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poddali rytm.
Czerwonym szlifom
żołnierz śpiewał:
pięćdziesiąt sześć,
pięćdziesiąt sześć.
A w termometrach
bulgot krwi,
a w termometrach
bulgot, krew.
To był początek opowieści

II

o roku
1956.
Rośliśmy długo
w ciemność, w ciemność,
a ponad nami rozkwitały

III

race płonące

Rok 1956 /fragment/

I
W takt podnosiły się lampiony,
gdy kwatermistrze buławami
naszym dniom

kilku chwil.

pod księżycem!
IV
Właściwie było to w Paryżu
pośród żołnierzy
Algierczyków.
Właściwie było to w Londynie
pośród żołnierzy
różnych barw.
Właściwie było to w Egipcie
pośród żołnierzy odmłodzonych,
którym jak nektar pachnie krew.
Hej, pod gwiazdami,
pod księżycem!

V
A w Budapeszcie po ulicach…
A w Budapeszcie, w Budapeszcie
było najwięcej w gruzie domów
i ci czołgiści nie śpiewali,
i było zimno rannym dzieciom,
i tyle było czarnej krwi.
A w Budapeszcie pod gwiazdami
nie było widać blasku gwiazd.
A w Budapeszcie na pomniku
zgniatały miasto cudze buty,
buty stalowe, buty złe.
VI
A w Budapeszcie nad Dunajem
nie tańczył żaden Straussa walc
i ci czołgiści nie śpiewali,
bo było zimno rannym dzieciom,
bo głodnym dzieciom było źle.
Rok podkreślany,

VII

brany w ramki,
wcale nie większy.
Rok nadziei?
My pod gwiazdami
tacy mali.
Wiemy,
że nigdzie nie dojdziemy.
My,

Józef Zięba

A ponad nami rozkwitały…
Myśmy śpiewając ciągle szli.
Hej, pod gwiazdami,

3

szukający ciszy w sobie
wierzymy w przyszłość
niepoprawni
udając smutek
albo śmiech.
Wiemy, że chwile nas uwodzą,
chwile błyszczące jak liczmany,
w których modlitwy niezbyt szczere
czasami tylko mają sens.
Tak rok odchodzi,
rok nadziei.
Pięćdziesiąty szósty,
zwykły rok.
Lublin, grudzień 1966 r.
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Alina Aleksandrowicz

Polski bestseller powieściowy z roku 1816

(„Malwina czyli domyślność serca” Marii z ks. Czartoryskich Wirtemberskiej)
Tadeusz Kłak

Miasteczko aniołów
Wojciech Pestka

Ks. Roman Kotlarz – przypadkowa ofiara czy męczennik?
(w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca ’76)

ROK LEŚMIANA W LUBLINIE

– Wykłady – w bibliotekach, muzeach, domach kultury –
poświęcone
Leśmianowi
W Lublinie kochają poezję i poetów. Lubelscy pisa– Wydanie reprintu „Łąki”
rze chcą Roku Leśmiana! Postanowili więc w roku 2017 –  
– Wydanie tomu analiz wierszy Leśmiana
w którym przypada   80. rocznica śmierci wielkiego Poety  
– Leśmianowski Bal Kostiumowy na placu Litewskim.
– zorganizować szereg imprez, spotkań i balów literackich
Inspiracji
do balowych kreacji powinna uczestnikom dostarupamiętniających życie i dzieło autora „Łąki”.
czyć
poezja
i proza Bolesława Leśmiana.
Lubelski Rok Leśmianowski trwał będzie od kwietnia do
Koordynatorem
projektu – z ramienia Stowarzyszenia
końca grudnia 2017 roku.
Pisarzy
Polskich
–
jest Piotr Kobielski-Grauman, autor reW programie:
welacyjnej
książki
inspirowanej
dziełem i życiem Leśmiana,  
– Prezentacja książek inspirowanych dziełem  Leśmiana
„Wstęp
do
wszechświatów
równoległych”.
– Publiczne czytanie wierszy Leśmiana dla uczniów, emerytów, bezdomnych, więźniów
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Alina Aleksandrowicz

Polski bestseller powieściowy z roku 1816

(„Malwina czyli domyślność serca” Marii z ks. Czartoryskich Wirtemberskiej)
Kiedy w roku 1816, a zatem 200 lat
temu, po długich oczekiwaniach i pełnym fascynacji odczytywaniu rozdziałów powieści w trakcie „błękitnych sobót” warszawskiego salonu Marii z ks.
Czartoryskich Wirtemberskiej, ukazała
się Malwina, czyli domyślność serca,
stała się szybko prawdziwą sensacją
nie tylko stolicy, ale i kraju rozdzielonego na trzy zakony. Dyskutowano o niej w salonach i na familijnych
reunionach, polecano sobie nawzajem,
chętnie kupowano i pożyczano, często recenzowano, aby chwalić walory
zręcznie rozwijanej fabuły, nową aksjologię, oceniać zakres pożyczek literackich, nowatorstwo problematyki
ujętej w formułę „domyślnego serca”,
próbę dostosowania komunikacji werbalnej do funkcji linguage emotionalis,
przypisywanej dotąd językowi francuskiemu. Używając określeń współczesnych, można by stwierdzić, że mieliśmy do czynienia z bestsellerem roku
1816, więcej – pierwszej połowy XIX
wieku.
Kim była autorka Malwiny, powieści
uznanej za polski fenomen kulturowy,
twórczyni literackiego salonu w Warszawie, ale także „podróży serca w poszukiwaniu natury i tych uczuć, które
z niej się biorą”, powieści wiejskich
przeznaczonych dla ludu, czułych komedii, opowiadań gotyckich, zbioru
„synonimów”, uczestniczka zespołu
przygotowującego eseje do almanachu
pamiątek zgromadzonych w puławskiej Świątyni Sybilli?
Wielość ról wypełnionych przez Wirtemberską, przewodnictwo lub uczestnictwo w pracach z zakresu kultury, literatury, oświaty, dobroczynności generowane było faktem, że niezależnie od
osobistych talentów reprezentowała ona
ród znajdujący się na pierwszym planie
życia politycznego i umysłowego epoki.
Warszawa od czasu Sejmu Czteroletniego awansowała do rangi centralnego
ośrodka życia politycznego i kulturalnego i – mimo rozbiorów – utrzymywała
się w tej roli przez epokę następną. Na-

tomiast Puławy Czartoryskich, mianowane pochlebnie „polskimi Atenami”1,
„siedzibą muz”, „rodzimym Parnasem”,
drugim po Warszawie ogniskiem literatury i oświaty w Polsce”2, uznane zostały w czasach stanisławowskich za ośrodek dyspozycji kulturowej i oświatowej
(„godne monarchów Puławy”)3, natomiast w Polsce porozbiorowej – za ważne centrum patriotyzmu i narodowych
inspiracji. Kajetan Koźmian w charakterystyce Puław wymieniał w jednym szeregu znaczeniowym: „miłość ojczyzny,
cnót, oświecenia, nauk, ogłady, zalet,
wdzięków narodowych” i twierdził, że
„Puław do żadnego z najmożniejszych
domów w Polsce równać nie można”.
„Każdy by stracił na porównaniu”.4
Stanisław Łempicki pisząc o idei opiekuństwa kulturowego w kraju oceniał
„czasy stanisławowskie i puławskie”
jako najświetniejsze rozdziały naszego
mecenatu po epoce ZygmuntowskoA. Byszewski napisał:
„Współcześni słusznie nazywali Puławy
polskimi Atenami, ponieważ dwór puławski
stał się środowiskiem życia cywilizacyjnego
i umysłowego w Polsce porozbiorowej”. Por:
Ibidem, Puławy, „Ziemia Lubelska”, R. 6,
1911, nr 226, s. 2.
2
P. Chmielowski (Autorki polskie wieku
XIX. Studium literacko-obyczajowe, Warszawa 1885, s. 11) sugerował:
„Puławy od czasu jak Czartoryscy rozeszli
się ze Stanisławem Poniatowskim, z powodów politycznych, stały się drugim po
Warszawie ogniskiem literatury i oświaty
w Polsce. Pałac książęcy był jakby drugim
dworem, prowadzącym politykę na własną
rękę, wspierającym teatr, literaturę i sztukę”.
3
I. Krasicki (Podróż z Warszawy. Do księcia Stanisława Poniatowskiego /w:/ Ibidem,
Dzieła wybrane, t. I, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1989, s. 384. Krasicki wspomina nestora rodu – Augusta Czartoryskiego”
Godne monarchów Puławy,
Gdzie syt wieku, szczęścia, sławy
Młodzież ku cnocie sposobił
Starzec, co by kraj przyozdobił.
4
K. Koźmian, Pamiętniki, t. I, przedmowa
A. Kopacz, wstęp i komentarze J. Willaume,
wstęp edytorski, ustalenie tekstu M. Kaczmarek i K. Pecold, Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk 1972, s. 227.
1

-Batorowej5. Chociaż wskazywał pewne
cechy wielkopańskiego stylu życia, formułował aprobatywną ocenę działalności Puław, zarysowującą się wyraziście
na tle stylu funkcjonowania innych dworów arystokratycznych:
Puławy [...] stały się na przełomie
wolnego i niewolnego bytu Polski, przy
końcu XVIII i XIX wieku nie tylko mecenasowskim dworem Czartoryskich,
ale zarazem najżywiej bijącym źródłem
polskiej pracy kulturalnej i gorącego
patriotyzmu.6
Czartoryscy byli na przełomie XVIII
i XIX wieku aktywnymi uczestnikami
kształtującego się w Polsce nowego modelu europejskiej kultury oświeceniowej, a niejednokrotnie jej koryfeuszami,
utrzymywali „handel umysłowy”, a także kulturowy z zagranicą, poświadczany
tłumaczeniami, zasobem bibliotecznym,
otwarciem dla obcokrajowców, podróżami, szerokimi kontaktami osobistymi
i korespondencyjnymi itd.
Maria Wirtemberska (1768–1854)
córka Izabeli z Flemingów Czartoryskiej
– twórczyni puławskich ogrodów, założycielki pierwszego w Polsce muzeum
pamiątek narodowych – Świątyni Sybilli
(1800/1806), zbiornicy pamiątek świata –
Domu Gotyckiego (1809/1811), ukochana córka Adama Kazimierza Czartoryskiego – komendanta Szkoły Rycerskiej,
opiekuna poetów i uczonych, jednego
z głównych luminarzy wieku Oświecenia
– okazała się kontynuatorką literackiej
i kulturowej linii zainteresowań i dokonań roku oraz wniosła do nich własne,
niepodważalne wartości.
Złączona emocjonalnymi więzami z rodzeństwem, przede wszystkim
z Adamem Jerzym, autorem Barda polskiego, początkowo przyjacielem Aleksandra I, skazanym następnie na karę
śmierci i konfiskatę dóbr przez cara
S. Łempicki, Mecenat kulturalny w Polsce
(Problemy i postulaty). Osobne odbicie ze
studiów staropolskich. Księgi ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928, s. 25.
6
S. Łempicki, Opiekunowie kultury w Polsce, Lwów 1938, s. 53.
5
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Pałacyk Marynki poświęcony Marii z ks. Czartoryskich Wirtemberskiej, drzeworyt z w. XIX.

Widok na fasadę ogrodową pałacu w Puławach z Łachy. Litografia A. Leroix (Album lubelskie).
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Mikołaja I za kierowniczy udział w powstaniu listopadowym; z siostrą Zofią
Zamoyską, założycielką Towarzystwa
Dobroczynności w Warszawie, matką
dziesięciorga dzieci; cicha patronka
najmłodszego brata Konstantego, usiłująca zniwelować skutki popełnionego
przez niego mezaliansu – małżeństwa
w tajemnicy przed rodziną z Marianną
Dzierżanowską – stała się postacią znaną w epoce, obecną w świadomości Polaków wielu pokoleń. Była to obecność
na różnych poziomach pamięci: kulturowej, literackiej, patriotycznej.
Dwory Czartoryskich, wypełniające
na przełomie XVIII i XIX wieku rolę
ośrodków o dużej sile oddziaływania
i dużym potencjale innowacyjności,
zyskały w Wirtemberskiej utalentowaną pisarkę, organizatorkę życia towarzyskiego i kulturalnego, inspiratorkę
poetów. Księżna Maria uobecniała się
twórczo w Puławach, Sieniawie, Warszawie, Pilicy, Wysocku, Paryżu, wypełniając role dyktowane dynamiką historii i wielozakresowym charakterem
rezydencji Czartoryskich.
Autorka Malwiny żyła w epoce
zmuszającej do odwagi i determinacji
w decyzjach, wyborach, rozstaniach.
Jej biografia rozwijała się w stałym rozwidleniu iluzji i deziluzji politycznej,
w stałym oczekiwaniu – nigdy za życia
niespełnionym – odzyskania przez Polskę niepodległości, wyniesienia na najwyższe stanowiska ukochanego brata –
Adama Jerzego, sprowadzenia na drogę
cnoty utracjusza, hulaki i zdrajcy – syna
Adama, wychowanego poza rodziną.
Księżna śledziła przebieg wojny polsko-rosyjskiej w roku 1792, przeżyła tragedię rozbiorów Polski, rozwód z mężem
– grubianinem, do tego wiarołomcą narodowym, wybuch i upadek insurekcji
kościuszkowskiej, z którą Czartoryscy
wiązali duże nadzieje, iluzje napoleońskie roku 1809 i 1812, powstanie listopadowe i jego upadek, utratę fortuny,
wreszcie konieczność porzucenia kraju
i życia na obczyźnie. Nieszczęśliwych
wydarzeń krajowych i osobistych starczyłoby na kilka biografii.
Nad Malwiną, czyli domyślnością
serca autorka rozpoczęła pracę już
w roku 1809, w okresie triumfów rycerskich księcia Józefa Poniatowskiego.
W roku 1812 po latach przerwy zakończyła pracę nad powieścią, a w roku
1813, zgodnie z obyczajem organizo-

wania dysput literackich w salonach,
poddała swoje dziełko pod dyskusję
zaprzyjaźnionego grona bywalców
„błękitnych sobót”. Utalentowany recytator Tadeusz Matuszewicz w przeciągu kilku długich posiedzeń zapoznawał społeczność salonową z dziełem
księżnej. Nie odnajdujemy wprawdzie
potwierdzenia informacji przedrukowanych z fantazją przez Stanisława
Wasylewskiego, jakoby „u pani ministrowej Mostowskiej sześć pań płaczących zemdlało w czasie głośnego czytania Malwiny ks. Wirtemberskiej”7,
niemniej zebrani słuchacze ocenili powieść entuzjastycznie i prosili o jak
najszybszą edycję interesującego romansu. Jako rewelację uznano fakt, że
autorka nie tylko dostarczyła czytelnikom atrakcyjną powieść o dziejach miłości Malwiny i Ludomira i przeszkodach stojących na drodze połączenia się
przeznaczonej sobie pary, ale że napisała ją w języku polskim. Coraz wyraziściej ujawniało się dążenie zaborców
do ujarzmiania polszczyzny, do rugowania własnego języka z życia oficjalnego i półoficjalnego, zastępowanie go
słownikiem obcych mocarstw. Po utracie niepodległości program utrzymania
i rozwoju języka ojczystego – doniosłej
więzi tożsamościowej, postawiło przed
sobą jako jedno z pierwszoplanowych
zadań Towarzystwo Przyjaciół Nauk
w Warszawie (1800–1832):
Zagrzewać ze wszech miar należy
prześwietne Warszawskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk – nawoływał Adam Kazimierz Czartoryski – do wzięcia mowy
ojczystej w szczególną swą opiekę;
co najskuteczniej dokaże przez pisma,
i gdy zachęcać będzie i podawać materie
do wydawania książek...8
Malwina Wirtemberskiej stanowiła
konkretną odpowiedź na apel Towarzystwa Przyjaciół Nauk, aby w pracy
nad upowszechnianiem i „cieniowaniem” języka polskiego wzięły udział
wykształcone i utalentowane kobiety.
Troska o przyswojenie polskiemu piśmiennictwu gatunków poszukiwanych
i czytywanych chętnie przez kobiety,
a zatem te czytelniczki, które podjąć
S. Wasylewski, O miłości romantycznej,
Poznań 1928, s. 19.
8
A. K. Czartoryski, Myśli o pismach polskich, z uwagami nad sposobem pisania
w rozmaitych materiałach, Kraków 1860, s.
85. (Rozprawa powstała w 1801 roku).
7

mają obowiązki nie tylko matek, wychowawczyń dzieci, ale także strażniczek tradycji narodowej leżała u podstaw programu literackiego Wirtemberskiej, sprecyzowanego w liście dedykującym, skierowanym do brata – Adama
Jerzego i poprzedzającym Malwinę:
Nie ma ona innej zalety nad tę, że w ojczystym języku pierwszym jest w tym rodzaju romansem […] będąc pierwszym,
wzbudzi może ciekawość; przebiegającym te kart kilka przypomni, że nie ma
tego rodzaju pisma, do którego język polski nie byłby zdolnym; wtedy to, co moja
chęć dobra nastręczyć chciała, wyższa
czyja umiejętność dokona.9
W świetle przekonania, że polskość
nie może istnieć bez pracy nad zachowaniem i rozwojem rodzimej mowy,
szczególnej rangi nabierają starania
o popularyzowanie czytelnictwa w języku polskim. Miarę w pełni świadomego gestu patriotycznego zyskuje
fakt, że autorka wręczała Malwinę warszawskim elegantkom, często nieznającym historii i literatury własnego narodu, że celowo wprawiała je w zakłopotanie, powodując, jak informowała
ojca, iż niektóre uczą się, zawstydzone
nową powieścią, własnego języka, jeszcze inne zamierzają pisać po polsku10.
Można powiedzieć, że dystrybucja
Malwiny przeistoczyła się w niezamierzony sposób w manifestację polskości!
Książka spotkała się z dużym zainteresowaniem pisarzy i krytyków literackich. Towarzyszyła jej prawdziwa
wrzawa w prasie, w salonach i nawet
w kręgach uczonych. Tuż po ogłoszeniu
powieści zainteresował się nią wybitny
organizator polskiego życia naukowego
w Oświeceniu, matematyk, astronom
i filozof, a zarazem znany uczestnik
polemik literackich – Jan Śniadecki.
Uczony, aczkolwiek nie krył swoich
upodobań klasycystycznych, ocenił
Malwinę bardzo przychylnie i uznał, że
jest to wprawdzie romans, ale nie „truje spokojności życia” i nie zamierza jak
inne niebezpieczne powieści spod znaku serca zajmować się „poduszczeniem
namiętności”. Obce są tej powieści, wywodził, „okropne skutki lekcji roman9
M. Wirtemberska, Malwina, czyli domyślność serca
10
Rkps Era XVII/1114, List M. Wirtemberskiej do ojca – A. K. Czartoryskiego z 23
I (1816) /w:/ Korespondencja.

D’Anvigny (Dawigny) Chares (1740–1830) „Zbiór znaczniejszych imion, co krajowi swój byt poświęcili”, litografia 1828
Kompozycja obejmująca antyczny sarkofag z napisem „Pamięć walecznym” z obeliskiem wyliczającym m.in. poetów i zasłużonych pisarzy, uczonych, w tle piramidy i znicz
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sowych” to jest „choroby nerwowe”,
„wygórowana w imaginacji czułość”,
„niestateczność i dziwactwo humoru”,
wreszcie opaczne poszukiwanie, jako
rezultat pochopnej lektury, „bohatyrów
romansowych w świecie rzetelnym”.
Polecał więc powieść swojej bratanicy
Zofii Śniadeckiej, córce Jędrzeja, brata
autora, biologa, lekarza i chemika. Pisał:
„Nie ma w sobie tych wad i nieprzyzwoitości Malwina, powieść całkiem
narodowa o familiach, miejscach, zdarzeniach, towarzystwach wyższego rzędu i o obyczajach polskich. Lubo opisuje
sprawę miłosną, uwikłaną w przypadek
nadzwyczajny ale trafić się mogący,
nic atoli w tym opisie nie znajdziesz,
co by było przesadzone: obok powabów ujrzysz tłum przykrości i udręczeń
towarzyszących czułości...”.11 Wytykał
też autor błędy językowe, powszechne w epoce. Nie pisze się, korygował
„uczuciów” tylko „uczuć”, „plotków”
tylko „plotek”, nie „mamów” tylko
„mam”. Nad niedoskonałościami języka
górowało jednakże piękno opisów i stylu. Śniadecki mógł więc z całym przekonaniem stwierdzić: „To są drobne plamki, które się wkradły w piękny obraz
przyjemnych opisów, tkliwych poruszeń
i rozmaitych charakterów, obraz z przedziwną łatwością i jak od niechcenia
malowany ręką wdzięków i talentu”.12
Józef Zawadzki w liście do Feliksa
Bernatowicza z lutego 1816 roku wskazywał rezultaty twórczych impulsów
Malwiny – aktywizację patriotyczną
wokół nakazu znajomości własnego
języka i możliwości pojawienia się
„rodzeństwa” powieści. Panny z towarzystwa uczą się polskiego, zaczynają
interesować się piśmiennictwem krajowym, a nawet zamierzają próbować
swoich sił w literaturze narodowej. Oto
fragment interesującego listu:
„Malwina” przyjęta u nas z taką
uprzejmością, jakiej żadne tu nigdy
dzieło nie doznało. Wielu jest, co od
szkół nigdy może książki w ręku nie
miawszy, teraz z ciekawością „Malwinę” czytali i z tej okazji może i inne
książki czytać ośmielą się. Była ona
przez czas niejaki jedyną materią rozJ. Śniadecki, „Malwina”. List stryja do
synowicy pisarzy z Warszawy 31 stycznia
1816 r. z przesłaniem nowego pod tym tytułem romansu. Dziennik Wileński 1816, t. 3,
s. 121–139.
12
Ibidem, s. 131.
11

mów w wielu towarzystwach. Co
większa, obudziła się chęć pisania powieści, malujących narodowe obyczaje
z czasów dawnych. Z tego zdarzenia,
ja kilku damom przedałem zbiór kronikarzów polskich, o które nigdy nikt nie
pytał się. Biorąc pieniądze rzekłem: daj
Boże zdrowie autorowi „Malwiny”!13
Powieść o domyślnym sercu
Można stwierdzić, że powieść Wirtemberskiej o domyślnym sercu wychodziła naprzeciw oczekiwaniom i gustom odbiorców. Była atrakcyjną relacją
z dziejów miłości Malwiny i Ludomira.
Wprawdzie pomyślnemu zwieńczeniu
skomplikowanych meandrów uczucia
przeszkadzają spiętrzone zawody i tajemnica, wydawać by się mogło nie
do pokonania, ale ludzie i los życzliwy
parze młodych pomagają usilnie w ich
przezwyciężeniu. W tej powieści, inaczej niż w romansach sentymentalnych,
zwyciężają piękni i cnotliwi bohaterowie, a historia przychyla się do heroicznych zmagań i walk o wolność narodu.
Wirtemberska stworzyła świat idyllicznej rzeczywistości, egzystencję, w której dobro zwycięża nad złem, a marzenia
uzyskują siłę do realizacji. Wykreowała arkadyjską romansowość istniejącą
w powieści w zgodzie i harmonii z realistyczną, obyczajową warstwą utworu,
podbarwioną humorem, nierzadko z satyrycznym podglądem.
Motyw domyślności serca, uwypuklony w tytule, stanowi w Malwinie
realizację głównej linii znaczeniowej,
a także scala typ romansu psychologicznego z typem romansu intrygi.14 W ujęciu Wirtemberskiej – domyślne serce
– atrybut „człowieka wewnętrznego” –
zyskało rangę daru niebios („serc rozkosze niezmienione”), wyrażało dążność
do duchowej tożsamości bohaterów
(„znaleźć duszę dla swej duszy”), zgodnym z platońskim przekonaniem o bliź13
J. Zawadzki do F. Bernatowicza. Odpowiedź na list F. Bernatowicza z 23 lutego
1816 r., /w:/ Materiały do dziejów literatury
i oświaty na Litwie i Rusi. Z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie z lat 1805–1865, t. 1. Czasy Uniwersytetu
po rozbiorach (do roku 1841), zebrał T. Turkowski, Wilno 1935, s. 125.
14
K. Wojciechowski, Historia powieści
w Polsce. Rozwój typów i form romansów
polskich na tle porównawczym, wyd. Z.
Szweykowski, Lwów 1921, s. 144.

niaczych, stanowiących jedność połówkach. Motto zaczerpnięte z L’ Imagination Jacquesa Delille’a oraz drugi człon
tytułu powieści miały przekonywać, że
„wiedza serca”, choć nie zawsze w pełni
uświadomiona, może stanowić główną
determinantę postępowania ludzi. Już
Maria Kuncewiczowa, aczkolwiek nie
skrywała dystansu wobec schematyzmu
powieści sentymentalnych, stwierdziła,
że Wirtemberska jako pierwsza polska
autorka usytuowała „serce” w centrum
poruszanych problemów, „usuwając je
spod wyłącznego władania poetów”!
„Serce” – ośrodek naturalnych i nieskażonych dyspozycji ludzkich, stało
się kluczowym słowem epiki przełomu
XVIII i XIX wieku.15
Można przypuszczać, że niezależnie
od apoteozy strony emocjonalnej człowieka, artykułowanej przez wielu dobrze
znanych Wirtemberskiej pisarzy, pewien
wpływ na ukształtowanie się kultu uczucia, figurowanego metaforą serca, miał
jej pierwszy nauczyciel literatury polskiej
– Franciszek Karpiński. Jego rozprawa
O wymowie w prozie albo wierszu, manifest polskiego emocjonalizmu, powstała w latach 1781–1782, a zatem w czasie, kiedy poeta zajmował się edukacją
młodej księżniczki. Przeświadczenie, że
„serce” jest najważniejszym argumentem
decyzji osobistych i dyspozycji poznawczych leżało u podstaw całokształtu poglądów Karpińskiego:
Wejdź pierwej zawsze, ile możności, w serce twoje, radź się go i słuchaj,
a dopiero co w nim zaczęłaś, niech głowa i dowcip twój zakończy. Oto najmocniejsza sprężyna sztuki...16
W powieści Wirtemberskiej pogląd,
że tylko doświadczenie wewnętrzne pozwala zgłębić rzeczywistość, że uczucie
prędzej dociecze prawdy niż rozumu,
pełni już funkcję nowatorską. „Serce”
jako kierowniczy czynnik życia, dysponuje możliwością poznawania i wyróżniania, nie wynikającą z fizycznie
pojmowanych zdolności, oferowanych
przez zawodne oko i ucho. Takich prerogatyw „serca” nie znała literatura
oświeceniowa, aczkolwiek, szczególnie
w nurcie sentymentalnym, niosła ze sobą
M. Kuncewiczowa, W. Melcer, Domyślne serce księżniczki Czartoryskiej, „Bluszcz”
1933, nr 5, s. 8.
16
F. Karpiński, O wymowie w prozie albo
wierszu. /w:/ Zabawki wierszem i prozą, t. II,
Warszawa 1782, s. 506.
15
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apologię uczucia i abstrakcyjnie interpretowanego doświadczenia wewnętrznego. Kierując się uczuciem i intuicją,
bohaterka powieści usiłuje zgłębić tajemnicę pozornego przeobrażenia się
umiłowanego Ludomira oraz własnej,
niezrozumiałej obojętności wobec niedawnego ukochanego. Jeszcze nie wie,
że spotkała dwóch braci bliźniaków.
Jednego poznała w pięknym Krzewinie
(odwzorowanym na Puławach), drugiego w Warszawie. Stanisław Tarnowski
pochwalał kunszt Wirtemberskiej w fabularnym operowaniu tak przedstawionymi postaciami Ludomirów:
Jest dwóch Ludomirów, bliźniaków,
a tak są do siebie podobni, że ich rozpoznać nie można: sztuka autorki zaś tak
umiała sceny ułożyć, że ci dwaj bracia
nigdy się razem nie schodzą, nie wiedzą
o sobie, że są braćmi, nawet, że żyją.17
Trudność z rozwiązaniem tajemnicy dwóch braci bliźniaków, zewnętrznie identycznych, ale nieznających się
nawzajem, intensyfikuje rolę domyślności, która uporać się musi z piętrzącymi się zagadkami. Rozwijany i stale
wzbogacany motyw fabularny skutkuje
przejmowaniem przez powieść funkcji
studium podświadomości – zjawiska
niespotykanego w polskiej powieści przedromantycznej. Konfrontacja
świadomości z podświadomością, a zatem działalność domyślnego serca, nie
jest przedstawiana w powieści jak stan
jednorazowy, ale jako długotrwały proces psychiczny. Usprawiedliwia zatem
zwroty w akcji i prowadzi do udramatyzowanego obrazu wewnętrznego
rozdarcia, zasady zmienności, a nawet
sprzeczności przeżyć, obrazowanych
stwierdzeniem „wiem” i „nie wiem”:
Wando moja! Wiem tedy teraz, kto
był ten nieznajomy, ten utajony Ludomir […], a raczej nie wiem, nie rozumiem, nie pojmuję nic z tego, co się
jego losu, jego postępków tyczy!
(Malwina..., rodz. XI, s. 84).
Mylne reakcje emocjonalne Malwiny wynikają z tego, że rzutuje ona takie oczekiwania na ks. Melsztyńskiego,
którym może sprostać jedynie jego brat
Ludomir, a wybrańcowi serca przypisuje
17
S. Tarnowski, Romans polski na początku
XIX wieku, op. cit., s. 524.

wszystkie niedostatki drugiego z bliźniaków. Niemożność odwzajemnienia uczuć
pary pozornej tożsamości bohatera skutkuje pojawieniem się obrazów wewnętrznych napięć, pytań bez odpowiedzi, ujętych w formę monologu wewnętrznego:
Dlaczego tak się stało? Dlaczego
inaczej było w Krzewinie? Tego ja pojąć nie mogę. Ustawnie wymawiam to
sobie; to mnie smuci, męczy, wszystko
mi truje.
(Malwina..., rozdz. XII, s. 91).
Umiejętność tworzenia napięć emocjonalnych, wewnętrznego dialogu
bohaterki samej ze sobą, polaryzacja
postaw liryzmu i humoru pomagają
w przekroczeniu konwencjonalnego
schematu emocjonalnego i odrzuceniu techniki wyliczania zewnętrznych
przejawów uczucia, upowszechnianego
w romansach. Trzeba podkreślić, że inaczej niż w znanych powieściach epoki,
bohaterka kieruje uwagę nie tylko na
przedmiot swojej świadomości, ale i na
sam akt świadomości. Malwina obserwuje własne przeżycia, dokonuje i autoanalizy, ma poczucie odrębności własnej
osoby, niepowtarzalności uczuć, niekiedy również ich sprzeczności. rozpatruje
kolejno następujące po sobie niepokoje
i uspokojenia, zasmucenia i uśmiechy.
Rozdział XXVI powieści zatytułowany Jednak serce rzadko się myli można
interpretować jako pointę fabularnego
dyskursu na temat niepełnych możliwości poznawczych rozumu i niezawodnych rozeznań uczucia. Okres dezorientacji wewnętrznej dobiegł końca.
Malwina doszła do prawdy przy udziale
„pomocników”, popychających akcję ku
pomyślnemu finałowi.
Domyślność serca okazała się intuicyjną mądrością, właściwą sobie logiką,
dzięki której tytułowa bohaterka uniknęła pułapki zastawionej na niej przez los
w postaci dwóch Ludomirów. Ramy
znaczeniowe uczucia uległy poszerzeniu, a wiedza wnoszona wraz z uczuciem, szczególnie tak uniwersalnym jak
miłość, uzyskała sens epistemologiczny.
Powieść o wojnie wyzwoleńczej
Malwina Wirtemberskiej, aczkolwiek obrazowała dzieje domyślnego
serca, okazała się również wieloaspektowym studium możliwości odnowie-

11

nia ideałów rycerskich, celem „wybicia
się na niepodległość” w wojnie narodowej. Narratorka przetransponowała
do powieści wariant zainteresowania
rycerskością, ukazała poprzez wprowadzony do powieści obraz turnieju,
pożytek z przypomnienia dawnego, malowniczego etosu, eksponującego dzielność, odwagę, kurtuazję. Zanegowała
(dodając do powieści tragiczną historię
Taidy i Ludomira) stawianie ponad walorami osobistymi prerogatyw płynących z przywilejów urodzenia i fortuny.
Wreszcie, w szerokim panoramicznym
obrazie wojny narodowej, odwołała się
do doświadczeń historii, także czasów
Księstwa Warszawskiego, aby przekazać apologię bohaterskich czynów obu
Ludomirów, ze szczególnym uwzględnieniem heroizmu Ludomira Płomieńczyka. Wojna wyzwoleńcza, rozumiana
jako okres przebudzenia narodowego
Polaków zyskała entuzjastyczną ocenę
narratorki, adresującej powieść już nie
tylko do czułych czytelników, ale i rodaków świadomych swojej proweniencji.
Ludomirowie, zanim zostali szczęśliwymi mężami Malwiny i Wandy,
wyróżniali się walecznością i heroizmem w wojnie; Ludomir „Warszawski” wyruszył do walki wraz z pułkiem
przez siebie wystawionym; Ludomir
Płomieńczyk okazał się w bitwie pod
Mohilewem „najwaleczniejszym rycerzem”, także bohaterem o wysokich
kwalifikacjach moralnych, który ocalił
życie pułkownikowi Melsztyńskiemu,
swemu nieznanemu bratu:
[…] doprowadził aż na miejsce naszych ułanów, gorliwością swoją dodał
im odwagi i wpadłwszy z nimi wpośród
Kozaków pałaszem drogę sobie otworzył, piersiami swymi zasłonił księcia,
(którego po błyszczącym krzyżu poznał, bo twarzy krwią zalanej rozeznać
było niepodobne) i tym heroicznym poświęceniem dał czas rannemu księciu
uchylenia się i wyjścia z utarczki.
(Malwina..., rozdz. XXII, s. 174)
Stanisław Tarnowski występujący
w literaturze polskiej pierwszych dziesięcioleci XIX wieku sukcesję wydarzeń – najpierw wieniec laurowy, następnie mirtowy – skwitował stwierdzeniem: „[...] koniecznością sine qua non
dla wszystkich Ludomirów było bić się
i służyć w wojsku. Nie tylko Malwina,
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Tadeusz Kościuszko, litografia (1820), Walenty Śliwicki (1765–1857), według portretu Józefa Grassiego.

Izabela z Flemingów Czartoryska, miedzioryt Gaetano
Testolini (1791), według portretu Richarda Coswaya.

Portret Izabeli Czartoryskiej, Per Ktafft St. (1724–1793), olej, płótno.
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Wanda także nie byłaby chciała swojego Ludomira, gdyby nie był poszedł
na wojnę i wrócił ranny […]. Czasy
to Księstwa Warszawskiego, czasy
Napoleona...”18 Według Juliusza Kleinera natomiast, sentymentalny ułan
nosił cechy nie tylko z rzeczywistości,
ale także z romansu heroiczno-miłosnego, przeżywającego swój renesans
w XVIII wieku, dzięki obudzonemu
kultowi średniowiecznego rycerstwa.19
Kreacja melancholijnego bohatera
o domyślnym sercu, a zarazem niezwyciężonego rycerza bez trwogi i skazy,
który „cuda waleczności dokonywał”
oraz wyróżniał się znajomością strategii wojennej, należy do oryginalnych
dokonań literackich Wirtemberskiej.
Wprawdzie w powieściach przedromantycznych innych autorów obserwujemy kontaminację walorów uczucia
i talentów wojskowych, ale tylko autorka Malwiny sytuuje swoich bohaterów
na polach bitew rozgrywających się we
współczesności, nie zaś odległej przeszłości. Przypomnijmy: akcja Astoldy
Mostowskiej toczy się w pogańskich
czasach Palemona. Akcja Julii i Adolfa Ludwika Kropińskiego rozgrywa
się w XVI wieku. Jan z Tęczyna Juliana Ursyna Niemcewicza „stawia ludzi
wieku XIX w ramach XVI”; Nierozsądne śluby Feliksa Bernatowicza mają
miejsce w czasach Zygmunta Augusta,
Pojata – to czasy Jagiełły, Nałęcz –
Kazimierza Wielkiego itd. Być może,
te cechy powieści miał na myśli Jan
Śniadecki przekazując synowicy Zosi
opinię „[…] Malwina, powieść całkiem
narodowa, o familiach, miejscach, zdarzeniach, towarzystwach wyższego rzędu i o obyczajach polskich...”.20
Postulowana przez Wirtemberską
„teraźniejszość” powieści ujawniła się
w obrazowaniu wydarzeń nie „ucukrowanych”, nie wymagających stosowania kostiumu czy maski historycznej.
Można przypuszczać, że odrzucając
model obyczajowej i historycznej powieści stanisławowskiej i proponując
własną interpretację zadań romansu
autorka miała także na myśli rodzaj
S. Tarnowski, Romans polski w początku XIX wieku. „Przegląd Polski”, Warszawa
1871, nr 139, s. 539 i osobna odbitka.
19
J. Kleiner, Powieść Marii z Czartoryskich
ks. Wirtemberskiej /w:/ Studia z zakresu literatury i filozofii, Warszawa 1926, s. 77.
20
J. Śniadecki, „Malwina”. List stryja do
synowicy pisarzy z Warszawy..., op. cit.
18

„patriotyzmu militarnego”, cechujący
okres porozbiorowy oraz rewiwację
ideałów rycerskich, bliskich pokoleniu
poszukującemu możliwości wybicia się
na niepodległość. Świadomość szczególnej ceny ofiar ponoszonych dla
kraju i rodaków, przekonanie, że miarą patriotyzmu może stać się w trakcie
wojny ofiara najwyższa – nadają tej powieści znamię narodowej historii krajowej, bardziej sugestywnej niż odległe
w czasie przykłady.
Na szczególną uwagę zasługuje
związek Malwiny z doniosłym momentem dziejowym, w którym powstawała
– powszechną aktywizacją uczuć patriotycznych w Księstwie Warszawskim, potęgujących się od bitwy pod
Raszynem (1808). Entuzjastyczne
przyjęcie wojska polskiego, które pod
wodzą księcia Józefa Poniatowskiego
wyzwalało ziemie zabrane przez Austrię w trzecim rozbiorze, rozbudziło nadzieję na możliwość odrodzenia
państwa polskiego i równać się mogło
emocjonalnym uniesieniem towarzyszącym uchwaleniu Konstytucji 3-go
Maja. Wojsko polskie w mundurach
na ulicach miast było dla społeczeństwa przywykłego do myśli o „grobie
ojczyzny” zjawiskiem typu napoleońskiego cudu, dla Czartoryskich natomiast – spełnieniem dyrektywy znanej
od wystawienia Matki Spartanki w Puławach i realizacji niepodległościowej
wieszczby sybillińskiej o wniesieniu
nowej Troi.
Postulat czynu wojennego, walki
orężnej w obronie ojczyzny, a zatem
ideologia promieniująca ze zbiorów
gromadzonych w Świątyni Sybilli –
pierwszym polskim muzeum narodowym – założonym w Puławach przez
Izabelę Czartoryską, akceptowana była
w pełni przez Wirtemberską, która
uczestniczyła we wzbogaceniu zbiorów cennymi eksponatami, brała udział
w ich opisywaniu, wyrażała aprobatę
dawnych cnót i upodobań, przeciwstawianych upadkowi obyczajów „wieku
zepsutego”.
Dlatego też, podobnie jak w Świątyni Sybilli zasobnej w oręż polski i zdobyczny, czy w wierszu Czartoryskiej Do
wojska polskiego napisanym w 1809
roku21 z okazji pobytu odrodzonego
I. Czartoryska, Do wojska polskiego,
„Gazeta Korespondenta Warszawskiego
i Zagranicznego”. Z Warszawy dnia 25 lipca
1809 roku, s. 857–858. Por: [fragment]
21
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wojska w Puławach pod wodzą ks. Józefa Poniatowskiego, również w powieści Wirtemberskiej dochodziła do głosu
pełna apoteoza sił bojowych, rodzinnych – jak mocno podkreślała autorka
– „złożonych z ojców, braci, synów,
kochanków, przyjaciół”, walczących
„o swoją własność, o swoje schronienie,
za żony, dzieci, prawa, język, byt swój”.
(Malwina, rozdz. XXIII, s. 164).
Podobnie jak podczas trwania Sejmu
Wielkiego dokonywała się w czasach
Księstwa Warszawskiego doniosła
transformacja obyczaju szlacheckiego
w obyczaj narodowy oraz wzrastała
ranga wojska jako bastionu polskiej
idei wolnościowej.
Aktualizacja płaszczyzny narracji,
wprowadzona przez Wirtemberską na
nieznaną do tej pory skalę w prozie
polskiej, wiązała się z ekspresją uczuć
patriotycznych i reminiscencjami osobistymi. Wśród nich znajduje się doniosłe rozróżnienie, kontynuowane
przez romantyków, wojen zaborczych
i wojen narodowo-wyzwoleńczych,
mających „miłość ojczyzny i sławy za
godło” oraz uwznioślenie cech Polaków chcących stanowić, wedle osądu
pisarki, rękojmię przyszłego, niezawisłego bytu:
My wojen nigdy nie prowadzim, aby
złupić sąsiadów; zaburzenia i okropności nie wnaszamy w kraje cudze dlatego, że odmiany rozumne lub porządek
u siebie chcieli wprowadzić! Nasze
wojny mają słuszność i prawo własności za pierwsze zasady, miłość ojczyzny i sławę za godło, ale niestety, głód,
niedostatek, obnażenie z wszelkich pomocy i wróżbę wszelkich plag za zwyczajne towarzystwo.
(Malwina..., rozdz. XXII, s. 164).
Kształtowanie patriotycznego modelu kultury i obyczaju uwidoczniło się
w poszukiwaniu wyznaczników własnego rodowodu i spójnych systemów
zachowań. Według narratorki przymioty miłosierdzia, szlachetnej odwagi,


…Zebrałam przeszłość polską w przybytek
pamięci,
Ażeby szczątki godne wiekopomnej chwały
Późnym wiekom świadectwo o narodzie
dały,
Aby wnuk drogie przodków uwielbiając ślady,
Znał swą krew i hardymi pogardzał sąsiady.
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Dom Gotycki w Puławach, rysunek z natury B. Czernof, litografia A. Cassagne.
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starodawnej gościnności „przywiązania
najczystszego do ojczyzny” stanowią
kanon obywatelskich cnót „...którym
wieki nieszczęść, zniszczenie kraju,
bieg czasu, gwałt przymusu, strata nawet nadziei wykorzenić z serca Polaków nie potrafiły”.
(Malwina..., rozdz. XIX, s. 109).
W powieści szczególnego znaczenia
nabierają leksemy „Polak”, „Polka”,
interpretowane jako rękojmia i moralne
zobowiązanie do przedkładania spraw
kraju nad interes własny, a także jako
uświadamiana czytelnikom więź scalająca rodaków, niezależnie od stanu,
płci, wieku. Zamierzone oddziaływanie
na wolę czynu, wspomagane charyzmatem heroizmu wojennego z czasów
Księstwa Warszawskiego doszło do
głosu w starannie wymodelowanej relacji nadawczo-odbiorczej. Nie mieliśmy
tu do czynienia z konstrukcją czytelnika „w ogóle”, bliżej nie skonkretyzowanego czy dysponującego przede
wszystkim tkliwym sercem i żywą imaginacją, ale z odbiorcą o wyrobionym
poczuciu tożsamości narodowej, świadomym Polakiem. Narratorka unaoczniając problemy wojny wyzwoleńczej
i zwracając się bezpośrednio do czytelnika sugerowałaby, że posługują się
wspólnym językiem. Utożsamiała się
ze zbiorowością polską, nie zaś z wybraną postacią, jak to czyniła opisując
dzieje domyślnego serca:
Ale na cóż mam tu powtarzać rozmowę, którą czytelnik łatwo sobie wystawi będąc Polakiem; łatwo pojmie,
jak gorliwe i czułe Polki wypytywać
się musiały o powodzenie ojczystego
wojska, na którym wszystkie nadzieje
spoczywały, o którego wszystkie obijały się troski!
(Malwina..., rozdz. XXII, s. 169).
Aktualizacja jakby w Malwinie
poprzez odwołanie się do problematyki walczącego narodu, najczęściej
w badaniach pomijana, niezbędna jest
w zrozumieniu całokształtu zawartej
tam problematyki, związków łączących
powieść z rzeczywistością historyczną
oraz wytłumaczeniu jej dużej popularności wśród polskich patriotów XIX
wieku, także filomatów i filaretów.

Wyznaczniki popularności
powieści Wirtemberskiej
Dowodów poświadczających olbrzymią popularność Malwiny jest
bardzo wiele; skoncentrujemy się więc
na wybranych. Przede wszystkim, aby
uniknąć nieporozumień, należy włożyć między bajki supozycję Stanisława
Wasylewskiego, nie popartą materiałem dowodowym, jakoby Jan Maksymilian Fredro, starszy brat znanego
komediopisarza i bywalec salonu Wirtemberskiej przekładał na język polski
Malwinę, napisaną początkowo przez
autorkę w języku francuskim.22
Wirtemberska już w czasie pracy
nad powieścią informowała, że będzie
to utwór programowo polski, literacki
dowód przydatności języka rodzimego
w artykulacji uczuć, nie tylko morałów
i dydaktyki. Również w liście dedykującym powieść wyznawała, że jednym
z głównych celów podjętego zadania
pisarskiego była chęć przekonania czytelników, że język polski jest zdolny do
przekazania najtkliwszych uczuć i niuansów wielu doznań.
Mimo niewątpliwego w swej randze faktu posługiwania się językiem
rodzimym jako ważnym instrumentem komunikacji emocjonalnej – upowszechnianie powieści wymagało, i nie
był to paradoks, aby uprzystępnić jej
odbiorcom także w języku francuskim,
mającym renomę międzynarodowego
kodu elit europejskich. Inicjatorzy tłumaczenia Malwiny zamierzali spopularyzować romans wśród francuskich odbiorców, przede wszystkim kobiet, ale
uwzględniali także fakt, że nie wszystkie czytelniczki w kraju posługują się
sprawnie rodzimym językiem. Mimo
wyrażonego zainteresowania polską literaturą, inspirowanego Malwiną, francuszczyzna pozostawała jeszcze długo
sposobem komunikacji czułych dam,
czytujących chętnie powieści M-me
Cottin, M-me de Genlis, M-me Riccobini, M-meda Fayette i innych pisarek
znad Sekwany.
Pracy nad translacją powieści Wirtemberskiej na język francuski podjęła się Anna z Krajewskich Nakwaska
(1781–1861) już w roku 1815, a zatem
jeszcze przed ukazaniem się Malwiny
w druku (1816). „Nakwaska przełożyła
22
S. Wasylewski, Kto napisał „Malwinę”?,
„Bluszcze” 1931, nr 8, s. 13.
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rozdział o turnieju na język francuski,
i to dobrze, jak mówią”23, informowała
Wirtemberska ojca, zainteresowanego
wielu losami Malwiny. Wirtemberska
śledziła z uwagą i napięciem powstawanie przekładu i dzieliła się swoimi
uwagami z rodziną. „Fischer przełożył Wieczór księżny W...., ale lichu”,
trapiła się; „tylko Chłapowski i panna
Ostrowska, którzy opracowali pierwsze
listy Ludomira do Telimeny, spisali się
należycie”24 itd.
Na podkreślenie zasługuje duża ilość
tłumaczy zaangażowanych w prace
przekładowe. Wirtemberska wymienia
7 translatorów, ale być może nie jest
to jeszcze całość zespołu. Translacja
Malwiny, czyli domyślności serca na
język francuski była dziełem zbiorowym, aczkolwiek o zespole salonowych tłumaczy rychło zapomniano.
Przekład firmowała Anna z Krajewskich Nakwaska, a na karcie tytułowej
francuskojęzycznej Malwiny znalazła
się adnotacja: „Tradnit du poloinais par
une polonaise” (Przełożona z polskiego
przez Polkę).
Pierwsze wydanie romansu przetłumaczonego pod egidą Anny Nakwaskiej pojawiło się w roku 1817
w Warszawie i przeznaczone zostało
dla czytelniczek niezbyt jeszcze biegłych w mowie przodków. Natomiast
reedycję przekładu, który ukazał się
w Paryżu w roku 1822 pt. La Polonaise
on l’instinet de coeur można uznać za
próbę zainteresowania dam francuskich
polskich romansem.
Dwa polskie nakłady Malwiny
z 1816 i 1817 roku zostały szybko wyczerpane. Autorka poprawiała starannie
tekst pod względem językowym i usuwała galicyzmy. Niemniej nie wszyscy
czytelnicy mogli zakupić powieść. Jak
bardzo poczytny był to tekst, świadczyć może fakt, że Józef Malewski,
filomata, w 1821 roku poszukiwał parokrotnie powieści na prośbę Adama
Mickiewicza księgarniach wileńskich.
W liście z 7/8 marca 1821 roku z Wilna informował Adama: „Malwiny i tak
dostać nie mogłem, jednego tylko Tassa posyłam”, a w liście z 10/23 marca
1821 roku przesyłając Mickiewiczowi
poszukiwane przez niego książki m.in.


Ew XVII/1114, Bibl. Czart., Kraków, List
M. Wirtemberskiej do A. K. Czartoryskiego
z 23 I [1815].
24
Ibidem, List M. Wirtemberskiej do A. K.
Czartoryskiego z 6 II [1815].
23
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Maria z Czartoryskich Wirtemberska, J. Ch. Lampi (St.).

Cierpienia młodego Wertera, narzekał:
„Malwiny nie mogę dostać”25.
Zaciekawienie dziełem Wirtemberskiej zataczało coraz szersze kręgi.
„W mieszczaństwie wszyscy za nią
przepadają, chcą tłumaczyć na język
niemiecki” napisała Wirtemberska nie
kryjąc zadowolenia. W roku 1834 Malwina czyli domyślność serca ukazała
się w Moskwie przetłumaczona na język rosyjski i „chlubnie zjednała dla się
zdanie rosyjskich dzienników”26.
Mimo rozbudowanej warstwy intertekstualnej powieści, konkretyzującej
25
Por. Korespondencja Filomatów 1815
– 1823, wydał J. Czubek, t. III, 1820-1821,
Kraków 1913.
List J. Malewskiego do A. Mickiewicza
z 7/8 marca 1821 roku, z Wilna, s. 170; List
J. Malewskiego do A. Mickiewicza z 10/23
marca 1821 roku z Wilna, s. 206.
26
„Wizerunki i Roztrząsania Naukowe”, R.
1834, cz. II, s. 134.

się m.in. w odniesieniach do literatury
Północy (L. Sterne, Osjan, M. Prior)
brakowało przekładu Malwiny na język
angielski, który na przełomie XVIII
i XIX wieku zdobywał sobie powoli coraz większą popularność, ale translacja
na język angielski dokonywała się również, tyle że w roku 2001, a zatem 185
lat po pierwszej edycji powieści. Książka Wirtemberskiej, w dalszym ciągu
czytywana, wydawana, omawiana nie
nosi cech tylko ogniwa w procesie historycznoliterackim. Wyposażona została we właściwości długiego trwania
w kulturze. Przetłumaczoną i opatrzoną
obszernym wstępem przez Urszulę Philips, Malwinę wydała starannie Polska
Fundacja Kultury w Londynie (Polish
Cultural Foundation). Edycja została
szybko wyczerpana, ponieważ, jak się
okazało powieść jest w dalszym ciągu
atrakcyjna czytelniczo. W roku 2012

Malvine of the heart’s intuition ukazała się ponownie z przedmową Urszuli
Phillips. Książkę wydało Northern Illinois University Press, DeKalb.
Również w Polsce powojennej nie
notują publikacje powieści z początku
XIX stulecia. Okazuje się, że Malwina
realizuje cechy dobrej epoki, mogącej
zainteresować czytelników rozwojem
akcji, przekonywającym obrazem wewnętrznych przeżyć bohaterów, realistycznym zarysowaniem przedstawionego obyczaju. Domyślne serce Malwiny, pokonujące przeszkody zewnętrzne
oraz własne wahania i wątpliwości, intuicja bohaterki eksponowana w tytule
jako naczelny problem nie tylko powieści, ale i życia stawały się doniosłym
elementem w dyskusjach światopoglądowych, w konfrontacji dwóch postaw
wobec rzeczywistości: emocjonalizmu
i racjonalizmu. Przeciwstawienie się
oświeceniowej despirytualizacji doznań prowadziło do przekonania, antycypującego romantyczne pojmowanie
uczucia, że intuicja serca bywa trafniejsza od zimnego rozsądku, czy oka
ciała, także wspomaganego „szkiełkiem”. Malwinę czyli domyślność serca, można więc uznać, nawiązując do
tytułu rozprawy Wacława Kubackiego,
za jeden z „pierwiosnków” polskiego
romantyzmu27.
Alina Aleksandrowicz

27
W. Kulbacki, Pierwiosnki polskiego romantyzmu, Kraków 1949.
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W kwietniu 1816

Dokument sprzed 200 lat

Okropne skutki sprawia niesprawiedliwa przemoc pięciu wojskowych. Życia sobie poodbierali w tym miesiącu.
Nowicki, Biesiekierski, ułan, którego
imię zapomniałam, Levzant i Wilczek.
Ten ostatni piąty brat czterech innych,
którzy w wojnie ostatniej bili się mężnie i zginęli za Ojczyznę, służył w tymże wojsku polskim. Młody, przystojny,
kochany od Rodziców, był pełen czułości i honoru.
Wielki Książę może przez chęć żeby
wojsko polskie w najpiękniejszej przyprowadzić doskonałości, niezmiernie
ostro traktował wojskowych. W swoich
zapędach używał sposobów nieprzyzwoitych, do których Polak przyzwyczaić się nie może. Okropne jak mówią skutki z tego wypadły. Ale młody
Wilczek najboleśniejszą dla wszystkich
stał się ofiarą. Przed śmiercią napisał
list, w którym wyraża, że nie mogąc
dłużej się patrzyć na udręczenie, które
wytrzymują wszyscy wojskowi, woli
życie swoje zakończyć, w tej nadziei
że może śmierć jego przyniesie ulgę
dla Polaków i wrażenie jakowe uczyni
na Wielkim Księciu. Rodzice na grobie
ostatniego syna płaczą. Każdy Polak
przerażony z wstrętem tę służbę odprawia, którą dawniej z chwałą odbywał
wesoło. Boże nie opuszczaj Polskiej.
Niepublikowany fragment pamiętnika I. Czartoryskiej. Autograf. Rękopis
Biblioteki Czartoryskich.

Niepublikowany fragment pamiętnika I. Czartoryskiej. Autograf. Rękopis Biblioteki Czartoryskich w Krakowie

W pamiętnikach księżnej Izabeli Czartoryskiej, nieopublikowanych do dnia dzisiejszego w całości, a znajdujących się
w dziale rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, odnaleźć można wielce interesujące, a niekiedy i wstrząsające
dokumenty i zapiski. Jeden z nich dotyczy roku 1816 i sytuacji, jaka zapanowała w wojsku polskim po klęsce Napoleona.
W utworzonym na Kongresie Wiedeńskim okrojonym Królestwie Polskim, Aleksander I powierzył nieoficjalne
rządy swemu bratu, w. ks. Konstantemu, odsuwając go w ten sposób od następstwa tronu rosyjskiego. Konstanty,
niezrównoważony i brutalny autokrata, nie liczył się z konstytucją i z zagwarantowanymi krajowi wolnościami.
Jak napisał Stefan Kieniewicz –  „W armii polskiej był rozmiłowany, ale dbał w niej tylko o musztrę, dla żołnierzy miał
pałki, oficerów zaś poniewierał tak, że doprowadził wielu wartościowych ludzi do dymisji, a nawet do samobójstwa”1.
Krótki, ale bardzo dojmujący tekst napisany ręką Izabeli Czartoryskiej i włączony do jej pamiętników, ma rangę
dokumentu historycznego, obrazującego tragiczne wydarzenie sprzed 200 lat.
Nie zapominajmy, że pochodzi spod pióra „pani na Puławach”, autorki związanej z Lubelszczyzną.
Alina Aleksandrowicz

1

Stefan Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1983.
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Tadeusz Kłak

Miasteczko aniołów
Nie wszyscy zapewne czytelnicy
wielkiego cyklu powieściowego Ewy
Szelburg-Zarembiny, zatytułowanego
Rzeka kłamstwa, w miejscowości oznaczonej nazwą Żeleźno – rozpoznają
Nałęczów. Jeśli tak, to lektura poszczególnych ogniw cyklu będzie zgodna
z intencją autorki, która pragnęła materiał wspomnieniowy uczynić tworzywem literackim, pisząc powieści,
a nie pamiętnik. Oczywiście – miała do
tego jako pisarka całkowite prawo, dając miejscowościom inne nazwy, a ludziom nowe imiona i nazwiska.
Dociekliwemu i lepiej obeznanemu
z biografią autorki czytelnikowi wolno
jednak uchylić zasłon fikcji, postawionych ręką twórcy. Może sobie bowiem
kojarzyć sceny, sytuacje czy postacie,
spotykane w powieści, z ich wersją
o reportażowym niemal ujęciu, czy też
z przekazem wspomnieniowym, a więc
o wysokim stopniu wiarygodności.
W wydanej niedawno książce o wspomnieniowym charakterze, zatytułowanej
Zawiłości prostej drogi, Ewa Szelburg-Zarembina potwierdziła wprost, iż Joanna, główna bohaterka cyklu Rzeka kłamstwa, stanowi literacki portret jej matki.
Jeśli więc Kaj i Joanna Gozdawowie noszą rysy rodziców bohaterki, to ich córka
– Salomea, Salusia, Mea – zawiera autoportret pisarki. Żeleźno jest więc artystycznym obrazem dawnego Nałęczowa,
Karpin – Lublin, a i inne miejscowości
bez trudu można by rozpoznawać.
Uczynić trzeba jednak od razu zastrzeżenie, że nie chodzi nam tu o rekonstrukcję biografii autorki, ani też
o odtwarzanie w oparciu o powieści
Szelburg-Zarembiny historii Nałęczowa z okresu przed pierwszą wojną
światową. Intencją tego szkicu jest natomiast ukazanie, w jaki sposób dawny
Nałęczów, jego ludzie i sprawy, stał
się tworzywem powieści, jak – innymi słowy – rzeczywistość historyczna
przekształcała się w rzeczywistość artystyczną.
Autorka Wędrówki Joanny i Ludzi z wosku urodziła się w Bronowi-

cach pod Puławami, ale od wczesnego
dzieciństwa mieszkała już z rodzicami
w Nałęczowie. Ojciec jej, Antoni Szelburg, był przez jakiś czas ogrodnikiem
w majątku Michała Górskiego (mieszkał wtedy z rodziną w dworskich zabudowaniach), później natomiast pracował przez wiele lat jako kasjer w nałęczowskiej spółdzielni „Oszczędność”,
za niewielkie zresztą wynagrodzenie.
Matka pisarki Elżbieta z Kałużyńskich,
zajmowała się krawiectwem i to była
jedna z podstaw trudnej egzystencji
rodziny Szelburgów. Rodzice autorki
Ludzi z wosku, choć przybysze z zewnątrz, zrośli się z miejscową ludnością bardzo rychło. Odtąd należeli oni
do tych, którzy Nałęczów uznali za
swoje prawdziwe miejsce. Przy tym
był to Nałęczów inny, nie ten – zakładu leczniczego, pałacu, dworu, możny
i pełen wielkoświatowego blasku, lecz
Nałęczów proletariacki, wyrobniczy,
służebny wobec tamtego, „nizinny”.
Dla przyszłej pisarki cały Nałęczów
był już j e j miejscem na ziemi, zarówno ten najbliższy i codzienny, ubogi
i prosty, jak i ten „wielki”, związany
z dworem, willami i zakładem leczniczym, z sezonowym gwarem i zabawami przyjezdnych gości.
Ewa Szelburg już od dzieciństwa
stykała się ze sprawami, jakie się tu
działy, oczyma dziecka oglądała wydarzenia, które przeszły później do legendy Nałęczowa. Wśród dziecięcych
wspomnień zostało też przedstawienie
Dziadów, oglądane z matką w szopie
na Palubach. Z biegiem lat przyszła
autorka – przygotowując się choćby do
szkoły i korzystając z nauki prywatnej
– zbliżała się do ludzi z „góry” nałęczowskiej. Więcej
– stykała się już z pisarzami, którzy
tu przyjeżdżali na letni wypoczynek.
Jest w Miasteczku aniołów fragment,
gdzie Salomea, na widok dzieci wracających ze szkoły, odnawia przeżycia
własnego dzieciństwa:
„Będąc w ich wieku przeżywała
głęboko widok Zofii Urbanowskiej

siadującej nad rękopisem na cienistej
werandzie letniska... spotkania w alejach zdrojowego parku z żartobliwym
panem Prusem... recytowanie Orotowiskich wierszy Or-Otowi schylającemu
się do dziecka, by je lepiej słyszeć...”.
Salomea – pamiętajmy – jest literackim autoportretem pisarki, zresztą
wspomnienia Ewy Szelburg-Zarembiny potwierdzają prawdziwość tego
przekazu. Jest coś symbolicznego
w fakcie, że jedna z wybitnych pisarek dla dzieci i młodzieży w XX wieku
zetknęła się w Nałęczowie z autorką
Księżniczki, najlepszej polskiej książki
dla młodzieży w XIX wieku.
Ale chyba nie te spotkania zadecydowały o wyborze pisarskiej drogi przez
Ewę Szelburg. Na decyzję tę miały
bardziej bezpośredni wpływ inne fakty. Najpierw tradycja domowa, gdzie
– za sprawą matki – można było mówić o kulcie Mickiewicza. Tanie tomiki
jego poezji, przechowywane na dnie
kuferka, dostarczyły pierwszych, ale
niezapomnianych czytelniczych przeżyć. Później świat książek gwałtownie
się rozszerzył, a to za sprawą biblioteki
zakładowej, mieszczącej się w pałacu,
będącej przez wiele lat królestwem
Felicji Sulkowskiej, kasjerki zakładu.
W gawędzie o Wiktorze Hugo przywołała pisarka jedno z dawnych swoich
wspomnień: „W jej matki domu, a więc
w domu ojca i moim, niedziela jest teraz dniem samotności we troje, dniem
lampy (nie lampki!) i książki. Książki
przygotowanej zawczasu w sobotę”.
Opisy i wspomnienia tych odwiedzin powracają wielokrotnie w różnych
ogniwach powieściowego cyklu Rzeka
kłamstwa. Można już na początku tego
szkicu powiedzieć, iż Nałęczów stał
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się centralnym tematem utworów Ewy
Szelburg-Zarembiny. Jego krajobraz
przetwarzała wielokrotnie, stąd brała pierwowzory wielu postaci, a wiele z nich ma nawet nazwiska do dziś
w Nałęczowie spotykane: Gibuła, Kucaba, Rejmak, Sygnowski.
Jedno z pierwszych jego ujęć spotykamy już w powieści Chusta Weroniki.
Bohaterka jej porusza się w przestrzeni,
w której rozpoznajemy rysy krajobrazu
nałęczowskiego: „Nika szła po trawie,
brzegiem wjazdowej alei. Aleja była
zupełnie pusta. Cień wielkich lip, zazwyczaj rozpięty w powietrzu po to, by
osłaniać błyszczące pojazdy, spadał teraz wprost na ziemię. Brama wjazdowa
była zamknięta”. Jesteśmy już bowiem
w porze jesiennej, po sezonie. Widok
stawu, wokół którego niedawno tętniło
życie i przetaczał się gwar głosów, teraz przedstawia obraz opuszczenia:
„Nika skręca teraz na prawo i schodzi w dół. Przyszła nad staw. Stanęła
i patrzy: znikł obraz nieba z chmurkami, który tu zawsze pływał na płask po
wodzie. Woda opadła aż na dno muliste. Obnażyło się wnętrze stawu, chore,
wzdęte błotnymi gazami, poprzerastane
zielonkawymi błonami, żyłami sinymi,
pełne rzeczy gnijących.
Na zaskorupiałym brzegu leżą równym rządkiem wyciągnięte z wody
łódki. Przewrócone tak do góry dnem,
dziwnie są krótkie i wyglądają zupełnie
jak śnięte ryby o białawych, rozdętych
brzuchach.
Nika odeszła prędko.
Nie ogląda się już ani na pusty domek
łabędzi pod zielonymi jeszcze wierzbami, ani na altanę orkiestry, szczerzącą
spróchniały rząd ławek z wysepki pośrodku stawu”.
Czytelnik towarzyszy bohaterce do
źródła, gdzie przez paszczę lwa płynie „uzdrawiający strumień”. Już w tej
powieści zarysowuje się, na razie dyskretnie, przeciwstawienie ludzi tutejszych, miejscowych i – przybyszów
z zewnątrz.
Dotychczasowa tradycja literacka
zapamiętała i przekazała wizerunek
tylko jednego Nałęczowa: owej „góry”
związanej z zakładem leczniczym, gości z zewnątrz przybywających. Tylko wspomnienia mówiące o Faustynie Morzyckiej i Stefanie Żeromskim
napomykały, że istniał jeszcze drugi
Nałęczów, nie arystokratyczny czy in-

teligencki, ale ludowy i rzemieślniczy,
wyrobniczy i służebny. Między tymi
dwoma społecznościami istniał, jeśli
nie jawny konflikt, to przynajmniej
poczucie wzajemnej obecności i przekonanie o sprzeczności interesów.
W Miasteczku aniołów czytamy:
„Dla ludzi przybywających z różnych stron kraju Żeleżno było miejscem trwającego bez przerwy lata.
Ich oczy cieszyła najpiękniejsza zieleń wspaniałych wieloletnich drzew,
rozsiadłych gajami po wzgórzach,
a także wszelkie odcienie zieleni różnorodnych krzewów kędzierzawymi
falami zapełniających głębokie, kręte
parowy, wijące się wśród wzgórz. [...]
Toteż tę miejscowość tak bliską Karpina, a niezbyt oddaloną od Warszawy cenili oni sobie za smak słonecznej
pogody, miodu w plastrach, gruszek
i renklod od miodu słodszych, słynnego na cały kraj pieczywa, świeżutkich,
o południowym słońcu zbieranych poziomek, wreszcie – leczniczej wody żelazistej i szczególnie za najcenniejszy
smak wypoczynku, który był esencją
wszystkich tych smaków”.
Wszystko więc, co w Żeleźnie było
najlepszego, służyło ludziom obcym,
bogatym i wyniosłym. A co pozostawało dla tych, co przywiązani byli do
tego miejsca przez cały czas, przez całe
swoje życie?
„Dla reszty ludzi poza kuracjuszami
– mówi narrator powieści – to znaczy
dla swoich stałych mieszkańców, którym nigdy na myśl nie przyszło korzystać z szeroko reklamowanych zalet
i dobrodziejstw Zakładu Leczniczego
nie tylko przy «ogólnym nerwowym
osłabieniu i wyczerpaniu», ale i w rzeczywistej chorobie – Żeleźno miało
i długotrwałe deszcze, i przepaściste
błoto, i mróz trzaskający, i zadymki
śnieżne, i ową najtrudniejszą do zniesienia pustkę między porami roku,
w której tylko wiatr gwiżdże i tańcuje.
[...] A przecież nie kuracjusze znajdujący tu doroczną rozrywkę i wytchnienie,
ale oni – wyrobnicy fizyczni i umysłowi, związani z Żeleźnem zarabianiem
w pocie czoła na chleb powszedni, znali rzeczywisty urok tego miejsca i cenili
je rzetelnie”.
Na tych stronach powieści autorka
pod nazwą Żeleźna dokonała niezwykle
dokładnej analizy socjologicznej rzeczywistego Nałęczowa sprzed pierwszej
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wojny światowej. „Góra” Żeleźna była
też zróżnicowana, bowiem świat właścicieli willi tworzyli ludzie „wzbogaceni pochodzenia miejskiego i zubożali,
pochodzenia ziemiańskiego”. Średnia
warstwa nie stanowiła też zbiorowości
jednolitej. Jedną z grup tworzyli lekarze,
aptekarz i urzędnicy administracyjni,
inna obejmowała nauczycieli różnych
instytucji oświatowych, kupca, felczera,
właściciela restauracji oraz najbardziej
szanowanych rzemieślników. Na dole
społeczności żelezieńskiej znajdowali
się „niżsi funkcjonariusze zakładowi,
niżsi pracownicy poczty, duża reszta
rzemieślników, wyrobników, okolicznych małorolnych chłopów, dorabiających furmanieniem, wszelkiego rodzaju
usługami, pośrednictwem”. Proboszcz
i organista znajdowali się poza tymi
układami. W przekonaniu narratora
w Miasteczku aniołów tylko „góra”
przestrzegała ściśle swojej odrębności,
natomiast granice innych pozostawały
w ruchu: „Talerze wagi, na jakich stała
ta czy owa rodzina, chwiały się i często
szło w górę, co było na dole, a co było
w górze, opadało w dół”. Jeśli uwidaczniały się różnice między poszczególnymi grupami ludzi zamieszkującymi
Żeleźno, to tym bardziej dawały one
o sobie znać, gdy chodziło o przyjezdnych: „Zacieranie istotnych różnic między trybem życia przyjezdnych na krótki
czas gości a stałych mieszkanek nie jest
w zwyczaju Żeleźna”.
Powieściowy cykl Ewy Szelburg-Zarembiny ukazuje – pod nazwą Żeleźna
– topografię prawdziwego Nałęczowa
i jego ludzi, a także, niemal z dokładnością przewodnika, przedstawia jego
historię, począwszy od wskrzeszenia
zakładu leczniczego przez słynną trójkę
lekarzy. Topografia Nałęczowa i najbliższej okolicy pojawia się w swoim
rzeczywistym wyglądzie:
„Lasy.
Niby znała Salusia lasy i – nie znała.
Bo czy to były naprawdę lasy, te w Żeleźnie, które nazywały się: Chłopski
Las, Dworski Las, Zakładowy Las, Za
parowem, Wąwozy, Gaje Młynarzowe, lub dalsze, noszące nazwy od wsi,
do których należały. Wszystko to były
niewielkie zadrzewione kawałki ziemi,
jakie w jeden dzień obejść można było
wszystkie, a w dwie, w pięć godzin
każdy z osobna przemierzyć”.
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Z książkami Ewy Szelburg-Zarembiny można odbywać spacery po Nałęczowie, a liczne ich fragmenty traktować
niemal jak informacje przewodnika.
Wielokrotnie opisuje autorka kościelne
wzgórze i sam kościół w Bochotnicy
(trzeba jednak pamiętać, iż po przebudowie w latach powojennych bryła i wnętrze tego obiektu zmieniły swój wygląd),
Aleję Lipową, Wąwozy, park... Inne
fragmenty dawnego Nałęczowa także
będą się różnić od ich kształtu obecnego. Oto obraz dawnej Góry Krzyżowej,
dzisiejszego Jabłuszka:
„Nad śpiewającym wzgórzem jaśnieje głębokie wieczorne niebo. Księżyc stoi na niebie. W rzadkim wysokopiennym lesie widno od księżyca.
Kapliczka leśna jest niewielka. Polanka, na której stoi kapliczka, jest najmniejszą z polanek”. Niestety piękny, stary las
sosnowy, porastający Jabłuszko, przestał
istnieć tuż po ostatniej wojnie.
Natomiast niezwykle dokładnie
przedstawiła autorka kaplicę przy Armatniej Górze, projektowaną przez
Jana Witkiewicza, a fundowaną przez
doktorową Benniową. Oto fragment jej
poświęcony:
„W Żeleźnie była kaplica, która stała
się ulubioną dla całej okolicy. Projektował ją (rzecz znamienna dla Żeleźna)
architekt, człowiek młody, przedsiębiorczy, z przekonań socjalista, traktujący to zamówienie jako nadarzającą się sposobność ukazania zacofanej
prowincji tonącej w powodzi pseudoszwajcarskich szaletów i tyrolskich
gospód – nowego stylu, stylu polskiego, narodowego... zakopiańszczyzny
wchodzącej w modę wśród burzliwych
dyskusji artystów i publicystów trzech
zaborów.
[...] kapliczka ta, w kształcie góralskiej chaty, okapista, z grubych modrzewiowych tramów, zamiast okien
mająca obrazy na szkle malowane, stanęła na wzgórzu w lesie, odosobniona,
nad otoczeniem górująca, niezwykła”.
Na kartach cyklu powieściowego
Ewy Szelburg-Zarembiny utrwalony
został Nałęczów ze swoim krajobrazem, jego ludźmi i bogatym życiem
społecznym. Ukazano tam pracę zwykłych ludzi i ich zabawy, majówki, festyny, koncerty, przedstawienia, wiosłowanie na parkowym stawie...
W Miasteczku aniołów została obszernie opowiedziana historia doktora

Laskowskiego, w którym bez trudu
rozpoznajemy osobę Wacława Lasockiego, jednego ze wskrzesicieli nałęczowskiego zakładu leczniczego.
„To on – czytamy w powieści –
z kolegą z dawnych lat akademickich,
również lekarzem balneologiem, drem
Fortunatem Starzyckim, przed kilkunastu laty zwrócili niebezinteresowną
uwagę na znajdujące się w wielkim zaniedbaniu, znane ongiś, centralnie położone uzdrowisko.
Zostali pierwszymi jego nowoczesnymi organizatorami. Akcjonariuszami także. Gdyż za ich obu staraniem
powstałe towarzystwo akcyjne odkupiło miejscowość od prywatnego właściciela, ściślej: od jego wierzycieli”.
Właściwemu „wskrzesicielowi” Nałęczowa autorka zostawiła rzeczywiste
imię, natomiast nazwisko Nowicki zamieniła na Starzycki, łatwo więc i tę
postać zidentyfikować. Nie pisze o nim
więcej, co jest zrozumiałe, bowiem
Szelburg-Zarembina
przetwarzała
w swoich utworach przede wszystkim
materiał własnych wspomnień i to,
co oglądała na własne oczy. Nowicki
zmarł na wiele lat przed urodzeniem się
autorki Miasteczka aniołów, Konrad
Chmielewski spoczął na bochotnickim
cmentarzu dokładnie w roku jej przyjścia na świat. Jedynie Wacława Lasockiego autorka dokładnie zapamiętała.
On zresztą – jedyny z trójki wskrzesicieli zakładu – doczekał, jak to określa
napis na jego pomniku nagrobnym –
cudownego zmartwychwstania Polski.
W powieści tej odnotowano nawet
zmiany mieszkania Laskowskiego:
„Z dnia na dzień opuścił umeblowane
ze smakiem paropokojowe mieszkanie,
jakie zajmował po kawalersku w jednym z budynków zakładowych i przeniósł się poza obręb zakładu do niewielkiej murowanej willi w ogrodzie
przytykającym do głównej alei osiedla.
[...]
W tym obcym, bez wielkiego namysłu zakupionym domu wnętrze zostało
ściśle upodobnione do rodzinnego domowego wnętrza. Te same stare cenne
sprzęty tak samo rozmieszczone po niskich, wilgocią tchnących ciemnawych
pokojach, te same głuszące krok dywany, te same poczerniałe, umownej już
tylko piękności obrazy, prawie te same
lub takie same drobiazgi, owe małe nic,
wartające tak wiele”.

Rzeczywiście, Wacław Lasocki,
pierwowzór postaci Laskowskiego,
mieszkał najpierw przez wiele lat w pałacu i tutaj gromadził swoje imponujące zbiory, a dopiero później, w 1911
roku, przeniósł się do willi przy końcu
Alei Lipowej. Nie był to zresztą dom
ani całkiem obcy, ani będący wyłączną własnością Lasockiego. Obiekt ten,
willę „Pod Kraszewskim” – wznosił dla
siebie Fortunat Nowicki, dawny, stary
druh Wacława Lasockiego.
W Miasteczku aniołów Ewa Szelburg-Zarembina przedstawiła historię życia Lasockiego – jego zesłania,
a zwłaszcza wędrówki tułaczej wraz
z towarzyszącą mu dobrowolnie młodziutką żoną. Opowiedziane też zostało
żelezieńsko-nałęczowskie życie doktora Lasockiego. Narrator powieści ukazuje między innymi wędrówki Laskowskiego w poszukiwaniu śladów dawnej
przeszłości i prowadzenie przezeń
wykopalisk archeologicznych, w czym
często towarzyszyła mu mała Salomea
Gozdawianka.
Podobnych historii spotykamy
w pięcioksięgu Zarembiny wiele, chociaż nie wszystkie występujące postacie potrafimy dziś łączyć z ich rzeczywistymi pierwowzorami. Pamiętać
przy tym powinniśmy, iż obok osób
powieściowych, mających odpowiedniki pośród ludzi dawnego Nałęczowa,
mogą tu być bohaterowie zupełnie fikcyjni, będący dziełem pisarskiej wyobraźni albo też łączący cechy jednej
i drugiej grupy.
W powieści Szelburg-Zarembiny bez
trudu rozpoznajemy również obraz rzeczywistych zdarzeń, jakie rozgrywały
się w Nałęczowie między 1905 a 1914
rokiem, a nawet i później. Już ostatnie
strony powieści Ludzie z wosku poświęcone zostały wydarzeniom 1905 roku,
które zapoczątkowały i rewolucję, i głębokie społeczne przemiany, i odrodzenie uczuć narodowych. To właśnie Joanna Gozdawina szyła na zamówienie pań
z zakładu leczniczego i pałacu kokardki
o barwach narodowych, przygotowywane na pochód związany z ogłoszeniem
przez cara nowej konstytucji i zapowiedzią większych swobód. Był to ten sam
pochód, o którym tyle wspomnień przekazali jego uczestnicy – ludzie z kręgu
Żeromskiego i on sam:
„W ten dzień jesienny przedśmiertny, przez puste wyziębłe powietrze,
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Dom rodzinny w Nałęczowie.

Pisarka z mężem Józefem M. Zarembą.
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nad skostniałą, martwiejącą ziemią
szedł podmuch potężny. Ogarnął sobą
ludzi. Uwierzyli na progu zimy, że
kwitnie i zieleni się Wiosna. Radość
stała w powietrzu jak rozpylone miody
i wszyscy byli nią tęgo upici. Płonęły głowy. Tajały serca. Obcy obcemu
zarzucał ramiona na szyję, a wielkie
łopocące słowo: «Wolność», leciało
skroś świat jak zwycięskie «Alleluja»
w dzień Zmartwychwstania!”. Autorka
powieści, posługując się zapewne nie
tylko czytanymi później wspomnieniami, ale i zasobami własnej pamięci,
wiernie ukazała przebieg narodowej
uroczystości:
„Po nabożeństwie utworzono pochód. Wysoko się wzniosły, roztoczyły
szeroko chorągwie. Na czele ta biało-amarantowa, [...] prócz wizerunku
Matki Boskiej – lśni na jej adamaszku
haftowany srebrem Biały Orzeł; objęte
jego skrzydłami, niebieska Pogoń bratniej Litwy i Michał Anioł z mieczem,
który strzeże Rusi. Znad sczerniałego
już napisu: «Boże zbaw...», bije We
wszystkie oczy wielkie, nową złocistą
nicią dziergane wołanie: «Niech żyje
Polska wolna i niepodległa»”.
I dalej:
„Ochotnicza orkiestra strażacka
dmie w świecące trąby, a chór dziewuch i parobczaków zaczyna zgodnie
pod batutą organisty Boże, coś Polskę...
Wtem, o ramię przed poświęconą chorągwią z adamaszku, wyśmigło z tłumu
ścigłe czarne drzewce i – rozpostarł
swój cień nad głowami – nowy sztandar!... Wśród zwałów surowej płóciennej czerwieni trzy samotne litery bielą
się żrąc oczy jak wapno: – P.P.S.”.
Scena końcowa zawiera jeden bardzo
znamienny element, który mówi wiele
o ówczesnej społeczności żelezieńsko-nałęczowskiej. Pojawienie się dwu
różnych sztandarów rozbiło początkowo
jednolitość pochodu, teraz zaś „Zwarte ciało tłumu zostało nagle rozdarte
na części. Jakbyś ciął toporem”. Czy
te dwa pochody objęły całą miejscową
ludność? Otóż nie. Główna bohaterka
wraz ze sporą grupą ludzi nie włącza się
do żadnego z nich, pozostała na uboczu:
„Joanna zawahała się. Spuściła z rąk
Meę. Wstrzymała się w rozwidleniu
dwu dróg, dwu pochodów. Mijali ją
ci uroczyści z kokardami na piersiach
i ci drudzy, wyrzucający w górę czapki
i krzyczący «hurra!»

Przeszli. Przewalił się śpiew, kurz
i krzyki”.
Nie włączył się też do żadnego pochodu mąż Joanny – Kaj Gozdawa – spóźniony. Nie mówi się już w powieści o zakończeniu tej odbywającej się rzeczywiście w Nałęczowie – manifestacji. Czy
tylko dlatego, że nie uczestniczyli w niej
rodzice pisarki, ani ona sama, czy też stało się tak z innych powodów? I dlaczego
Gozdawowie oraz spora część ludności
osiedla pozostali poza pochodami? Na
te i podobne pytania dają odpowiedź następne tomy cyklu powieściowego Ewy
Szelburg-Zarembiny.
Mają one w literaturze poświęconej Nałęczowowi miejsce szczególne. W przeciwieństwie do ogromnej
większości tekstów, które ukazują
przeszłość tej miejscowości w sposób
apologetyczny, powieści z cyklu Rzeka
kłamstwa przynoszą jej rewizję. Bohaterowie główni: Joanna i Kaj Gozdawowie, reprezentują tutaj tę część społeczeństwa, która tworzy jego fundament. Gozdawowie w powieściowym
Żeleźnie, tak jak Szelburgowie w prawdziwym Nałęczowie, należeli do świata „niskiego”, związani byli z „ludźmi
stamtąd” – spoza dworu Górskiego, zakładu leczniczego i pałacu. Odległość
a nawet przepaść między „nizinami”
a „górą” społeczeństwa była większa niż różnice i podziały istniejące
wewnątrz owej „góry”. Nie chodziło
w tym wypadku tylko o samo ubóstwo
jednych a bogactwo – rzeczywiste lub
domniemane – innych, lecz o postawę
„uzurpanckich obrońców, samozwańczych opiekunów, ludzi mało co mniej
ubogich, lecz wiele więcej pysznych,
aż do przypisywania sobie takiego lub
siakiego, ale apostolstwa, płynącego
rzekomo z idei im akurat, i im tylko,
powierzonych przez historię czy to
rewolucyjną, czy konserwatywną, zależnie od upodobań i skłonności osobistych apostoła zwanych górnie przekonaniami. Politycznymi oczywiście”.
To, co działo się w Źeleźnie-Nałęczowie po 1905 roku, co przeszło –
dzięki pracom i utworom Żeromskiego
do legendy, przyjmowane było przez
ogół mieszkańców sceptycznie i podejrzliwie. Pamiętał o tym zresztą sam
Żeromski, czemu dał wyraz w Róży
i w Nawracaniu Judasza. W Iskrach
na wiatr wiele stron poświęciła autorka
– pod pozorami literackiej fikcji – wła-

śnie wydarzeniom i sytuacji Nałęczowa
z czasów rewolucji, z czasu odradzania
się ducha narodowego. Z punktu widzenia narratora nie był to jednak obraz
zbyt budujący:
„Żeleźno było podówczas miejscem,
gdzie wśród zabawiających się mniej lub
więcej serio sprawami de publicis licytowano się nie tylko przy pomocy uczynków nie będących w istocie swej przeciwstawnymi to sprawiało, że ostatecznie
ogół mieszkańców rozróżniał i oceniał
nie treść pompatycznych lub krzykliwych wypowiedzi, ale rzeczywisty lub
domniemany interes «działaczy» obnoszących się z nimi publicznie, bo tak czy
siak to ostatecznie kryło się w mniemaniu
nieskorego do uzewnętrznień ogółu za fasadą bez fundamentów i zaplecza”.
Miasteczko aniołów oraz – zwłaszcza – Iskry na wiatr w niemal reportażowy sposób ukazują działanie takich
instytucji, jak kasa oszczędnościowa
czy sklep w domu ludowym, ale nie
szczędzą obrazowi barw ciemniejszych
i satyryczno-ironicznych przejaskrawień. Oto wyraz stanowiska „dołów”
żeleźnieńskich wobec inicjatorów różnych poczynań społecznych na terenie
miejscowości:
„Nic bo nie wywoływało tylu kpiących uwag wśród żeleźnieńskiego
«ludu», co zachowanie się «panków»
odżegnujących się od największej
wady przeszłości, od pańskiej tradycji,
gdy nie śmierdzieli groszem... owych
panków-wyrobników, zarabiających na
utrzymanie swoje i swoich rodzin pensyjkami po urzędach, redakcjach, honorariami płaconymi im przez «każdych»
ich lekarskich pacjentów, adwokackich
klientów. [...] Rozdający w słowach to,
czego sami nie posiedli, osądzeni byli
trochę jak dzieci, trochę jak komedianci gdy przez sympatię, gdy traktowani
serio – niecierpliwili i drażnili”.
Niechęć społeczności Żeleźna do
nowych instytucji wynikała nie tylko z podejrzliwości i nieufności ludzi
wobec rzeczywistych intencji ich organizatorów, ale i stąd, że ich istnienie
naruszało dotychczasowe przyzwyczajenia społeczności Żeleźna.
Ze szczególnym krytycyzmem powieści Ewy Szelburg-Zarembiny ukazały działalność tzw. „postępowej”
części inteligencji Źeleźna, a zwłaszcza
powstanie ochronki i sposób jej prowadzenia. O ile bowiem w kasie pożyczko-
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wej czy w sklepie spółdzielczym zwykli
członkowie mieli coś do powiedzenia,
choćby na zebraniach, o tyle urządzenie
ochronki odbyto się bez udziału „dołów”. Co więcej, instytucja ta – co publicznie podkreślano – miała wyraźnie
filantropijny cel, nadano jej charakter
„półsierocińca, półprzytułku dla dzieci, o jakie ich rodziny nie potrafią się
zatroszczyć, dzieci, którymi nie ma kto
w domu się zająć, czym racjonalnie karmić, w co je dostatecznie odziać” – a;
więc dzieci, jakie trzeba poddać opiece,
kontroli i karności z zewnątrz, aby „nie
rosły w zaniedbaniu, dziko ale wychowane zostały na przyszłych światłych
obywateli i pożytecznych dla społeczności pracowników, gdyż – rodzice sami
ze siebie nic im publicznie wartościowego przekazać nie mogą”.
Według narratora Iskier na wiatr tak
„pomyślana ochronka raczej odstraszała, niż przyciągała”, a oddać dziecko do
niej równało się całkowitej społecznej
degradacji, „publicznie wystawić swojemu domówi, swej rodzinie świadectwo materialnej nędzy i moralnego nieładu, umysłowego niedorozwoju”.
Ludność Żeleźna – czytamy w powieści Szelburg-Zarembiny – wierzyła nie tyle odczytom i pokazywanym
przeźroczom, co postępowaniu ich organizatorów i wykonawców. Tymczasem zaś: „Spomiędzy noszących z całym zapałem kaganki oświaty nikt swoich własnych dzieci dla przykładu nawet do ochronki nie posyłał. Ich dzieci
w rodzinnych domach mają to, czego
nie dostawało tym innym. Że nie będą
miały i one instynktownego poczucia
wspólnoty z całą resztą społeczeństwa
jak ich właśni uspołecznieni rodzice? to
akurat wcale nie przyszło rodzicom do
głów tak bardzo zapalonych”.
Z podobnie krytycznym przyjęciem
bohaterów powieści spotkał się pomysł
(znany ze wspomnień mówiących o nałęczowskich inicjatywach Żeromskiego)
wspólnej z ,,ludem” wigilii. „Ani szczerości ani tym mniej prostoty nie widzieli
[w tym] prości żelezieńscy ludzie” –
skomentował to wydarzenie narrator.
Takie widzenie i ocena działalności
„siłaczek” i „Judymów”, zaprezentowane zwłaszcza w Miasteczku aniołów i Iskrach na wiatr, jeszcze ostrzej
zostało zarysowane we fragmencie
pochodzącym zapewne z wcześniejszej wersji jednej z tych powieści,

a drukowanym w 1949 roku w Księdze pamiątkowej ku czci Leopolda
Staffa. Otóż w tekście tym, zatytułowanym Niech jak najdalej mnie owoc
mój padnie, występują znane nam już
doskonale postacie: Joanna, Kaj i Salomea Gozdawowie, ale zamiast Żeleźna
mamy tu N., a więc pierwszą literę nazwy Nałęczów, zamiast Karpina – L.
(to jest Lublin), natomiast sąsiadujące
z Nałęczowem miejscowości – Charz
i Chruszczów występują pod własnymi
nazwami. Ukazana tu wersja dawnych
wydarzeń otrzymała charakter niemal
reportażowy. Posłuchajmy:
„Właśnie szedł jeszcze wtedy przez
zamożniejsze domy, domy tutejszej inteligencji, stygnący już w kraju dech
chwilowej wolności. Domy w N„ zwane
willami, podzielone od paru lat na dwa
zwalczające się obozy, kończyły między
sobą porachunki. Ostatkiem dogasającej
rywalizacji były dwie naraz założone
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spółdzielnie: «Swiatło» i «Oszczędność», z których jedna wraz z wyjazdem
z N. ich głównych a chwilowych założycieli skończyła krótki żywot, a druga,
oparta o okoliczne dwory, poderwawszy
z lekka byt paru żydowskich sklepików
i unicestwiwszy jedynego polskiego
sklepikarza, trwała”.
Szczególnie wymowny jest fragment tego tekstu, mówiący o zamiarze
Gozdawów kształcenia swojej córki
i o staraniach co do wyboru odpowiedniej szkoły. Gozdawowie zastanawiają się, do kogo zwrócić się o poradę.
Kandydatura proboszcza z pewnych
względów została wyłączona. Może
więc zasięgnąć języka u żony znanego
pisarza? Okazuje się, że i z jej przysługi
Gozdawowie nie mogą skorzystać:
„Żona pisarza (którego książki o ludziach bezdomnych znali), przyniosła
do szycia bluzki dla siebie i koszule
dla męża. Ale gdy ktoś rozprawiający
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z oburzeniem o wyzysku, urywa
szwaczce pół rubla na bluzce, a trzydzieści kopiejek na męskiej koszuli –
To czy ja mam iść do nich po poradę.
Sam powiedz? – mówi Joanna do Kaja,
brwi zmarszczywszy, niechętna”.
Aluzja literacka jest tu aż nadto wyraźna i czytelna, odbiera ona temu obrazowi charakter fikcji, a zbliża nas do
spraw rzeczywistych, poświadczonych
przez liczne wspomnienia i relacje.
Powieści Ewy Szelburg-Zarembiny
przynoszą najpełniejszy obraz wyglądu i życia dawnego Nałęczowa, najwszechstronniejszy, a przy tym bardzo krytyczny. Autorka przyjęła inny
punkt widzenia, odmienną perspektywę, dzięki czemu odeszła od ujęcia
hagiograficznego, które całą tradycję
przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza. W obrazie przekazywanym przez
liczne wspomnienia i teksty literackie
dokonuje pisarka zasadniczych zmian,

poprawek i przewartościowań. Oczywiście – pośrednictwo artystycznego
ujęcia pozwala i autorce zachować
dystans, bowiem osąd przeprowadzają
już postacie literackie – narrator i powieściowi bohaterowie. Obraz rzeczywistości powstaje jako wynik wielu
spojrzeń i stanowisk, tworzy się w ich
dialogowym spotkaniu. Niemniej takie
właśnie ukształtowanie powieści było
wynikiem decyzji pisarskiej i wyrazem
własnego widzenia historycznej przeszłości Nałęczowa, ukrytego pod pseudonimem Żeleźna. W miejsce tradycji
inteligenckiej czy nawet arystokratyczno-szlacheckiej postawiła tradycję plebejską, stała się – poprzez swoje dzieła
– rzecznikiem tego środowiska i ludzi,
które przez dawniejszą tradycję pozostawione były w cieniu.
To co w powieściach Ewy Szelburg-Zarembiny szło niejako na konto literackich kreacji – narratora i bohaterów
– w jej ostatniej książce pt. Zawiłości
prostej drogi przeniesione zostało na
plan rzeczywistości historycznej. Do
książki tej włączyła autorka wiele fragmentów z Miasteczka aniołów i innych
powieści cyklu, nadając im tym razem
charakter osobistego wspomnienia
i poświadczając wiarygodność tego, co
na obu planach – literackim i pamiętnikarskim – zostało wyrażone.
Ujawniony tam przez autorkę krytycyzm i dystans wobec wielu spraw,
zdarzeń i ludzi z historii dawnego Nałęczowa nie kłóci się jednak z wielką
miłością i sentymentem, jakimi Ewa
Szelburg-Zarembina darzy dzieje Nałęczowa. Kiedy zaś trzeba, oręduje publicznie jego sprawom. W liście do redakcji „Życia Warszawy” z 1972 roku,
nawiązującym do głównego wystąpienia w sprawie Nałęczowa, sygnowanego przez Władysława Tatarkiewicza,
Annę Żeromską, Stanisława Lorentza,
Pawła Hertza, Antoniego Słonimskiego, Juliana Krzyżanowskiego, Kazimierza Michałowskiego i Jana Parandowskiego – autorka Miasteczka aniołów, jakby na przekór temu, co sama
pisała dawniej, upominała się o pamięć
dla zasług ludzi dawnego Nałęczowa. Stwierdzała w swym liście: „chcę
zwrócić uwagę tych, których interesuje
historia Nałęczowa, że oprócz słusznie
wymienionych we wspomnianym liście
nazwisk, a często publikowanych przy
innych okazjach, trzeba by przywrócić

pamięć obywatelskich, patriotycznych,
społecznych i kulturalnych zasług całych rodzin związanych z Nałęczowem, którym i Nałęczów, i jego okolice zawdzięczały tak wiele w polskich
niełatwych dziejach. Przypomnę tu tylko przykładowo rodziny: Malewskich,
Górskich, Śliwińskich, Lasockiego,
Sulkowską itd., twórców spółdzielczości, założycieli muzeum regionalnego,
różnych szkół – artystycznych, rzemieślniczych, rolniczych, gospodarczych”.
Echem tamtego listu zdają się być
słowa zakończenia książki Zawiłości
prostej drogi, gdzie pisała:
„Wracając często do Nałęczowa
choćby tylko w myślach, za każdym
razem zastanawiać się muszę, czy
wszyscy godni pamięci nałęczowianie
zostali uczczeni trwałym wyrazem pamięci, chociażby tylko zwyczajnymi
tablicami na murach domów, w których
przebywali i pracowali”.
W tej tradycji – bardzo konsekwentnie i świadomie – wpisywała się też
swoją pracą literacką Ewa Szelburg-Zarembina. „Chciałabym bardzo – pisała dalej – aby moja twórczość jako
nałęczowianki i lublinianki, dziecka
ziemi lubelskiej, ziemi, która była kolebką mowy polskiej i która wydała
tylu polskich twórców – mogła być nie
tylko literaturą, ale świadectwem pracy
społecznej, tak bardzo przenikającej
całe moje życie”.
Związek autorki Miasteczka aniołów
z Nałęczowem trwa już przeszło osiemdziesiąt lat. Ewa Szelburg-Zarembina,
jak niewielu już ludzi, pamięta Nałęczów z kilku epok – od początków XX
wieku po lata obecne. Opuściła ona tę
miejscowość we wczesnej młodości, zamieszkała w Warszawie, ale powracała
tu często, jako do miejsc najbliższych
sercu i pamięci. Dzięki tym odwiedzinom odnawiały się jej wspomnienia,
stając się w coraz większym stopniu
tworzywem literackim. W okresie powojennym pisarka nadal interesowała
się losem tej miejscowości i troszczyła
się stale o utrwalenie związków wielkich pisarzy z tą miejscowością. Nade
wszystko zaś dała ona w swoich utworach najpełniejszy i najbogatszy obraz
dawnego Nałęczowa, obraz prawdziwy
i niczym niezastąpiony.
Tadeusz Kłak
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Ewa Szelburg-Zarembina

Listopad
Nad Warszawą dym ciężki, gęsta dżdża. Mży sadza w ulice. Wilgoć ścieka po brukach.
Porywisty wiatr kręci bicze z deszczu, chłoszcze mury, żelazo, asfalty i ludzi.
W ogrodach z drzew, z krzewów spłynęły brunatne liście. Fermentują.
Zapach z nich bije jak z wystałego wina, mocny, uderza do głowy.
Listopad.
Żelazne sztachety belwederskiego wzgórza zwieńczyły ciemne, lśniące metalicznie
skrzydła kawek. Cisza jest w Belwederze. Warta stoi w bramie. Brama jest rozwarta
w ulicę szeroką, gładką, wymuskaną, w aleje zdobne nieprzeliczonymi pękami radosnych
biało-czerwonych flag. Przed obliczem tłumu świętującego niepodległość trzepocą,
łopocą, klaskają na wietrze. Czerwień i biel. Czerwień i biel. Czerwień…
Nasz sztandar płynie ponad trony,
niesie on zemsty grom,
ludu gniew, przyszłości siew.
A kolor jego jest czerwony
bo na nim robotnicza krew…
Dech listopadowego wiatru przeszedł przez niezamieszkałe już izby Belwederu, wypełnione
pamiątkami po Życiu, relikwiami Śmierci. Przewiał przez okna oszklone bielmem szyb, przez
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drzwi zamknięte, przez rozległy, świeżymi kwiatami zaścielony podwórzec. Dopadł bramy
i – obrócił jej skrzydła o ćwierćwiecze, że otwarły się wprost na plac Grzybowski.
Na plac ten oto wszystkimi ulicami napływa ludzkie mrowie z całej Warszawy, i próżno
rosyjskie patrole policyjne wstrzymują śpieszących. Niedziela, w kościele Wszystkich Świętych
odprawia się właśnie bezkrwawa ofiara. Na ołtarzu pod postacią chleba i wina Bóg ciało swoje
i swoją krew raz jeszcze oddaje ludziom, którzy Go ukrzyżowali. Dla ich odkupienia.
„Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja”.
Jedzą, piją w skupieniu. Kapłan po dokończonej ofierze obmył
ręce, odwraca się do ludu: „Ite missa est”.
Tak oto lud został rozpuszczony. Ale ludzie którzy zapragnęli być jak Bóg, oddadzą teraz
krew swoją i ciało swoje na ofiarę Sprawie. U wyjścia z kościoła, na schodach z kamienia staje
ramię przy ramieniu garść zdecydowanych. Są uzbrojeni. Są gotowi. Pierwsi bojowcy.
Dźwignęli nad siebie, rozpostarli na powietrzu nad sobą czerwony sztandar.
– „Kto pragnie wolności, kto nienawidzi kajdan i knuta!”…
Ludzie z dzielnic robotniczych idą pierwsi. Jest ich tu mnóstwo wielkie. Z obnażonymi głowami,
z ogniem w rozwartych szeroko powiekach wybuchają, jak salwą, okrzykami i śpiewem.
Manifestantom naprzeciw wyległy oddziały rosyjskiej policji, rosyjskiej żandarmerii,
rosyjskiej konnicy. Rozpętała się strzelanina. Polała się krew. Padły trupy.
Warszawa ofiarą krwi rozpoczyna wskrzeszenie walki zbrojnej z zaborcą.
Warszawa powstaje do życia. Warszawa krzepi się do walki o życie.
Strajki kolejowe, fabryczne. Strajk szkolny.
Potężny oddech rewolucji zdmuchuje z mieszczańskich kalendarzy czerwone dni, tygodnie, miesiące.
Rok 1905. Znowu listopad. Krótkie „dni wolności”. Gęste starcia z wojskiem na brukach
przedmieść coraz obficiej krzepnąca krew nie tylko mężczyzn, lecz kobiet i dzieci.
Terrorystyczna bojówka staje się ręką Warszawy karzącej gorącym prawem szpiegów,
prowokatorów i tych spośród zaborców co najokrutniej dręczą ludność. Huk bomb słychać
we wszystkich dzielnicach miasta. Drżą rewirowi, prystawi, generał-gubernatorzy.
Nie kraj Priwislinskij – Polska ludowa i robotnicza przemawia wciąż językiem z ognia i krwi. A jednak
skrzyp szubienic i świst kul egzekucyjnych plutonów wzmaga się, zagłusza wszelki głos inny.
Zagłuszył.
I cisza jest znowu w Warszawie.
Listopadowy wiatr przemyka ulicami. Pędzi przed sobą uschłe liście, rozmiata wiecznie
żywe wspomnienia, szeleści nazwiskami Okrzei, Barona, Mireckiego i innymi jeszcze, i jeszcze
innymi, i tym jednym, które jest nazwiskiem Tego co bojówkę partyjną umiał przetworzyć
w prawdziwą siłę bojową, w zwycięską wojskową siłę narodu. 11 listopada, rok 1918.
*
Potężny oddech wiatru zatrząsł żelaznym skrzydłem belwederskiej bramy. Odemknęła się,
skrzypiąc, na dzień święcenia dwudziestej rocznicy niepodległości, dzień dzisiejszy. Płyną przez
nią kwiaty, sztandary, płomienne wielkie słowa ku muzealnej ścianie Belwederu. Tu krzepną na
stopniach między kolumnami, gdzie leży ciężki, laurowy wieniec żałobny. Pośmiertny hołd.
Niespokojny listopadowy wiatr obiega ściany domu, węszy kwiaty, pochodnie.
Jak Tomasz ran, dotyka sztandarów i wypisanych na nich haseł.
Uplątał się wreszcie w szeleście zetlałych materii, wśród zblakłych barw. Roztrąca je. Szuka
gromkiego wezwania, aby je, nowe, porwać na skrzydła i nieść jak żagiew przez Warszawę.
„Wiadomości Literackie”, 13 listopada 1938
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Ciepłe wspomnienia...
Jest upalnie. Jak się czuję? Bardzo
dobrze. Przełom maja i czerwca to
czas, a właściwie cały maj i czerwiec,
to czas gdy natura wokół dojrzewa.
W godzinach popołudniowych często
jedziemy do Nałęczowa. Piękną aleją
lipową. To, że ona istnieje, to wielka
zasługa Marii Bechczyc-Rudnickiej.
Protestowała, gdy „specjaliści” od
dróg postanowili trasę do Nałęczowa
ogołocić z przydrożnych drzew, bo
zagrażały bezpieczeństwu kierowcom
samochodów! Dzięki pisarce tę aleję uratowano. Chyba to największe
osiągnięcie pani Marii, nie oceniam tu
rzecz jasna jej twórczości pisarskiej,
ale myślę o działaniach społecznych
i ich efektach.
Osobiście wolałbym, żeby z Lublina
do Nałęczowa kursowały dorożki i bryki, z końmi w ozdobnych chomątach,
zamiast tych szybkich busików i niezliczonej liczby samochodów osobowych.
Niestety, sam te 25 kilometrów odległości pokonuję samochodem.
W Różanej Wilii siadamy przy stoliku nad płytkim basenikiem, z którego rytmicznie wzbijają się w górę strumienie fontanny, wieczorem są one
kolorowe. Podobno stuk wody działa
na niektóre osoby uspokajająco, na
mnie wpływają denerwująco. Wypijam kawę, chętnie też konsumuję napoleonkę i przenoszę się na leżak pod
parasolem reklamującym „Lody jak
dawniej” firmy „Braci Koral” z 1979
roku. Braci nie znam, lodów nie jadam. Wolę dobre wino.
I ciszę, którą wokół zapewniają lipy,
pachnące trawą, różami i liliami kwietniki, wystrzałowe sosnowe drzewa.
Każdy przejazd wyścigowych motocyklistów z hukliwymi motorami odbieram niemal boleśnie. Tu, w centrum
uzdrowiska, też wolałbym tylko konne
pojazdy. Myślę, że do tych czasów powrócimy. Podobno miejski urząd ma
już wyraźniejsze zapewnienia budowy trasy objazdowej dla samochodów
i wielotonowych ciężarówek wożących
wodę Cisowiankę przez środek sanatoryjnego miasteczka.

Czy ktoś ma pomysł na uchronienie Nałęczowa? Osada, dziś miasto,
które kiedyś bywało życiową przystanią Stefana Żeromskiego, tu przez 27
sezonów na odpoczynek i pisanie nie
tylko felietonów przyjeżdżał Bolesław Prusa z Warszawy, tu przebywał
Henryk Sienkiewicz i wielu innych
pisarzy, ludzi sztuki, wymaga ochrony
specjalnej. Jest duszą nie tylko pensjonariuszy, którzy w każdym turnusie znajdują w Nałęczowie około dwa
tysiące miejsc w sanatoriach i domach
gościnnych. Trzeba je chronić. Niedawno czytałem wywiad z prezesem
Zakładu Leczniczego Uzdrowisko
Nałęczów S.A. Tomaszem Kwiatkowskim, z zawodu lekarzem, a z pasji
fotografem, podróżnikiem, zafascynowanym przeszłością uzdrowiska i marzeniami jego rozwoju. Prezes mówił
m.in. „każdy, kto przyjeżdża po raz
pierwszy do Nałęczowa, jest zaszokowany ilością zieleni i ulokowaniem
obiektów w samym centrum miasta,
na 20-hektarowym obszarze porośniętym starodrzewiem”.
Przed laty szukałem jakiegoś przytuliska w gąszczu drzew. Trafiłem też
do zapuszczonej wtedy willi, dzisiejszej bogato odrestaurowanej „Różanej”. Na bramie od centralnej ulicy
wisiała informacja o jej sprzedaży, ale

w niej mieszkali jacyś ludzie, którym
groziła w razie kupna eksmisja. I przywitali mnie ze złością i nieprzyjaźnie.
Również sądziłem, że oferta odstąpienia swojej willi z ogrodem, co życzliwie oferował mi znany nałęczowski,
i nie tylko, artysta malarz Krystian
Wiercieński, dojdzie do skutku. Ale
nie doszła. Wtedy jego rodzina zamieszkująca w Warszawie miała wiele
do powiedzenia.
Nałęczów poznawałem poprzez
rozmowy z pp. Eweliną i jej mężem
Brzozowskimi. Pisałem coś o oficerze Marynarki Wojennej, który na lata
emeryckie wybrał właśnie willę w Nałęczowie. To też historyczny zresztą
obiekt, na którym skromna tabliczka
przypomina, że tu pisał swoje utwory autor „Lalki”. Powstawała kawiarnia „Ewelina” i pensjonat ulokowany
w środku pięknego parku, raju ptaków
i wiewiórek.
Można delektować się przyrodą
świeżo ożywianą wiosną. Można spacerować alejkami parku w centrum
uzdrowiska ze stawem pełnym łabędzi
i kaczek. I można przecież zdrowieć.
(giez)
27 VI 2016
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Przypomnieć „Pod wiatr”
To było najbardziej bojowe i ideowe pismo w Lublinie po zakończeniu
II wojny światowej.
Jego pierwszy numer ukazał się po
Październiku 1956 r., z datą 1 grudnia.
Za kilka dni minie dokładnie 60 lat od
jego pojawienia się w lubelskich kioskach, z których zniknął już po paru
godzinach. Drugi numer tego „dwutygodnika studentów i młodej inteligencji” zatrzymała cenzura. Po latach odbitkę drukarską pokazała „Kamena”,
na której łamach o wydarzeniu, jakim
niewątpliwie był nowy tytuł prasowy
na rynku lubelskim, pisał we wspomnieniowym artykule Mirosław Derecki. Po wiecu na placu przed akademikami w miasteczku akademickim,
odczuwało się jakby nowe nurty i atmosferę dyskusji o przyszłości Polski.
W słowie od redakcji kierowanym
do czytelników napisano:
„Wydawanie nowego pisma w Lublinie nie jest sprawą ambicji tego
prowincjonalnego województwa, ani
sprawą ambicji zespołu redakcyjnego. Dwutygodnik „Pod wiatr” zrodził
się dzięki Październikowej Rewolucji
i dzięki tkwiącej w każdym uczciwym
człowieku potrzebie walki o postęp.
W tamtych historycznych dniach tak
zwanej Rewolucyjna Grupa Studentów uczyniła więcej, niż jakakolwiek
inna organizacja partyjna czy społeczna. „Pod wiatr” będzie przede wszystkim kontynuacją inicjatywy podjętej
przez szlachetną i patriotyczną młodzież polską. „Pod wiatr” chce
być zawsze niezadowolone ze
stanu aktualnego – chce skupić
wokół siebie ludzi, którzy wierzą, że zatrzymać się w miejscu -– to cofać się. Kontemplacja status quo nie prowadzi
do niczego. Dwutygodnik nasz
chce skupić wokół siebie tych,
którzy zahartowali się w walce
z różnymi wiatrami wiejącymi w twarz i zdołał uchronić
najcenniejsze, co posiadamy –
wiarę w człowieka”.
Środowiska
studenckie
i młodej inteligencji, w tym też
dziennikarskie, ściślej powią-

zały się po październikowym wiecu,
jaki odbył się na placu przy akademikach przy ul. Sowińskiego.
Wśród przemawiających wystąpili też dziennikarze Leszek Siemion
(„Sztandar Ludu”) oraz Zbigniew
Stepek („Kamena”, później Radio
Lublin). Pismo zaprezentowało swoją ideową linię w artykule studenta
UMCS Waldemara Mietkowskiego pt.
„Polemika z rzeczywistością”.
Tu nie było haseł rewolucyjnych,
domagających się natychmiastowych
zmian, ale rozważna analiza lat minionych. Okres ten określany jest mianem
rewolucji. Autor, wspierając politykę
tych pierwszych popaździernikowych
miesięcy rządów Władysława Gomułki, stara się wskazać drogę dla zmian.
„Ruszyliśmy do walki o to, co się
skrótowo nazywa demokracją". Krystyn Wiesławski swój artykuł zatytułował „Na peryferiach rewolucji”.
Domagające się wśród ludzi, w różnych dyskusjach głosy raptownych
przemian, należy mitygować i wyjaśniać, że „proces demokratyzacji, to
trudna walka". Czytamy: „Wszędzie
ludzie czekają, po staremu, na instrukcje, polecenia. Umysły drzemią.
A trzeba je rozbudzić”.
Wydrukowano „założenia programowe Rewolucyjnego Związku Studentów”. Był to Związek niezależny
od żadnej władzy, działający na uczelniach. Deklarował walczyć o wolność
osobistą obywateli, o wychowanie

studentów w duchu ofiarności dla dobra społecznego. Artykuł por. Stefana
Ochyra informował o „Październiku
w wojsku”.
Oczywiście, nie mogło też zabraknąć relacji z październikowych wydarzeń na Węgrzech.
„Wspomnienia naocznego świadka” – Jana Rzechowskiego zatytułowane „A Szabadsaghoz” (po polsku
– „Ku wolności”) przybliża charakter
wydarzeń w Budapeszcie. Wiersz Stefana Zarębskiego pt. „Węgrom” dominuje na tytułowej stronie pisma.
Może warto przywołać nazwiska innych autorów w tym piśmie:
Zbigniew Jakubik (jego słynny List
otwarty do Biura Politycznego KC domagający się uznania zasług AK), Ryszard Gontarz, Zbigniew Stepek (opowiadanie), Romuald Karaś (dziennik
z pracy w PGR), Józef Wiesław Zięba
(recenzja ze sztuki w teatrze pt. „Ararat”), Bogdan Dziemidok, Janusz Danielak, Stefan Michałowski i Bogdan
Zagroda. Zamieszczono wiersze młodego poety Janusza Andrzeja Tchórzewskiego („Majdanek”) i w jego
przekładzie „Nieśmiertelność” Ezry
Pounda oraz fraszki Stepka. Rysunki
E. Szubiaka.
O studenckim piśmie z 1956 r.
przypomniał mi zupełny przypadek.
W bibliotece jeden z czytelników pytał
bibliotekarkę o pismo, które ukazywało się w Lublinie w październiku 1956
roku. Słysząc tę rozmowę wtrąciłem
się, podpowiadając tytuł pisma
„Pod wiatr”. Podziękował, wymieniliśmy kilka ciepłych słów.
Zainteresowany pismem był p.
Ochyra, autor artykułu pt. „Październik w wojsku” zamieszczonego w pierwszym numerze pisma.
Z tego tytułu – wspomniał –
miał sporo kłopotów w czasie dalszej służby wojskowej.
Wiatr dął wtedy w różne strony.
(giez)
29 IX 2016
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Stefan Zarębski

Węgrom
Nie mówcie nic… My wszystko wiemy,
Nasz duch niezmienny, jeden –
I niepotrzebne nam anteny
Via Praga czy przez Wiedeń.

Te dni – okrutne były nad Wisłą
Nie mniej niż przy Dunaju:
Bo jakże się pogodzić z myślą
Że bracia umierają?…

Niech was nie zmyli nasza powaga,
Głucha na pozór, niema;
Znamy się przecież z niejednych zmagań,
Wspominacie jeszcze Bema!

Pożaru, który serca pochłania
Już morza nie ugaszą…
I wyda owoc krew przelana
Za waszą i za naszą!
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Jan Rzechowski

A Szabadsaghoz...

Wspomnienia naocznego świadka
24 października 1956 r. budzą nas
odgłosy detonacji i echa strzałów karabinowych. Natychmiast znikają resztki snu. Z bólem serca przypominamy
sobie, w jaki sposób doszło do tego, że
krew naszych braci Węgrów zrosiła ulice Budapesztu, że giną w tej chwili może
niedawno poznani przyjaciele, studenci
politechniki i uniwersytetu...
Nikt z organizatorów wiecu młodzieży Budapesztu, w dniu 23 października,
nie przypuszczał nawet jak tragiczny
epilog będzie miało ich pokojowe wystąpienie. Punktualnie o godzinie 15 na
placu przed pomnikiem Petöfiego zbiera
się młodzież, przeważnie studencka, ale
nie brak robotników, urzędników, którzy wracając z pracy przyłączają się do
manifestacji. Głównym celem zwołanego przez studentów politechniki wiecu
ma być zadokumentowanie solidarności
młodzieży węgierskiej z wydarzeniami
w Polsce oraz przedstawienie czternastu postulatów, których realizacja ma
zapewnić Węgrom wstąpienie na drogę
demokracji życia politycznego i społecznego i gospodarczego.
Nad głowami zebranego tłumu liczne hasła. Nie bez wzruszenia czytamy:
„Niech żyje Polska!”, „Niech żyje młodzież polska”, „Niech żyje przyjaźń
polsko-węgierska”. „Bierzemy przykład
z Polski”. Z dumą patrzymy jak wśród
licznych flag węgierskich łopoczą polskie sztandary: widnieją polskie orły.
Wszystkie sztandary węgierskie mają
pozakrywane lub powycinane dotychczasowe godła państwowe, skopiowane
z herbów republik radzieckich. Jedynie
nad grupą reprezentującą Zakład Leninizmu powiewają czerwone chorągwie. Na
stopniach pomnika młody poeta węgierski, Sinkowics, deklamuje piękną „Pieśń
Narodową” wielkiego poety Węgier –
Petöfiego:
„Powstań Węgrze, wzywa Ojczyzna!
Dziś czas „teraz lub nigdy!”
Zebrane tłumy, ze łzami w oczach
wznoszą ręce do góry i powtarzają
brzmiący jak przysięga refren:
„Przysięgamy! Przysięgamy!
Nie będziemy więcej niewolnikami!”

Płyną słowa hymnu węgierskiego.
Przedstawiciel młodzieży odczytuje
zebranym żądania studentów zawarte
w czternastu punktach (Rakosi pod sąd;
Imre Nagy utworzy nowy rząd; niezależna polityka zagraniczna; wojska radzieckie opuszczą Węgry; przywrócić stare
godło Węgier – herb Kossutha; nowe
mury dla armii; samorząd dla uniwersytetów).
Czołówka pochodu udaje się na Kossuth Lajos Utca. Idziemy pod pomnik
Bema. W klapach wszystkich przechodniów – studentów, robotników, żołnierzy, milicjantów, zakwitły trójkolorowe
kokardki; często towarzyszą im biało-czerwone wstążeczki. Mimo oficjalnego zakazu ministerstwa, prócz studentów
biorą udział w demonstracji profesorowie i pracownicy naukowi wyższych
uczelni Budapesztu.
Z okien domów zwieszają się flagi
narodowe, jest ich coraz więcej; wkrótce
miasto wygląda jak podczas wielkiego
święta narodowego. Ludzie z entuzjazmem wycinają stare godła – symbole
epoki stalinizmu. Pochód udaje się na
Tan'acs kör'ut, Bajscy, Zsilinszky'ut,
potem Szent Istv'an kaör'ut, przez most
Małgorzaty, pod pomnik polsko-węgierskiego bohatera narodowego. Manifestanci skandują „śmierć Rakosiemu!
Obalamy pomnik Stalina! Niech żyje
młodzież polska!”.
Idziemy w pochodzie pod polskim
sztandarem. Naokoło nas roześmiane,
rozradowane twarze młodych Węgrów
i Węgierek. Zapał, entuzjazm tłumu
udziela się i nam. Coś nas chwyta za gardło, gdy siwiuteńki staruszek podbiega do
pochodu i z uczuciem całuje kraj sztandaru Węgier. W oknach głowa przy głowie,
to samo na chodnikach. Wzruszenie Budapeszteńczyków widoczne na każdym
kroku. Wielu ludzi wyciera ukradkiem
łzy, niektórzy otwarcie płaczą.
W międzyczasie robimy składkę na
pochodnie. Bez przerwy przyłączają się
całe grupy i pojedynczy ludzie. Ilość demontujących ciągle wzrasta. Przekracza
150 000 dochodzi do 200 000.
Ponad pochodem płyną płomienne
strofy pieśni rewolucyjnych z okresu

wiosny ludów – często powtarza się:
„Niech żyje Wolność i Ojczyzna!”. Milicja dba o porządek, o sprawne przepuszczenie manifestacji ulicami miasta.
Pod pomnikiem Bema tłok nieopisany.
Z trudem przepychamy się w pobliże posągu naszego wielkiego rodaka, udekorowanego dziś licznymi flagami i wieńcami
o barwach polskich i węgierskich. Przedstawiciele młodzieży wygłaszają na stopniach pomnika płomienne, patriotyczne
mowy. Tutaj manifestacja rozdziela się
na kilka mniejszych grup. Przy wtórze
groźnie brzmiącego refrenu „pieśni narodowej” – największa grupa udaje się
pod rozgłośnię radiową „Petöfi” na ulicę
Brödy S'andor z żądaniem, by przeczytano przed mikrofonem 14 dezyderatów
wysuniętych przez studentów. Obsadzony
przez AVH – odpowiednik Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (tzw. „awo”)
gmach radia jest niedostępny dla tłumu.
W międzyczasie Ernö Gerö – pierwszy
sekretarz WPP wygłasza przez radio przemówienie nasiąknięte sloganami z epoki
stalinizmu. Tłum jest rozgoryczony. Rząd
kieruje przeciwko niemu auta uzbrojonych po zęby awoszy. Po kilkunastu minutach wszystkie auta płoną.
O godzinie 21 Imre Nagy wygłasza
pod Parlamentem mowę, wzywając lud
Budapesztu do spokoju. Ale dopełniła
się już miara goryczy. Nic nie powstrzyma biegu wypadków, wprost przeciwnie,
akcja rządu rozjątrza tłum coraz bardziej. Równocześnie z przemówieniem
Imre Nagy pod radiem „Petöfi” sytuacja
zmienia się jak w kalejdoskopie. Awosze rzucają w manifestujący tłum bomby
łzawiące, polewają go wodą ze strażackich sikawek, ale niedługo, bo oto mali
chłopcy przecinają węże scyzorykami.
Studenci intonują hymn węgierski –
awosze oddają salwę w bezbronny tłum.
Wyjął syreny samochodów sanitarnych.
wszystko oświetlają płomienie płonących aut AVH. Powietrze drży od krzyku
tłumu „Mordercy! Śmierć Rakosiemu!
Śmierć sługusom Stalina!”.
Mija godzina 22. Z łoskotem wjeżdżają w ulicę czołgi z węgierskimi żołnierzami, udekorowane flagami narodowymi.
Ludność krzyczy „Chodźcie z nami! Nie
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dajcie ginąć swym braciom!”. Żołnierze oddają broń manifestantom, zrywają
godło z furażerek. Tłum składający się
głównie z robotników i studentów przypuszcza szturm do gmachu radia. Awosze bronią się zaciekle. Z tłumu wynoszą
rannych i zabitych.
Komunikacja miejska jest sparaliżowana. Stoją autobusy, tramwaje, trolejbusy. Przemykają tylko z wyciem syren
auta sanitarne lub ciężarówki pełne na
pół uzbrojonych robotników i studentów. Pędzące na pomoc szturmującym
radio.
W tym samym czasie demonstranci
demolują redakcję „Szabad Nep”. Przez
wybite okna wylatują dzieła Stalina oraz
dzisiejszy nakład gazety, trafiając w płomienie palących się aut.
Obok rozbitej wystawy sklepowej
tłum dokonuje samosądu nad złodziejem, który chciał wykorzystać zamieszanie dla rabunku.
O północy są rozkolportowywane
ulotki proklamujące strajk powszechny.
Strzały przybierają na sile. Obok hotelu
Astoria tłum rozbija tablice oznajmujące, że tu mieści się Tow. Przyjaźni Wegiersko-Radzieckiej. Pod radiem, walka
obejmuje teren muzeum narodowego.
Ludność rewiduje i legitymuje
wszystkie auta jadące w stronę radia, ze
szczytu Dworca Zachodniego z hukiem
zlatuje wielka gwiazda – symbol stalinowskich Węgier, którą tłum z radością
podpala.
Równocześnie z walką pod radiem
i muzeum narodowym: tłumy Budapeszteńczyków ruszają w kierunku pomnika
Stalina. Potężna postać „wodza narodów” (8 m wysokości) górowała nad
rozległym placem jego imienia. Robotnicy zakładają mu na kark potężną linę,
podcinają nogi aparatami tlenowymi,
a dźwigi przybyłe tu z Csepel dokonują
reszty; pomnik „wielkiego przyjaciela
ludu węgierskiego” wali się wśród ogłuszających okrzyków rozentuzjazmowanego tłumu. Ludzie szaleją z radości.
Przywiązują korpus pomnika do tramwaju i zaciągają go w przyległą ulicę,
robiąc z tego barykadę. Na korpusie widnieje napis: „Morderca milionów”.
Nad ranem Ernö Gerö wzywa do
Budapesztu wojska radzieckie. Powstają nowe ogniska walk. Najważniejsze
z nich to: plac Kalwina i stare koszary
Marii Teresy. Strzelanina rozprzestrzenia się w całym Peszcie.

W środę rano wychodzimy na ulice Budy. Schodzimy z Góry Wolności,
udajemy się pod most Małgorzaty. Po
drodze zapominamy o głównym celu
naszej wędrówki – zdobyciu chleba.
Uczucie głodu niknie wobec wrażeń,
które czekają nas na każdym kroku. Oto
ni stąd, ni zowąd niedaleko rozlegają się
strzały. Chronimy się w boczną uliczkę.
To awosze robią obławę na kilku chłopców z wiatrówkami.
Udaje się nam przejść do Pesztu. Tuż
za mostem Małgorzaty pod postrzelaną
wystawą Csemege (delikatesy) widzimy pierwszych zabitych. Robią na nas
wstrząsające wrażenie. Dochodzimy tylko do Dworca Zachodniego. Dalej przejście zamknięte. Gąsienica przy gąsienicy
stoją czołgi, radzieckie groźne szczerząc paszcze armatnie. Gdzieniegdzie
wysuwają swe poczwórne lufy ciężkie
karabiny maszynowe. Wszystkie mosty
na Dunaju obsadzone są przez pancerne
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oddziały sowieckie. Jedynie most Małgorzaty okupują jeszcze czołgi węgierskie. Ale niedługo. Ledwo udało nam się
przedostać na stronę budańską – luzują
je czołgi radzieckie. Przy moście spotykamy uczestnika walk pod radiem. Cały
płaszcz zbryzgany krwią. Zawiadamia
nas z zadowoleniem, że o godzinie 9.30
powstańcy opanowali radio „Petöfi”.
Jakby na urągowisko ludziom, którzy w tej chwili giną na ulicach miasta,
przez głośniki płyną melodie operetkowe nadawane przez rządowe radio „Kossuth”. Niesamowite wrażenie robi na nas
nastrojowa II Rapsodia Liszta, której
melodia wdziera się w pewnym momencie w symfonię wystrzałów i detonacji.
Około godziny 11 przemawia Ernö
Gerö, który nazywa walczących o swobody demokratyczne studentów i robotników bandami kontrrewolucjonistów i faszystów. W odpowiedzi na to
przemówienie znajdujący się na ulicach


32

Lublin. Kultura i społeczeństwo 5(75)/2016

tłumy ludzi demolują głośniki radiowe
pozawieszane w wielu punktach miasta.
Mniej więcej w tym samym czasie
koło mostu Małgorzaty ma miejsce ciekawy epizod. Na przyczółku (w Budzie)
ukazuje się niespodziewanie ciężarówka
wyładowana po sam wierzch żywnością,
prowadzona i konwojowana przez żołnierzy radzieckich. Ponieważ przejazd przez
most jest zatarasowany (jeszcze wtedy)
czołgami węgierskimi, żołnierze rosyjscy
wahają się przez chwilę którędy jechać.
Wykorzystuje to tłum, ściąga uzbrojonych żołnierzy z samochodu, rozbraja
ich, nie szczędząc przy tym razów i szturchańców i następnie spuściwszy powietrze z opon skierowuje wóz z uzbrojonymi żołnierzami w boczną uliczkę.
Tuż po przemówieniu Gerö, który
ogłasza, że kierownictwo nowego rządu
objął Imre Nagy ma miejsce jeden z najkrwawszych, najbardziej makabrycznych
wypadków w Budapeszcie. Około godziny 11 na plac przed parlamentem przybywa grupa kobiet licząca w przybliżeniu
300 osób. Kiedy kobiety zaczęły wznosić
antyrządowe okrzyki, wtedy z gmachu
zajętego przez AVH, położonego naprzeciwko parlamentu, padły w ich kierunku
strzały. Na to stojące koło parlamentu
czołgi radzieckie zrobiły trójkąt, zasłaniając w ten sposób kobiety przed masakrą.
Niestety, to nie pomogło. Rozzuchwaleni bezbronnością kobiet awosze zaczęli
wrzucać do środka trójkąta ochronnego
granaty, które spowodowały uszkodzenie
niektórych czołgów radzieckich. Fakt ten
zmusił czołgi radzieckie do otworzenia
ognia w stronę gmachu AVH. W tym
momencie od śródmieścia nadjechała
inna grupa czołgów radzieckich, które
sądząc, że czołgi strzelające do awoszy
są opanowane przez powstańców (w rzeczywistości powstańcy dysponowali
już wtedy kilkoma czołgami) otworzyła
ogień do swoich. W wyniku strzelaniny,
która trwała od godziny 11.05 do godziny
11.50 ucierpiały przede wszystkim kobiety, które zostały w straszliwy sposób
zmasakrowane.
Około godziny 14 mamy możliwość
obserwować, jak żołnierze radzieccy
zdobywają maleńki barak koło Parlamentu. Jak się okazało później – w baraku tym bronili się studenci wydziału historii z dziekanem na czele. W pewnym
momencie do stojącego na bulwarze
Bema (w Budzie) tłumu obserwującego
walkę, zaczynają strzelać karabiny ma-

szynowe czołgu ustawionego po drugiej
stronie Dunaju. Naokoło nas padają zabici i ranni. Na nogi kolegi pada z jękiem
pewien starszy Węgier, z którym kilka
minut temu rozmawialiśmy. Koło niego
rośnie w oczach kałuża krwi. Tym razem
udaje się nam szczęśliwie wycofać z zagrożonego terenu.
Przez całą noc nie dają nam spać
odgłosy strzałów. W nocy ze środy na
czwartek obraduje Komitet Centralny
Węgierskiej Partii Pracującej. Rano dowiadujemy się od rozradowanych Węgrów, że pierwszym sekretarzem na miejscem Ernö Gerö zostaje Janos Kadar.
Walki w mieście w dzień nieco słabsze, w nocy przybierają na sile. Przy tym
ilość walczących po stronie powstańców
zwiększa się w miarę upływu czasu.
Z ulotek i odezw rozlepianych w mieście
dowiadujemy się, że wszystkie posterunki milicji oraz część armii węgierskiej oddały broń ludności cywilnej. Inna część
żołnierzy węgierskiej walczy z bronią
w ręku, ramię przy ramieniu ze studentami i robotnikami. Mało tego. Pojedynczy
żołnierze, a nawet całe grupy żołnierzy
radzieckich przechodzą na stronę powstańców. Major radziecki, uczestnik
walk o Budapeszt w 1945 roku, przyprowadza walczącym Budapeszteńczykom dziewięć całkowicie uzbrojonych
czołgów. Fakt ten znajduje natychmiast
odzwierciedlenie w odezwach powstańczych, które wysuwają żądania udzielenia azylu politycznego tym żołnierzom.
Zdarzają się wypadki zabijania sanitariuszek niosących pomoc rannym cywilom. Jeden z pracowników Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych przynosi wstrząsającą wiadomość, że grupa studentów historii, broniąca się w środę w baraku koło
Parlamentu została rozstrzelana po złożeniu broni na apel rządu węgierskiego.
W piątek 26 października widownią
walk na większą skalę staje się także
Buda. Na placu Moskwy młodzi chłopcy uzbrojeni w granaty, które zdobyli
w Studium Wojskowym (po zagrożeniu
dozorcy scyzorykiem), budują barykadę.
Z zapałem pomaga im w tym cała ludność cywilna zgromadzona na placu.
Kiedy po zakończeniu walk w tym
rejonie, trwających bez przerwy od południa w piątek do soboty rano – znaleźliśmy się na placu Moskwy, nie mogliśmy
poznać niektórych domów. Olbrzymie
dziury po pociskach artyleryjskich, ani
jednej całej szyby, oto efekt walk. Obra-

zu zniszczenia dopełniała jeszcze olbrzymia barykada, składająca się z kilku porozbijanych wagonów pulmanowskich,
zepchniętych tutaj z Dworca Południowego. Z młodych powstańców, z którymi rozmawialiśmy poprzedniego dnia –
nikt nie pozostał cały. Tym bardziej nas
to zasmuciło, bo wśród nich znajdował
się jeden ze studentów węgierskich, którego poznaliśmy jeszcze podczas pobytu
w Pecs. Przedostał się on do Budapesztu
w czwartek, wraz z kilkutysięczną grupą Węgrów. Początkowo jechali oni pociągiem, a ostatnie 40 km przed stolicą
– szli piechotą. Przyprowadził ich tutaj
patriotyczny zapał i chęć wzięcia udziału
w obronie swojej stolicy.
W sobotę w południe strzały zasadniczo milkną. Jest już wynik rozmów
prowadzonych przez rząd Nagya na żądanie głównych grup powstańczych. We
wszystkich odezwach walczących ugrupowań, jako naczelne żądanie powtarza
się: „wojska radzieckie muszą opuścić
Węgry”.
Wynikiem rozmów rządu węgierskiego z dowództwem wojsk radzieckich jest
wycofanie tych ostatnich z Budapesztu.
Widzieliśmy, jak tłumy mieszkańców
Budapesztu, stojące na ulicach miasta,
żegnały w ponurym milczeniu pierwsze
oddziały radzieckie, wykonujące to porozumienie.
W niedzielę, około godziny 12, zupełnie niespodziewanie „włazimy” w sam
środek głównych sił powstańczych na
skrzyżowaniu Ullöi üt i József kör'ut.
Ze zdziwieniem spostrzegamy, że nie
ma wśród nich faszystów ani bandytów. Rozmawiamy z kilkunastoletnimi
chłopakami, studentami, robotnikami.
Nie boją się niczego, nawet śmierci, na
którą wszyscy są tu przygotowani. Boją
się tylko oszczerstw i proszą nas ze
łzami w oczach, abyśmy budapeszteńskie wydarzenia przedstawili Polakom
w prawdziwym świetle. Pełni zdumienia
i podziwu dla nich oglądamy porozbijane czołgi, działa pancerne, auta. Gdzieniegdzie szczerzą porozbijane paszcze,
ciężkie działa i moździerze. Między nimi,
na zmianę leżą niewypały granatów od
ciężkich moździerzy i zwłoki rosyjskich
żołnierzy. Na odcinku około 200 metrów
jest zniszczonych kilkadziesiąt dział pancernych i czołgów. Czym? – Jak oświadczyli powstańcy, jedyną ich bronią były
tutaj butelki z benzyną. Dziwiło nas u gospodarzy wszystko. I zapasy żywności,
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które na długo mogły wystarczyć i uzbrojenie, w które zaopatrzyli ich żołnierze radzieccy. Zwracały przede wszystkim naszą uwagę liczne działa przeciwpancerne
i przeciwlotnicze, poustawiane wokół
Głównej Kwatery Powstańców.
Poza Główną Kwaterą Powstańców
odwiedziliśmy jeszcze Komitet Rewolucyjny Studentów, następnie siedzibę Węgierskiego Komitetu Rewolucyjnego. Wszędzie przyjmowano nas
z otwartymi rękami: słowo „Len kuyl”
otwierało serca i usta braci Węgrów.
Wszędzie zaopatrywano nas w odezwy,
uchwały, ulotki powstańców. Czytając
je, oraz porównując je z odezwami rozlepionymi na murach miasta, musimy
stwierdzić jedno: we wszystkich powtarzały się dwa żądania ekonomiczne:
– utrzymać nacjonalizację przemysłu
oraz reformę rolną z 1945r. Prócz tego
„szabad'sagharcos” wysuwali żądania:
w pełnej demokracji życia społecznego i politycznego, wolności zakładania partii demokratycznych, wolności
swobodnego wypowiadania się, suwerenności i niezależności w polityce zagranicznej i w gospodarce, neutralności Węgier. Dalej: rozpędzenia AVH,
utworzenia na jego miejsce milicji z robotników i ze studentów, przywrócenia
święta narodowego w dniu 15 marca,
dawnego herbu Kosutha i narodowych
mundurów dla armii węgierskiej. Niektóre z tych żądań zawierały już program rządu Imre Nagya. Trzeba podkreślić, że ludność Budapesztu przez
cały okres walk była nastawiona bardzo przychylnie do osoby Imre Nagya,
Apro i Kadara i z aprobatą przyjmowała poczynania tych trzech przywódców.
Jedynie w początkowej fazie walk niektóre grupy powstańcze zajęły stanowisko opozycyjne wobec Nagya. Spowodowane to było jego przemówieniami,
które, jak się później okazało – zostały
wymuszone na nim przez awoszy.
Osobnego naświetlenia wymaga postawa ludności wobec faktu odrestaurowania się przedwojennych partii. Chodzi
tu przede wszystkim o stosunek do dawnej partii faszystowskiej Szalassiego.
Świadczy o tym najlepiej wydarzenie
zaobserwowane przeze mnie na Lenin
kaör'ut. Wśród licznych ulotek i karykatur zredagowanych przez powstańców, jeden ze zwolenników „strzelistych
krzyży” napisał dużymi literami „koniec
z komunizmem”. Reakcja ludności była

natychmiastowa. Napis został całkowicie zamazany, a jaki był los jego autora
– nie zdążyliśmy zauważyć.
Na szczególne podkreślenie zasługuje postawa Węgrów w tych tak ciężkich
dniach pierwszego tygodnia walk. Oto
obok porozbijanych doszczętnie wystaw
sklepowych płynie bez przerwy tłum
ludzi. Mijamy sklep jubilerski: na wystawie niczym nie odgrodzonej od ulicy,
leżą nieruszone nawet wyroby złotnicze.
W niektórych sklepach na specjalne polecenie powstańców, pracownicy pownosili towary z wystaw w głąb sklepów. To
było może przyczyną powstania plotek
o rzekomych rabunkach i grabieżach dokonywanych w porozbijanych sklepach.
W ogniu walk kształtował się prawdziwy, nienarzucony z góry sojusz robotniczo-chłopski. Samochody prowadzone
przez robotników udawały się na wieś,
gdzie chłopi zupełnie dobrowolnie i bezpłatnie ładowali je ziemniakami, mąką,
mlekiem i innymi artykułami żywnościowymi.
Te transporty żywności dostarczane
do walczącego miasta oraz fakt, że pracownicy elektrowni, gazowni i wodociągów nie przerywali przez cały czas pracy
– dowodziły wielkiej spoistości i solidarności społeczeństwa węgierskiego.
Oprócz tego, że robotnicy z Györ,
górnicy z Miskolc przychodzili z bezpośrednią pomocą walczącej stolicy
– ich poczynania w swoich rodzinnych
miastach pośrednio wpływały na polepszenie sytuacji Budapesztu, bowiem
dowodziły, że ludność całych Węgier solidaryzuje się z wydarzeniami w stolicy.
Całe zachodnie Węgry zostały opanowane przez ugrupowania powstańcze, które
współpracowały z jednej strony z nowo
utworzonymi rewolucyjnymi Komitetami Robotniczymi i Chłopskimi, a z drugiej strony z rządem Imre Nagya i armią
węgierską. Dla określenia postawy armii
węgierskiej wystarczy dodać, że ani jeden żołnierz węgierski nie stanął u boku
wojsk radzieckich i awoszy. Wprost
przeciwnie, już w sobotę 27 października – nadeszły z Szegedu i innych miast
południowych Węgier pancerne brygady
armii węgierskiej, które otrzymały od
dowódcy Okręgu Wojskowego i Budapesztu rozkaz ochrony powstańców
przed atakami oddziałów interwencyjnych. Trzeba zwrócić uwagę, że moment
nadejścia posiłków węgierskich z prowincji wiąże się z datą rozpoczęcia wyco-
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fywania wojsk radzieckich z Budapesztu. Połączone z tym jednocześnie było
zjawisko, które śmiało można zakwalifikować do rządu zjawisk szkodzących
w sprawie węgierskiej rewolucji. Otóż
uzbrojeni cywile rozpoczęli „polowania”
na funkcjonariuszy AVH. Każdego złapanego żywcem oficera masakrowano
i wieszano ich na latarniach i drzewach
ulicznych. Można by spróbować wytłumaczyć tę nienawiść ludności do awoszy. Przecież to oni pierwsi oddali strzały
w bezbronny tłum, studentów i robotników. Oni celowali w bestialskich mordach dokonywanych na bezbronnych
mieszkańcach Budapesztu, na dzieciach
i młodzieży. Widzieliśmy wiele grobów,
często bezimiennych, które kryją ciała
pomordowanych niewinnie kilkunastoletnich chłopców. Widzieliśmy też, jak
auta pełne uzbrojonych po zęby awoszy
krążyły po ulicach, strzelając do napotkanych mieszkańców. Tragiczny bilans
pierwszego tygodnia walk zamyka się
w około 50 tysiącach rannych. 15 tysiącach zabitych i wielu, zniszczonych
domach, ulicach, dzielnicach. Już po
pierwszym tygodniu walk Budapeszt był
bardziej zniszczony, niż – jak twierdzili
Budapeszteńczycy w 1945 roku.
Wyrazem uczuć, jakie żywią Węgry
wobec tych, których uważają za sprawców swej narodowej tragedii są napisy,
rysunki, karykatury, wiersze, które można napotkać w każdym punkcie miasta.
Dosłownie w obrębie zasięgu ręki ludzkiej nie ma na murach czystego skrawka. Przede wszystkim rzucają się w oczy
ogromne napisy: „Russki domoj”, „Ruskik haza”, „Ruski go home”.
Tym bardziej wzruszył nas na każdym
kroku stosunek do Polaków. Wynikał on
nie tylko z chwilowych nastrojów ludności, lecz z historycznych tradycji wspólnych walk wolnościowych. Byliśmy aż
skrępowani wprost nieopisaną życzliwością, serdecznością i wdzięcznością, jaką
na każdym kroku okazywali nam Węgrzy
przez cały czas pobytu w ich kraju. Ta
ostatnia wzrosła zwłaszcza po ogłoszeniu,
że jako pierwsi okazaliśmy pomoc (krew,
lekarstwa) my, Polacy a nie sąsiednia
Austria, czy Jugosławia. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci entuzjastyczne
pożegnanie, jakie zgotowali nam Węgrzy
przy odjeździe z Budapesztu.
Jan Rzechowski
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Józef Zięba

Lubelski październik
Lubelski „Październik” 1956 roku
był przedłużeniem „odwilży”, która
powoli następowała po śmierci Stalina. W 1954 roku odbyły się w Lublinie
ogólnopolskie obchody 10-lecia Polski
Ludowej. Z tej okazji została ogłoszona amnestia, a na polecenie Bolesława
Bieruta zlikwidowano funkcjonujące
na Zamku przez dziesięć lat Polski Ludowej więzienie, przeznaczając budynek na cele kulturalne.
Po 1954 roku odczuwało się powolne łagodzenie reżimu. W sierpniu 1955
roku ukazał się na łamach „Nowej Kultury” „Poemat dla dorosłych” Adama
Ważyka. Na KUL-u powstawały efemeryczne grupy literackie „Golkonda”
i „Atlantyda”. Młodzi plastycy amatorzy zorganizowali wystawę i powołali
awangardową grupę „Zamek”.
Środowiska
partyjne
zostały
zszokowane wygłoszonym przez Nikitę Chruszczowa na XX Zjeździe
KPZR tajnym referatem ujawniającym
zbrodnie tak niedawno opłakiwanego
i uwielbianego Stalina. Podczas tego
Zjazdu 12 marca 1956 roku zmarł Bolesław Bierut. Powszechnie uważano,
że został otruty. By podejrzenia złagodzić, urządzono mu uroczysty pogrzeb.
W czerwcu tego roku wybuchło krwawo stłumione powstanie robotników
w Poznaniu. Cyrankiewicz groził, że
jeśli ktoś ośmieli się jeszcze podnieść
rękę na władzę ludową, to ta ręka zostanie mu odrąbana.
Po „wypadkach poznańskich”, bo
tak oficjalnie nazywano zbrojne walki,
w kierownictwie PZPR ujawniły się
dwie frakcje: „natolińska” i „poznańska”. W Natolinie zbierali się zwolennicy dawnego reżimu, przy ulicy Poznańskiej w Warszawie frakcja „demokratyczna”, która dążyła do obsadzenia
przez Władysława Gomułkę stanowiska I sekretarza PZPR. Dla poparcia zachodzących „przemian” organizowano
wiece. Największy odbył się na Politechnice Warszawskiej.

Z baz wyruszyły w stronę Warszawy
stacjonujące na terenie PRL sowieckie
czołgi. Zaniepokojony sytuacją w podległym kraju przyleciał do Warszawy
Nikita Chruszczow.
Wiadomości o tych wydarzeniach
natychmiast docierały do Lublina, wywołując w kręgach partyjnych niepokój, a w społeczeństwie nadzieje przemian i złagodzenia komunistycznego
reżimu.
Pewne zmiany w Lublinie też się
rozpoczęły. 30 września dokonano
wyboru nowych władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a na wyborczym zebraniu dyskutowano nad
udziałem środowiska w demokratyzowaniu życia społecznego. Na Akademii
Medycznej odbyły się pierwsze w kraju demokratyczne wybory nowego rektora. 21 października odbył się wiec
studentów, na którym delegowani na
wiec do Politechniki Warszawskiej informowali o jego przebiegu i podjętych
rezolucjach. W czasie dyskusji deklarowano solidarność z siłami PZPR dążącymi do demokratyzacji i suwerenności
Polski. Postulowano konieczność odbiurokratyzowania aparatu partyjnego
i państwowego.
Na 23 października zwołano wielki
wiec studentów, przedstawicieli załóg
robotniczych i środowisk wiejskich.
W zakładach pracy odbywały się masówki i wiece popierające wybór Gomułki na I sekretarza Komitetu Centralnego partii. Inspiratorami wielu poczynań byli członkowie „Studenckiego
Komitetu Rewolucyjnego”.
23 października na wiecu, który się
odbył na błoniach w miasteczku akademickim zgromadziło się około 70
tysięcy osób. Wystąpił Adam Schaff,
który odczytał list Gomułki. Zygmunt
Łupina przedstawił tekst „platformy
polityczno-ideowo-gospodarczej” studenckiego komitetu organizacyjnego. Przemawiało jeszcze kilka osób.
W czasie wiecu skandowano: „Wie-

sław, Wiesław, Rokossowski do domu
i wojsko z ludem”. Przyjęto wcześniej
opracowaną przez organizatorów rezolucję skierowaną w formie listu do
Władysława Gomułki. Była to kulminacyjna demonstracja lublinian opowiadających się za demokratyzacją życia społecznego i politycznego.
Po doświadczeniach krwawo stłumionego powstania w Poznaniu nie
było demagogicznych wystąpień. Nikt
nie domagał się obalenia komunistycznego reżimu ani zerwania sojuszu ze
Związkiem Radzieckim. Lublinianie
musieli zadowolić się kosmetycznymi zmianami w miejscowym aparacie
partii (wyborem Władysława Kozdry
na „nowego” I sekretarza KW PZPR
i zmianami personalnymi w komitecie
miejskim).
Realizując postulaty i wnioski załóg
dokonywano zmian na stanowiskach
dyrektorów w kilku zakładach i instytucjach, między innymi w Chłodni Lubelskiej i Filharmonii.
W zakładach pracy powoływano
samorządy robotnicze. Solidaryzując
się z walczącymi Węgrami, oddawano
krew. 3 listopada Teatr Osterwy wystawił w reżyserii Jerzego Golińskiego i scenografii Teresy Targońskiej
„Ararat” Artura Marii Swinarskiego.
Przedstawienie było metaforyczną, ale
wyraźnie czytelną aluzją do zachodzących przemian. W sytuacji politycznego
i społecznego wrzenia grupa przedstawicieli środowisk studenckich i twórczych
Lublina postanowiła wydawać własne
czasopismo. W skład komitetu redakcyjnego weszli między innymi asystenci
polonistyki UMCS: Alina Aleksandrowicz i Piotr Żbikowski, środowisko literackie młodych reprezentowali Janusz
Danielak i Zbigniew Stepek, a plastyków Tytus Dzieduszycki. Fachowym
i dziennikarskim doświadczeniem służył
wchodzący w skład redakcji Leszek Siemion. W jego pokoju,w redakcji „Sztandaru Ludu”, który był organem Komite-
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tu Wojewódzkiego PZPR, znajdowała
się redakcja nowego pisma. Nadano mu
tytuł „Pod Wiatr”. Winietę opracował
Tytus Dzieduszycki.
Zbierano materiały do przygotowywanego numeru. Zbigniew Jakubik
wystosował „List otwarty do tow. tow.
członków Biura Politycznego”, w którym
napisał: Po latach wyczerpującej walki
ze śmiercią i kalectwem, dzięki ofiarnym wysiłkom ludzi, którym wszystko
zawdzięczam – ocalałem, po to jedynie,
by być milczącym, bezsilnym świadkiem
codziennego bezczeszczenia pamięci poległych i systematycznego prześladowania żywych. Domagał się, by: …wrócić
utraconą na długich dwanaście lat Ojczyznę tym, którzy o nią walczyli, za nią
umierali, dla niej błądzili. – Apelował
– Umarłym zaś przywróćmy dobre imię
i zbezczeszczoną przez oprawców cześć…
– Podpisał – Zbigniew Jakubik, były żołnierz Armii Krajowej.
Było to pierwsze, a może jedyne
w tym czasie publiczne upomnienie się
o przywrócenie godności żołnierzom
Armii Krajowej. Skierowane jednak
pod niewłaściwym adresem, bowiem
nowe Biuro Polityczne PZPR miało na
głowie swoje kłopoty i nie zamierzało
przywracać godności wrogom Polski
Ludowej.
Redakcja „Pod Wiatr” zebrała sporo
ciekawych, krytycznych materiałów.
Przygotowując obszerne omówienie
przedstawienia „Ararat” kilka razy ich
odwiedziłem. Wszyscy byliśmy poruszeni wiadomościami z Budapesztu. Wróciła właśnie grupa studentów,
którzy byli świadkami tragicznych
wydarzeń. Pokazano mi w redakcji
kilkadziesiąt zdjęć, które przywiózł jeden z jej uczestników. Zrobiły na mnie
wstrząsające wrażenie i pod ich wrażeniem napisałem wiersz. Kilka fotografii ilustrowało przedrukowany obecnie
artykuł. Była to chyba jedyna opublikowana wówczas na łamach prasy
krajowej relacja naocznych świadków
krwawo stłumionego przez wojska
sowieckie węgierskiego powstania.
Pierwszy i zarazem ostatni numer „Pod
Wiatr” ukazał się przez przeoczenie
cenzury i nieuwagę „nowych” partyjnych władz. Skompletowane materiały do drugiego numeru już nie ujrzały
farby drukarskiej. „Październik” 1956
i nadzieje z nim związane przeszły do
historii.
█

Październik ’56 w Budapeszcie
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Wojciech Pestka

Ks. Roman Kotlarz – przypadkowa ofiara czy męczennik?
(w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca ’76)
Kamień węgielny
„W dniu 25.VI.1981 na zbiegu ulic 1
Maja i Żeromskiego w Radomiu nastąpiło
uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod przyszły pomnik upamiętniający wydarzenia „Czerwca ‘76” w Radomiu. Organizatorem tej uroczystości był
MKR Ziemia Radomska. W uroczystości
tej brało udział około 11 tys. osób. Odbyła się również msza święta celebrowana
przez biskupa Materskiego w obecności
23 księży. Obecny był także przewodniczący KKP Lech Wałęsa, który wygłosił krótkie przemówienie. […] Obelisk
„Czerwiec ‘76” usytuowany jest u zbiegu
dwóch najważniejszych ulic miasta, Żeromskiego i 1 Maja – mających duże znaczenie komunikacyjne. Bliskość instytucji
takich jak WOE [Wschodni Okręg Energetyczny – przyp. autora] – 50 m, KW
PZPR [Komitet Wojewódzki Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej – przyp.
autora] – 300 m oraz UW [Urząd Wojewódzki – przyp. autora] – 200 m wskazują, że mogą być one bezpośrednio narażone w przypadku ewentualnych zajść
ulicznych”. – to fragment ściśle tajnej,
„Charakterystyki zagadnienia nielegalnych zgromadzeń w sprawie obiektowej
krypt. „Rocznica” KW MO w Radomiu
z 1987 r. W akcie erekcyjnym, sygnowanym przez biskupa ordynariusza Diecezji
Sandomiersko-Radomskiej ks. Edwarda
Materskiego, przewodniczącego NSZZ
„Solidarność Ziemia Radomska” Andrzeja Sobieraja oraz przewodniczącego
Komisji Rehabilitacji „Czerwiec ‘76”
Wiesława Mizerskiego napisano: „Mając na względzie dobro Ojczyzny naszej
oraz prawo każdego człowieka do uszanowania godności osobistej postanawiamy przywrócić dobre imię zbezczeszczonym i skrzywdzonym ludziom pracy
Ziemi Radomskiej i wszystkim, których
niesprawiedliwość spotkała za okazanie
różnorakiej pomocy pokrzywdzonym”.
W kamień węgielny wmurowano także
urny z ziemią spod pomników w Poznaniu i Gdańsku oraz zdjęcie księdza Romana Kotlarza, proboszcza z podradomskiej
wsi, którego postać wówczas znana była
tylko nielicznym. Idea budowy pomni-

Ks. Roman Kotlarz, Pelagów 1962 rok

ka zrodziła się nieco wcześniej, kiedy
13 grudnia 1980 roku rozpoczęła działalność komisja rehabilitacyjna. Wśród
postulatów MKZ „Solidarność” Ziemia
Radomska na rozmowy z Komisją Rządową znalazło się upamiętnienie w Radomiu wydarzeń Czerwca ‘76 Pomnikiem
Ludzi Skrzywdzonych zlokalizowanym
przy ulicy 1 Maja. Ogłoszono konkurs na
projekt pomnika, Napłynęło przeszło siedemdziesiąt prac, 22 czerwca 1981 r. komisja konkursowa wybrała projekt Bronisława Kubicy: trzy rozpadające się bryły
piaskowca, symbolizujące zrywy robotnicze w Poznaniu, Gdańsku i Radomiu.
Drugą nagrodę otrzymał zespół w składzie: Stefan Dousa i Marek Piotrowski
z Krakowa, trzecią – zespół: Grażyna Gierałtowska-Kucz i Jan Kucz z Warszawy,
wyróżnienie przypadło projektowi Stanisława Gierady z Gdańska-Oliwy. Prace
zostały pokazane podczas pokonkursowej
wystawy „Pomnik Protestu Robotniczego
Czerwiec ‘76” otwartej 7 lipca w Galerii
Krytyków w Warszawie.
Chleba naszego powszedniego…
Wszystko zaczęło się od zapowiedzi
podwyżek w czwartek 24.06.1976 w wieczorem dzienniku telewizyjnym. Premier
Piotr Jaroszewicz mówił dużo o zaufaniu
władzy do robotników, o rekompensa-

tach, niewłaściwej strukturze cen, ale to
nie zmieniało faktu, że podwyżki były
drastyczne i uderzały w zarabiających
najmniej, najbiedniejszych. W piątek 25
czerwca o godz. 7 rano odnotowano na
terenie kraju 54 „przerwy albo zakłócenia
w pracy” – wśród tych pierwszych protestujących zakładów był także radomski
„Walter”. Zatrudnieni na wydziale P-6
(636 osób) porzucili pracę już o 6 rano,
do nich przyłączyły się inne wydziały.
Agresywna postawa dyr. Skrzypka,
który zażądał powrotu robotników na
stanowiska pracy, rozjuszyła zebranych –
przepełniła kielich goryczy. Sforsowano
bramę, po przyłączeniu się załóg z innych
państwowych przedsiębiorstw: Zakładu
Sprzętu Grzejnego, „Radoskóru”, Zakładów Drzewnych, Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego manifestujący
około godziny 10 dotarli pod gmach KW
PZPR na ulicy 1 Maja. Dopiero o 11 władze Komitetu Wojewódzkiego zdecydowały się na rozmowy z protestującymi
(w tym czasie do strajkujących przyłączyli się robotnicy Wytwórni Telefonów
i Wytwórni Części Zamiennych) – do tłumu przemówił zastępca I sekretarza Jerzy
Adamczyk. Dopiero o 12.30 (manifestujących wsparli robotnicy Zakładów Mięsnych i ZREMB-u) do zebranych przed
budynkiem zdecydował się przemówić
I sekretarz KW PZPR Janusz Prokopiak,
zapowiadając spełnienie postulatów i „decyzję Warszawy” w tej sprawie w ciągu
dwóch godzin. Kiedy o 14.30 okazało się,
że władze partyjne zostały ewakuowane,
a do pacyfikacji strajkujących robotników
przystąpiły zwarte oddziały MO i ZOMO,
zdesperowany tłum podpalił budynek Komitetu Wojewódzkiego. Doszło do aktów
wandalizmu, grabieży, podpaleń, plądrowania sklepów. Władze brutalnie rozprawiły się ze strajkującymi. Szacuje się, że
w Radomiu protestowało od 20 do 25 tys.
robotników ze wszystkich najważniejszych zakładów pracy.
Wśród strajkujących znajdował się
także ks. Roman Kotlarz. „Matko Najświętsza, któraś pod krzyżem stała, pobłogosław tym dzieciom, które pragną
chleba powszedniego” – te słowa miał
wypowiedzieć, błogosławiąc robotni-
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ków. Prokuratura odtworzyła na potrzeby
śledztwa przebieg wydarzeń: „Z zeznań
[…] wynikało, że – jak każdego dnia –
ks. Roman Kotlarz udał się do Radomia
na obiad na ul. Wałową do stołówki prowadzonej przez siostry zakonne. Po przybyciu autobusem do miasta szedł w kierunku ul. Wałowej. Na ulicach Radomia
w tym czasie zbierali się robotnicy zakładów pracy z zamiarem manifestowania
niezadowolenia z podwyżek mięsa
i artykułów spożywczych. Tłumy strajkujących kierowały się w stronę byłego gmachu Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, na dawną ulicę 1 Maja. Ksiądz
Roman Kotlarz, pochłonięty przez strajkujących, szedł z nimi przez pewien czas
w kierunku ulicy Wałowej. Tam też na
schodach kościoła Św. Trójcy pobłogosławił strajkujących znakiem krzyża”.
Władza wycofała się wprawdzie
z podwyżek, ale nie darowała robotnikom, którzy wzięli udział w protestach.
Szczególną „opieką” otoczyła ks. Romana Kotlarza.
„Szkodliwa” działalność księdza
Urodził się 17 października 1928 r.
w Koniemłotach koło Staszowa. Po „małej maturze” w Busku-Zdroju przeniósł
się do Krakowa, gdzie, po otrzymaniu
w 1949 roku w IV Państwowym Liceum
i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza
świadectwa dojrzałości wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego, które w tamtym okresie mieściło się w Krakowie. W końcu czerwca
1952 roku przeniósł się do seminarium
w Sandomierzu, gdzie 30 maja 1954 roku
z rąk bp. Jana Kantego Lorka otrzymał

37

Rodzina Kotlarzy, rok 1936

święcenia kapłańskie. Miał szczególna
zdolność pozyskiwania sympatii otoczenia i odwagę upominania się o sprawy
wiernych – mówienia rzeczy niepopularnych, trudnych do zaakceptowania przez
władzę komunistyczną. Już na samym
początku posługi kapłańskiej jako wikariusz w Szydłowcu naraził się na represje
władz: „W dniu 25 grudnia 1955 r. ks.
Kotlarz podczas wygłoszonego kazania
w kościele krytykował nauczycielstwo
szkół państwowych za ich przekonania
światopoglądowe, nazywając ich między
innymi – „bałwochwalcami” – pisał przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Kielcach do Kurii
Diecezjalnej. Pismo w obronie księdza
podpisało przeszło siedemset osób. „Nie
powiem: pracowity, zapalony, lecz swoim uporem doprowadził do tego, że dalej
tu w Żarnowie pracować nie może…” – to
zdanie z listu proboszcza następnej parafii

Zdjęcie pierwszokomunijne. Rok 1957, Koprzywnica

do biskupa z prośbą o jego przeniesienie.
Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pismem z 20 maja
1959 r. żądał od Kurii Diecezjalnej odwołania ks. Kotlarza z kolejnego zajmowanego stanowiska: „W ostatnim czasie
na terenie parafii Koprzywnica ze strony
ks. Romana Kotlarza stwierdzono szereg
szkodliwych wystąpień, które wytwarzają niepokój wśród miejscowej ludności
i doprowadzają do skłócenia, kształtują opinię jakoby kierownictwo szkoły
w Koprzywnicy i Inspektorat Oświaty
PRN w Sandomierzu prowadziły walkę
z religią oraz wypowiada różne złośliwe
dygresje pod adresem obecnego ustroju
i władz państwowych”.
Z tego okresu pochodzi zdjęcie pierwszokomunijne, które przypadkowo trafiło
w moje ręce. Na jego odwrocie napisano
odręcznym pismem – Świężyce 1959 r.
Sprawdziłem, wieś leży na terenie parafii pod wezwaniem św. Floriana w Koprzywnicy. Tu od 3 lipca 1958 roku do
27 czerwca 1959 roku ks. Kotlarz był
wikariuszem. Zdjęcie – to informacja od
właścicielki pamiątkowej fotografii, Aliny Siudak z domu Zioło (w komunijnej
sukience pierwsza z lewej) – zrobiono
go przed wejściem domu Satławskich,
okazałym budynkiem wymurowanym
z czerwonej cegły. W pierwszym szeregu
stoją dzieci, gospodarze z zaproszonymi
gośćmi zajęli miejsce za ich plecami na
schodach przed wejściem. Między dziećmi siedzą księża, od prawej ks. Roman
Kotlarz. Kiedy robiono to zdjęcie, nikt
nie zdawał sobie sprawy jak potoczą się
losy młodego, przystojnego wikariusza.
Później był Mirzec, Kunów, Nowa Słu

38

Lublin. Kultura i społeczeństwo 5(75)/2016

Pelagów 25–26. 06.1972. na pierwszym planie bp P. Gołębiowski, za nim ks. R. Kotlarz

pia, na koniec w sierpniu 1961 r. ostatecznie trafił do Pelagowa – wsi w pobliżu
Radomia. Prócz typowych obowiązków
duszpasterskich należało do niego posługiwanie chorym z Wojewódzkiego
Zespołu Psychiatrycznego w Krychnowicach. Inspirowany i wspierany przez
władze komunistyczne konflikt wyznaniowy w pobliskiej Wierzbicy, w który
ksiądz z Pelagowa zaangażował się po
stronie Kurii, znów spowodował reakcję
władz – „w dniu 5 maja 1970 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie
w sprawie szkodliwej dla Państwa działalności ks. Romana Kotlarza z Pelagowa
pow. Radom”.
Byłem z wami
„Lud pracy, lud robotniczy miał słuszne prawa i słusznie postąpił, choć niektórzy ludzie włączyli się w sposób niekulturalny do pewnych spraw, ale Bóg jest
z nami. Najmilsi, razem z wami byłem
obecny na ulicach Radomia, błogosławię
wasze szeregi, wasze trudy, wasze słuszne
prawa. […] Ukochani, jesteśmy zobowiązani wobec tych naszych braci Polaków,
którzy w tej chwili ogromnie cierpią katorgi. Nie wolno nam milczeć, nie wolno nam nie modlić się za nich. Słusznie
czy niesłusznie, winni czy niewinni, bo
w takich sprawach zawsze jest zróżnicowanie winnych – niewinnych. Dlatego
niech nasze serca będą pełne modlitwy
dla tych, którzy dla naszej wolności, dla
naszej radości, dla naszej swobody cokolwiek pomogli. Chleba naszego powszedniego daj nam – wołał Radom, tak
wspólnie wołaliśmy razem, ja z wami” –
to fragment jednego z kazań ks. Romana

Kotlarza wygłoszonego w Pelagowie 11
lipca 1976 roku. Funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa nagrywali te kazania.
Następnego dnia przyjechał do Radomia
z Warszawy zastępca dyrektora departamentu Prokuratury Generalnej, żeby go
przesłuchać. Ostrzegł ks. Romana Kotlarza, że jego kazania stanowią poważne
przestępstwo i są zagrożone karą więzienia. Kilka dni później, 19 lipca 1976 roku
dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu powołując się na dekret z 31 grudnia 1956 r.
zwracał się do bp. Piotra Gołębiowskiego
w sprawie szkodliwej dla państwa działalności księdza z Pelagowa: „Ks. Roman
Kotlarz w dniu 11 lipca 1976 r. w czasie
nabożeństwa w Pelagowie wygłosił kazanie, w treści którego pochwalał przestępstwa dokonane w dniu 25 czerwca 1976 r.
w Radomiu i podkreślał swe uczestnictwo
w tych wydarzeniach. W ten sposób ks.
Kotlarz dopuścił się zarówno przestępstwa publicznego pochwalenia zbrodni,
jak i nadużywania ambony do celów nie
mających nic wspólnego z religią oraz
szkodliwych dla Państwa. Z uwagi na
charakter wydarzeń z dnia 25 czerwca
1976 r. publiczna wypowiedź ks. Kotlarza
wymaga szczególnie ostrego napiętnowania. Urząd Wojewódzki w Radomiu oczekuje powiadomienia o wydanych przez
Księdza Biskupa zarządzeniach. Decyzja
niniejsza jest ostateczna”.
Symboliczna śmierć
Ks. Roman Kotlarz zmarł 18 sierpnia 1976 roku – niespełna dwa miesiące
po radomskich protestach. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się dwa dni później

w podradomskim Pelagowie, w polowej mszy przed kościołem parafialnym
uczestniczył biskup sandomierski ks.
Wincenty Wójcik. Później trumna została
przewieziona do Koniemłotów, rodzinnej
wsi ks. Kotlarza, gdzie 21 sierpnia został
pochowany na parafialnym cmentarzu.
Jego śmierć ma niezwykłą symbolikę
– 15 sierpnia zasłabł podczas odprawiania mszy. Następnego dnia trafił do szpitala w Krychnowicach, w którym pełnił
wcześniej posługę dla chorych. Wieczorem 17 sierpnia jego stan gwałtownie się
pogorszył. Po trwającej wiele godzin nocnej agonii zmarł około godziny 8 rano.
Już 11 września 1976 r., zaledwie kilkanaście dni po pogrzebie ks. Romana
Kotlarza funkcjonariusze SB odwiedzili
szpital. W sporządzonej wówczas notatce
czytamy:
„W związku z krążącymi w środowisku księży woj. radomskiego i wiernych
parafii Pelagów plotkami na temat przyczyn śmierci zmarłego księdza KOTLARZA Romana – byłego administratora
parafii Pelagów, udałem się do Zakładu
Anatomii Patologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Krychnowicach k/ Radomia w celu dokonania
ustaleń faktycznego zgonu. W szpitalu
tym zmarł w dniu 18.08.1976 r. godz.
8.00 ks. R. Kotlarz. Z posiadanych przez
Wydział IV KW MO Radom informacji wynika, że wśród księży i wiernych
słyszy się różne głosy dot. przyczyn
śmierci ks. Kotlarza. Księża i wierni
wypowiadają się, że ks. Roman Kotlarz
zmarł w wyniku dotkliwego pobicia go
podczas przesłuchania w Prokuraturze
Wojewódzkiej w Radomiu. Inni natomiast twierdzą, że został on pobity przez
funkcjonariuszy MO, kiedy miał być
aresztowany w dniu 25.06.76 r. Ślady
pobicia miały być bardzo widoczne”.
Uzupełnieniem notatki służbowej
była kopia wywiadu z chorym przeprowadzonego przez lekarza dyżurnego, dr
Krystynę Szafranek: „Do szpitala zgłosił
się w stanie silnego rozstroju nerwowego, napięty nerwowo, w gabinecie nie
mógł usiedzieć na jednym miejscu, drażnienie nerwowe na całej twarzy, blady,
wyniszczony, słaniał się przy chodzeniu.
W wypowiedziach trudności w skoncentrowaniu myśli, niepokój i niepewność
przyczyn swego stanu. W wyjaśnieniach
podaje, iż w dniu 25.06.br. przypadkowo
znalazł się w mieście i zobaczył tłum ro-
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botników idących ze sztandarami na ul.
Żeromskiego. Odruchowo stojąc na ulicy
zrobił znak krzyża naprzeciw idących,
w relacji podaje, iż w ten sposób chciał
uspokoić tłum, przypominając o Bogu,
aby nie doszło do zamieszek. Z tego powodu był przesłuchiwany przez władze
i miał duże przykrości nawet od swoich
władz kościelnych”.
W wyniku działań MO nie
było ofiar śmiertelnych
MSW w notatce z dnia 23.01.1981
roku opracowanej na podstawie dokumentacji Biura Śledczego i Sztabu MSW
„dot. działań organów porządkowych
w czasie wydarzeń w Radomiu, Ursusie,
Płocku w 1976 r.” odniosło się także do
śmierci ks. Romana Kotlarza. „Z karty choroby i protokółu sekcji wynika, iż
przyczyną śmierci była infekcja niezidentyfikowanymi bakteriami przy krwotocznym zapaleniu płuc i niewydolność krążenia. […] Wszystkie ustalenia wskazują, że
rzekome pobicie R. Kotlarza zostało zmyślone przez grupę tzw. KOR”. Wcześniej,
jeszcze w 1976 r. w raporcie przygotowanym dla Prymasa okoliczności śmierci
ks. Kotlarza opisał Wojciech Ziembiński,
jeden z założycieli KOR – „nie umarł on
normalną śmiercią – a został zamęczony”.
Równocześnie, reagując na komunikaty
KOR, Prokuratura Wojewódzka w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie rozpowszechniania fałszywych informacji.
„Postępowanie przygotowawcze II Art.
172/76 przeciwko Jackowi Kuroniowi
w sprawie śmierci ks. Romana Kotlarza”
– takim sformułowaniem opatrzono akta.
Ustalenia sprowadziły się do następujących wniosków: „1/Roman Kotlarz zmarł

śmiercią naturalną. 2/Z uwagi na wniosek
nr 1 wszczynanie jakiegokolwiek postępowania karnego czy sprawdzającego jest
zbędne”. Podobne intencje przyświecały
Prokuraturze Wojewódzkiej w Radomiu, która w grudniu 1980 r. wezwała na
przesłuchanie jezuitę, o. Huberta Czumę.
Osiągnięto rezultat odwrotny do zamierzonego – ks. Czuma nie dość, że nie dał
się „przekonać” o naturalnych powodach
śmierci ks. Romana Kotlarza, to jeszcze
złożył oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wszczęte 16 listopada 1981 r. śledztwo zostało umorzone
30 marca 1982 r. (stan wojenny): „wobec
niestwierdzenia faktu przestępstwa w części dotyczącej śmierci Romana Kotlarza
oraz przedawnienia w części dotyczącej
pobicia tegoż R. Kotlarza przez nieustalonych sprawców w sierpniu 1976 roku”.
Prokurator Jerzy Skrok pisał w uzasadnieniu: „Aczkolwiek fakty pobicia R. Kotlarza znalazły potwierdzenie w zeznaniach
świadków, to jednak badanie chorego
w czasie przyjmowania go do szpitala śladów pobicia nie wykazało. Wykluczyły
ślady obrażeń zewnętrznych także oględziny ciała po śmierci Romana Kotlarza”.
Kolejna próba
Już po transformacji ustrojowej 2 października 1990 r. podjęto kolejną próbę
wyjaśnienia tajemnicy tej śmierci. Ku zaskoczeniu prokuratury okazało się, że rok
wcześniej, 25.09.1989 r. teczka ewidencji
operacyjnej ks. Romana Kotlarza protokołem 3/89 została wraz z osiemdziesięcioma innymi teczkami przewieziona do
Zakładów Papierniczych w Konstancinie
Jeziornej i tam zniszczona. Umarzając 28
czerwca 1991 r. postępowanie w tej spra-

Pelagów, dożynki 1965

39

wie prokurator Krzysztof Oleś stwierdzał: „Ustalenie ewentualnego związku
przyczynowego między pobiciami ks.
Kotlarza a ich wpływem na bezpośrednią przyczynę jego zgonu w aktualnym
czasie jest niemożliwe. Bezspornym jest,
że w okresie od 25 czerwca do 16 sierpnie 1976 r. stosowana była wobec ks. R.
Kotlarza przemoc fizyczna polegająca
na jego pobiciach. Fakty te miały miejsce zarówno na plebanii w Pelagowie jak
również w Komendzie MO w Radomiu,
gdzie ksiądz Kotlarz był wzywany, stąd
należy wnosić, że sprawcami tych pobić
byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Wydziału IV WUSW w Radomiu.
Pomimo ustalenia składu personalnego
tegoż Wydziału w okresie 1976 r. nie
zdołano ustalić faktycznych sprawców
pobicia ks. Kotlarza. Nadmienić należy,
że zniszczona została cała dokumentacja
dot. inwigilacji ks. Kotlarza, w tym teczki ewidencji operacyjnej księży, co mogłoby niewątpliwie pozwolić na imienne
ustalenie funkcjonariuszy tegoż Wydziału bezpośrednio zainteresowanych osobą
ks. Kotlarza. Również wieloletni upływ
czasu od zdarzenia rzutuje na niemożność
bezspornego ustalenia pewnych faktów
i zdarzeń związanych z osobą ks. Kotlarza. Podkreślić należy, że pobicia księdza
Kotlarza miały miejsce w 1976 r., a więc
15 lat wstecz i zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przedawnienia
– art. 105 § 1 pkt. 3 kl i 106kk – karalność
tych przestępstw ustała”.
Naczelnik Wydziału IV
Służby Bezpieczeństwa
Wśród dokumentów umorzonego 28
czerwca 1991 roku śledztwa znajduje
się między innymi zeznanie Ryszarda
Rypińskiego, byłego pracownika Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, naczelnika Wydziału IV zajmującego się
walką z Kościołem Jego wyjaśnienia
wpisują się w narrację, jaką po czerwcu
’76 lansowała oficjalna propaganda, ale
dostarczają kilka nowych informacji.
„W zainteresowaniu Wydziału IV pozostawali wszyscy księża rzymskokatoliccy,
niemniej jednak faktycznie interesowano
się niewielką grupą księży bardziej aktywnych społecznie i politycznie. W początkowym okresie ksiądz Roman Kotlarz
nie był w szczególnym zainteresowaniu
Wydziału IV. Na każdego z księży zakładano teczkę ewidencji operacyjnej księ
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dza, w której odnotowywano dane osobowe księdza, jego rodziny i podległość
wykonywanego zawodu, jak również
dane dotyczące jego kariery zawodowej
od chwili urodzenia, jego upodobania,
zainteresowania. Księdzem Romanem
Kotlarzem zaczęto się bardziej interesować kilkanaście dni po zamieszkach
w Radomiu, które były 25 czerwca 1976
r. Zainteresowanie nasze wiązało się
z tym, że pracownik naszego Wydziału
Władysław Sentkiewicz poinformował
nas, że ks. Kotlarz w trakcie kazań oficjalnie solidaryzuje się ze strajkującymi –
prostuję: biorącymi udział w protestach
ulicznych – robotnikami. Oczywiście nie
chodziło tutaj o chuliganów grabiących
mienie państwowe. […] Chodziło o to, że
ksiądz Kotlarz miał powiedzieć: „byłem
z wami robotnikami w Radomiu, błogosławiłem wam i będę z wami”. […] Po
przekazaniu tej informacji moim przełożonym Szczygłowi i Mozgawie tego samego dnia otrzymałem od nich informację,
że ksiądz będzie wezwany do Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu na rozmowę
profilaktyczno-ostrzegawczą, którą przeprowadzić miał Prokurator Prokuratury
Generalnej nadzorujący w tym okresie
województwo radomskie. Decyzja ta była
uzgodniona z Wydziałem IV MSW i czynnikami politycznymi. […] Pamiętam, że
byliśmy zdziwieni i jednocześnie rozbawieni tą sytuacją, że do rozmowy z księdzem przysłano tak wysokiej rangi urzędnika. W naszej ocenie była to sprawa zbyt
błaha, by angażować do niej ludzi tego
pokroju. […] Ponieważ nastawieniem
naszego Wydziału było badanie opinii
społecznej odnośnie do wydarzeń czerwcowych, poleciłem pracownikowi naszego Wydziału – Sentkiewiczowi ponowne
sprawdzenie efektów przeprowadzonej
rozmowy z księdzem, chodziło o najbliższe kazanie księdza. Pamiętam, że z relacji tego pracownika wynikało, iż ksiądz
na kazaniu powiedział: „przed tygodniem byłem wzywany do Komendy Wojewódzkiej MO na przesłuchanie i tak dostałem po tyłku, że nie mogłem siedzieć”.
Dokładnie zapamiętałem ten fakt, o tym,
że ksiądz tak dostał, że nie mógł siedzieć.
Początkowo byłem zdziwiony i zaskoczony tą wypowiedzią, ale później pracownik
poinformował mnie, ze ksiądz wyglądał
na człowieka chorego psychicznie lub
pijanego. I być może to było powodem
takiego a nie innego sformułowania tych
wydarzeń. Uznając, że Pelagów jest tak

małą miejscowością, będącą na peryferiach Radomia, w kazaniach uczestniczy
znikoma ilość mieszkańców, [podjąłem
decyzję – przyp.] aby dalej nie interesować się osobą księdza Kotlarza. Posiadaliśmy również informację, że ludzie
nie dają wiary jego kazaniom. Nie posiadaliśmy informacji, aby ksiądz Kotlarz
uczestniczył w demonstracji 25 czerwca
1976 roku. […] Pamiętam, że zabezpieczaliśmy ceremonię pogrzebową księdza,
ale nie pamiętam, czy w Pelagowie, czy
w jego rodzinnej miejscowości. Ostatnie
słowo miał biskup sufragan Kurii Sandomierskiej Wójcik, który stwierdził, że
zgon księdza nastąpił z przyczyn naturalnych, podkreślając to, iż nie ma to żadnego związku z wydarzeniami czerwcowymi. Chodziło nam o kompetentne zdanie
jednego z przedstawicieli Kurii. Na tym
sprawę księdza Kotlarza zamknięto”.

krótkiego komunikatu przez Kurię w tej
sprawie. Przyczyną odmowy było stanowisko Kościoła, który „nie może mieszać
się do polityki”.
To, na co mamy wpływ, to zmniejszanie amplitudy dobra i zła. Władze
Kościoła, religia, użyte instrumentalnie
stają się zarzewiem konfliktów. A chrze
ścijaństwo zrodziło się z przebaczenia.
Stanowisko Kurii niestety nie wychodziło
naprzeciw potrzebie normalizacji sytuacji
w Radomiu. Po latach ksiądz Kotlarz zostanie ogłoszony patronem radomskich
robotników. I to zapewne nie będzie
ostatnim aktem głoszenia jego chwały”.
– bez komentarza pozostawiam słowa
Janusza Prokopiaka, byłego I sekretarza
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu (Janusz Prokopiak, Radomski
Czerwiec ’76. Wspomnienia partyjnego
sekretarza, Warszawa–Radom 2001).

Pomiędzy dobrem a złem (głos
partyjnego sekretarza)

Nieznani sprawcy

„Kolejnym problemem była sprawa
ks. Kotlarza. Ksiądz zmarł w sierpniu.
Przyczyną śmierci była długotrwała
choroba. Chory przebywał wielokrotnie
w szpitalu. Leczenie okazało się nieskuteczne. Nie byłoby w tym wszystkim nic
nadzwyczajnego, gdyby nie okoliczności,
które po wydarzeniach zetknęły księdza
z prokuratorem. I dlatego śmierć Kotlarza
stała się przyczyną nowych problemów.
Pojawiły się plotki, że ksiądz padł ofiarą
zemsty władzy, ponieważ miał odwagę
publicznie z ambony powiedzieć prawdę o przebiegu wydarzeń. Na kościołach
pojawiły się klepsydry, informacje o męczeńskiej śmierci księdza, o nabożeństwach, które w intencji zmarłego będą
odprawiane. W atmosferę podniecenia
w Radomiu wprowadzono nowy czynnik
podnoszący temperaturę. Był to niewątpliwie świadomy krok zmierzający do
przedłużenia stanu napięcia społecznego.
Uzgodniłem z wojewodą, iż niezbędne
jest publiczne wyjaśnienie kwestii podnoszonych w obiegowych plotkach. I na
tę okoliczność zaprosił na spotkanie ks.
biskupa Gołębiowskiego z Diecezji Sandomiersko-Radomskiej.
Według relacji wojewody rozmowa,
choć przebiegała w normalnej atmosfe
rze, niestety nie przyniosła oczekiwanego
rezultatu. Ksiądz biskup potwierdził fakt,
iż choroba była przyczyną zgonu ks. Kotlarza, odmówił jednak prośbie wydania

Podczas przesłuchania Ryszard Rypiński ani słowem nie wspomniał o zakonspirowanych w strukturach Wydziału IV, ściśle utajnionych służbach do
zadań specjalnych. Chodzi o utworzone
19 listopada 1973 roku przez ministra
spraw wewnętrznych Stanisława Kowalczyka komórki operacyjne do zadań
dezintegracyjnych: tak zwane Grupy
„D”. Ich celem było „zapobieganie,
rozpracowywanie, wykrywanie i zwalczanie wrogiej politycznie, ideologicznie i społecznie działalności Kościoła
rzymskokatolickiego, zakonów oraz
świeckich stowarzyszeń katolickich”
z wykorzystaniem metod niezgodnych
z prawem. Standardem były pobicia,
uprowadzenia, groźby, szantaże, napady
rabunkowe, podpalenia, a nawet mordy,
czyli czynności mające znamiona działań kryminalnych. W celu dyskredytowania i oczerniania duchownych oraz
podsycania wewnętrznych animozji sięgano po szeptaną propagandę, donosy,
ulotki kolportowane w czasie pielgrzymek („Samoobrona wiary”) czy pisma
o charakterze ogólnopolskim podszywające się pod prasę katolicką („Ancora”. „Nowa Droga”, „Forum Katolików”) redagowane i wydawane przez
Służbę Bezpieczeństwa. Grupa „D” nie
prowadziła dokumentacji operacyjnej,
a przygotowane materiały niszczyła po
wykonaniu zadania. Tym najbardziej
znanym i najlepiej udokumentowanym
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przykładem działań operacyjnych Grupy „D” jest uprowadzenie i zabójstwo
ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 roku.
Mniej znanym, podjęta w Krakowie
przez funkcjonariuszy: Grzegorza Piotrowskiego, Zygmunta Majka, Kazimierza Aleksanderka, Barbarę Szydłowską
i Barbarę Borowiec w lutym 1983 roku
próba skompromitowania Jana Pawła II przed kolejną wizytą apostolską
w Polsce. Chodziło o podrzucenie do
mieszkania ks. Andrzeja Bardeckiego
spreparowanych „pamiętników” Ireny
Kinaszewskiej, pracownicy „Tygodnika Powszechnego”, które znalezione
podczas rewizji miały być użyte do
zniesławienia Papieża. Akcję odwołano
w obawie przed dekonspiracją, ponieważ Grzegorz Piotrowski wracając do
hotelu, po kolacji z funkcjonariuszkami
w jednej z krakowskich restauracji, prowadząc pod wpływem alkoholu rozbił
służbowy samochód. Sprawa nabrała
rozgłosu. Do dziś nie wiadomo, za iloma ze stu dwudziestu dwóch przypadków niewyjaśnionych zgonów, gdzie
w tle pojawiali się „nieznani sprawcy”
stali funkcjonariusze Grupy „D”. W wypadku księdza Romana Kotlarza takich
wątpliwości raczej nie ma.
Zeznania świadków
„Wszyscy mieszkańcy parafii Pelagów mówili i twierdzą nadal, że przyczyną śmierci stryja było „mordowanie go”
przez nieustaloną osobę. Słowo „mordowanie” należy rozumieć w ten sposób, że
po 25 czerwca 1976 r. stryj był wzywany
około 2 razy tygodniowo do Prokuratury lub Milicji Obywatelskiej, gdzie odtwarzano mu z taśmy magnetofonowej
wszystkie kazania, z których musiał się
tłumaczyć i tam został pobity. Mówił to
do mnie osobiście jeden raz, kiedy przypadkowo zauważyłem na jego plecach
dwa linijne zasinienia długości kilkunastu
centymetrów. Daty dokładnej nie pamiętam, ale było to w lipcu 1976 r. […] Po
upływie około 2 tygodni po tym zajściu,
a mam na myśli fakt, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że stryj został pobity przy przesłuchaniu, zastałem go leżącego na łóżku, było to około południa.
Drzwi do jego pokoju były zamknięte,
natomiast inne pootwierane, gdyż zamki
zostały z nich powyrywane. Stryj powiedział mi, że ubiegłej nocy ok. godz. 1 lub
2 w czasie snu podjechał pod jego dom

samochód. Prawdopodobnie obudziła go
hałaśliwa praca silnika samochodowego.
Kiedy wyjrzał przez okno, zauważył 3
mężczyzn w maskach, którzy domagali
się otwarcia drzwi, nie przedstawiając
się, kim są. Ponieważ stryj obawiał się
tych ludzi, nie chciał otworzyć drzwi.
Mężczyźni ci wówczas łomem wyłamali drzwi i wtargnęli do mieszkania, gdzie
dotkliwie pobili stryja i porzucili go w takim stanie do czasu, kiedy mógł o własnych silach położyć się do łóżka. Nie
pokazywał mi jednak żadnych śladów
pobicia, a ja go o to również nie pytałem.
W obawie przed dalszymi represjami
tego typu stryj nie chciał w ogóle na ten
temat ze mną rozmawiać. Ślady włamania do mieszkania stryja widziałem […].
Po tym zajściu zauważyłem liczne opuchlizny twarzy, rąk, których przyczyn nie
znam”. (Eugeniusz Kotlarz – bratanek,
z przesłuchania 7 stycznia 1982 roku
w Prokuraturze Wojewódzkiej)
„Latem 1976 r. przypominam sobie taki fakt. Ja sprzątałam wówczas
w kuchni. Było to w godzinach popołudniowych ok. godz. 16.00, gdyż mąż
mój poszedł do pracy na godz. 15.00
do Fabryki Łączników w Potkanowie.
Kiedy byłam w kuchni, ktoś zapukał do
drzwi. Drzwi w tym czasie zamknięte
były na klucz – zasuwę. Nie otwierając
drzwi zapytałam, kto jest. W odpowiedzi
usłyszałam „koledzy Romana”. Słysząc
te słowa otworzyłam drzwi. W korytarzu
stało trzech mężczyzn. Kiedy mnie zobaczyli, zapytali „gdzie jest Roman”. Nic
nie odpowiadając wyszłam na korytarz,
otworzyłam drzwi do pokoju, w którym
siedział ks. R. Kotlarz. Dwóch mężczyzn
weszło do tego pokoju. Widząc ich, ks.
podniósł się z krzesełka. Widziałam,
jak jeden z tych mężczyzn podszedł do
księdza i popchnął go w okolicę piersi.
W tym czasie trzeci mężczyzna stanął
w drzwiach i zasłonił mi wnętrze pokoju.
Kiedy zajrzałam przez szczelinę między
stojącym w drzwiach osobnikiem a futryną drzwi, zobaczyłam, że ks. Kotlarz
leżał na wznak na podłodze obok biurka.
Widząc to zaczęłam krzyczeć, pytając,
czy to jest napad. Stojący w drzwiach
mężczyzna wyciągnął spod marynarki
jakiś przedmiot i uderzył mnie w okolicę
lewego ramienia. Chcę dodać, że przedmiot ten mężczyzna wyciągnął wkładając
rękę pod marynarkę na wysokości klapy.
Po otrzymanym uderzeniu zauważyłam
jeszcze, że ks. Kotlarz w dalszym ciągu
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leżał na podłodze i mówił coś do stojących nad nim mężczyzn. Co mówił, tego
nie słyszałam. Wystraszona, płacząc
i krzycząc „napad” wybiegłam przed
plebanię, a następnie na drogę wiejską.
Kiedy się odwróciłam, zauważyłam, że
mężczyzna, który mnie uderzył, ubrany
był w marynarkę jasnego koloru, szedł za
mną. Do domu biegłam przez sad księdza, a następnie torami kolejowymi. […]
Po powrocie męża z pracy w dniu zdarzenia ok. godz. 12 w nocy poszliśmy oboje
na plebanię. Przez okno ks. powiedział,
abyśmy haczykiem otworzyli drzwi od
wewnątrz plebanii i weszli do środka. Po
wejściu do wnętrza zauważyłam, że ks.
Kotlarz leżał na kozetce w pokoju, w którym został pobity w mojej obecności. Był
zdenerwowany i roztrzęsiony, mówił, że
ci trzej mężczyźni, których ja wpuściłam
na plebanię pobili go dotkliwie. Mówił,
że boli go krzyż, mąż rozebrał księdza
z sutanny i innej odzieży i zauważył na
plecach księdza czerwonawe plamy na
skórze. Pod moją nieobecność w pokoju,
wiem to z relacji swego męża, ksiądz Kotlarz pokazał mu okolice przyrodzenia,
gdzie również występowały zaczerwienienia skóry. Na plebanii przebywaliśmy
ok. 2 godzin, przy czym ja robiłam kompresy, mocząc ręczniki w wodzie, a mąż
ręczniki te zanosił do pokoju, w którym
był ksiądz Kotlarz i robił mu okłady”.
(Stancel Krystyna – mieszkanka Pelagowa, z przesłuchania 20 lutego 1982
roku w Prokuraturze Wojewódzkiej)
„Daty dokładnie nie pamiętam, ale na
około 1 miesiąc do dwóch przed śmiercią
księdza odwiedziłam go w Pelagowie.
Widziałam wówczas na jego twarzy liczne sińce i zapuchnięcia. Sprawiał wrażenie człowieka mocno pobitego po twarzy.
Pytałam, co się stało i kto to zrobił. Na
zadane pytania ksiądz nie odpowiedział
mi. Powiedział tylko, że to są jego sprawy i abym go o nic nie pytała”.
(Aleksandra Lorenc – siostrzenica,
z przesłuchania 3 marca 1991 roku w Prokuraturze Wojewódzkiej w Radomiu)
„Przesłuchiwani w charakterze świadków funkcjonariusze dawnego posterunku MO w Kowali zeznali, że zainteresowania osobą ks. Kotlarza ze strony byłej
SB Wydziału IV wzmogło się po wydarzeniach czerwcowych 1976 r. Stanisław
Nowiczewski, nadzorujący teren Pelagowa zeznał, że przed czerwcem 1976
r. w trakcie rutynowego patrolu nocnego
zauważył stojący przy kościele w pobliżu
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Pożegnanie parafian z ks. R.
Kotlarzem, Pelagów 20.08.1976

cmentarza samochód osobowy. W samochodzie tym przebywały 4 osoby, w tym
jedna kobieta. Osób tych nigdy wcześniej
nie widział w Pelagowie. W trakcie legitymowania kierowcy tegoż samochodu
okazał się on legitymacją pracownika
SB. Słowami wulgarnymi polecił mu,
aby zaprzestał dalszej kontroli i odszedł
z miejsca postoju samochodu”.
(Stanisław Nowiczewski – dzielnicowy, z postanowienia o umorzeniu śledztwa 28 czerwca 1991 rok Prokuratura
Wojewódzka w Radomiu)
Kto będzie mówił jeśli
umilkną kamienie?
Do obchodzonej uroczyście 40. rocznicy robotniczych protestów Pomnik Ludzi Skrzywdzonych nie powstał. Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. uchwałą
Rady Państwa stan wojenny zamroził
proces przygotowań do budowy pomnika upamiętniającego radomski Czerwiec
’76. Prawie do końca lat osiemdziesiątych kamień węgielny pod Pomnik Ludzi
Skrzywdzonych był miejscem opozycyjnych, antykomunistycznych manifestacji, w trakcie których dochodziło do starć
z milicją. O stosunku komunistycznych
władz świadczy „Analiza i ocena sytuacji
do sprawy obiektowej krypt. „Rocznica”
odnosząca się do 10. obchodów radomskich wydarzeń: „W 1986 roku przeciwnik polityczny wywodzący się z ekstremalnych działaczy byłej „Solidarności”
oraz członków tzw. podziemia, wykorzy-

stując nadarzającą się okazję podejmował próby zorganizowania demonstracji
pod obiektem „Czerwiec ‘76”. Antysocjalistyczny i antypaństwowy charakter
ewentualnych manifestacji doprowadzić
miał do zajść ulicznych o charakterze
chuligańskim z udziałem elementu kryminalnego. Działalność opozycji politycznej wspierała m.in. reakcyjna część
kleru rzymsko-katolickiego, który organizował w porozumieniu z działaczami
byłej „Solidarności” w tych dniach liczne
nabożeństwa intencyjne”. W 1991 r. podczas przygotowań do wizyty w Radomiu
Ojca Świętego Jana Pawła II przeniesiono w to miejsce dziewiętnastowieczny
krzyż z piaskowca. Później, podczas kolejnych okrągłych rocznic uzupełniano
otoczenie kamienia węgielnego o kolejne
pamiątkowe elementy i tablice. Na przestrzeni kolejnych lat dyskusja o potrzebie
budowy pomnika stała się elementem
politycznego dyskursu i walki aktualnej
opozycji z aktualną władzą. Pojawiły się
nowe oskarżenia i nowe pomysły uczczenia pamięci 1976 roku domem weterana
czy alternatywnym pomnikiem „Powiew
wolności” (proj. Macieja Szańkowskiego). Dla większości radomian z wizytą
Papieża w 1991 roku idea budowy pomnika straciła znaczenie – stał się nim
kamień węgielny uświęcony obecnością
i modlitwą za ojczyznę św. Jana Pawła II.
Wojciech Pestka
Postscriptum: „Klecha”
Temat ks. Romana Kotlarza i radomskiego czerwca ’76 został podjęty przez
twórców dokumentalnego tryptyku „Miasto z wyrokiem” (1997) oraz dokumentalnego filmu biograficznego „I cicho ciało
spocznie w grobie” (1999) – reżysera
Wojciecha Maciejewskiego i producenta
Jacka Gwizdałę. „Contra Studio”, które
wyprodukowało oba filmy, chce w czterdziestą rocznicę radomskiego czerwca
i śmierci ks. Romana Kotlarza wrócić do
tamtej tematyki, przygotowując projekt
filmu fabularnego. Twórcy filmu dotarli
do niedawno odkrytych, nieznanych dokumentów i zeznań świadków, również
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
– członków SPECKOMANDA ZŁA –
ściśle tajnej, działającej ponad prawem
grupy „D”, powołanej przez komunistyczne władze do walki z Kościołem.
Ten drugi z dokumentalnych obrazów, film „I cicho ciało spocznie w gro-

bie” został zainspirowany pracą czterech
uczniów radomskiego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego: Szczepana Kowalika, Piotra Krakowskiego, Tomasza Pyzara i Jarosława
Sakowicza, przygotowaną na konkurs
„Historia bliska”. Jednym z rozmówców
autorów książki „Ksiądz Roman Kotlarz
– obrońca wolności i sprawiedliwości
1954–1976” (Radom 1998) był Jacek
Nowakowski – zomowiec, od grudnia 1969 roku do września 1974 r. pracownik MO. Jego relacja o rozmowach
z funkcjonariuszami milicji przytoczona
w pracy licealistów i wykorzystana w filmie zainteresowała prokuratora Andrzeja
Szeligę, który 27.11.1998 r. przesłuchał
go w charakterze świadka. „W 1976 r. na
przełomie czerwca i lipca Józef A., Tadeusz G. oraz dwóch innych funkcjonariuszy SB, których nawet dokładnie nie
znał, pojechali samochodem służbowym
marki Wołga do księdza Kotlarza w Pelagowie przeprowadzić z nim rozmowę
ostrzegawczą, aby dał spokój i nie podburzał ludzi. Na rozmowę poszło trzy
osoby, a A. siedział w samochodzie, bo
był kierowcą. Po upływie kilku minut
szybkim krokiem, prawie że biegiem
z plebanii wyszli trzej pracownicy SB
i powiedzieli do A., żeby szybko odjeżdżał. Byli to ci sami pracownicy, którzy
przyjechali z A. Po ich wejściu do samochodu A. ruszył, ale samochód ugrzązł
w błocie i zakopał się. Gdy próbowali
wyjechać, przed drzwi plebanii wyszedł
ksiądz Kotlarz i zaczął krzyczeć: bandyci, bezpieka, ratunku! A. powiedział, że
był już wkurzony tym samochodem, pomyślał, że jeszcze ich tu złapią ludzie ze
wsi, wyskoczył zza kierownicy i pobiegł
w kierunku księdza. Chciał go wepchnąć
do mieszkania, ale ksiądz się nie dawał
i w dalszym ciągu krzyczał. Wtedy udało mu się wepchnąć księdza do środka
mieszkania i – aby go uciszyć – uderzył
pięścią w twarz. Ksiądz pod wpływem
tego ciosu przeleciał przez jakąś wersalkę czy krzesło i upadł na podłogę. A. nie
zwracał uwagi dalej na księdza i wyszedł
do samochodu”. Prokurator potraktował
te rewelacje sceptycznie, dopatrzył się
nieścisłości w informacjach w zeznaniach Nowakowskiego o przebiegu służby funkcjonariuszy MO i zrezygnował
z podjęcia śledztwa.
Wojciech Pestka
Zdjęcia z archiwum T. Świtki
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Tadeusz J. Chmielewski

Z KRESOWYCH KORZENI
wiersze i zdarzenia
RZEKA DZIECIŃSTWA

IDEA

był Głos wołającego na puszczy
ale puszczę wycięto
na rzeczy niezbędne;
były wilki tak wolne, aż dzikie
ale zeszły na psy kanapowe;
były jeszcze sarny
na zroszonej polanie
ale rozstrzelano ich płochliwe serca;
była łąka stubarwna
rodząca miód i lecznicze zioła
ale ją uzdatniono:
teraz już nie rodzi
tylko produkuje;
była święta idea ochrony przyrody
ale jej sztandar przestał łopotać
obwieszony medalami
za wybitne osiągnięcia.
08.02.1998
KRESOWE KORZENIE
Kresy to ziemie odległe, ale i rozległe, rozpościerające się
hen na skraju percepcji, ledwie dostrzegalne, ale dzięki temu
tajemnicze, fascynujące, pociągające, tęskne.
Ile z tych cech pozostało na współczesnych wschodnich
kresach Rzeczypospolitej? We wspomnieniach, w krajobrazach, w postawach ludzi?
A ile z magii kresów jest we mnie? I skąd się ten zew
wywodzi?
Mój dziadek ze strony matki pochodził z Wołynia (obecnie Ukraina). Moja Babcia – z Opola Lubelskiego, ale pojechała za mężem na Wołyń. Tam też urodziła się moja matka. Rodzina mojego ojca wywodzi się z Kujaw i Mazowsza.
Dziadkowie mojej żony – z Polesia Prużańskiego (obecnie
Białoruś).
Moja żona urodziła się w Hajnówce, ja – w Lublinie. Gdy
ją pierwszy raz zobaczyłem, ujrzałem błękit i zieleń, bezkres
i tęsknotę, mgłę i tajemnicę. I już wiedziałem...
Lublin, 28. 08.2016

Pokaż mi krajobraz w którym żyjesz, a powiem Ci, kim
jesteś – mówił jeden z Mistrzów mojej edukacji i guru późniejszej pracy zawodowej – profesor Janusz Bogdanowski,
twórca krakowskiej szkoły architektury krajobrazu. I miał rację. Dopiero dziś wiem, ile zawdzięczam swojej rzece dzieciństwa, górom młodości, czy pejzażom dojrzałego życia.
W pierwszej połowie lat 60. XX w. (miałem wtedy 10–15
lat), często wyjeżdżałem na wakacje do podlubelskich wsi:
Zemborzyce, Krężnica Jara i Prawiedniki.
Dolina rzeki Bystrzycy pomiędzy Prawiednikami i Zemborzycami zachwycała mnie harmonią przestrzeni i bogactwem
przyrody. Sama rzeka płynęła wśród pachnących miętą i tatarakiem łąk, silnie meandrującym korytem, któremu od czasu
do czasu towarzyszyły trudno dostępne, otoczone grzęzawiskami i zaroślami starorzecza. Rzeka miała czyściutką wodę
i nurt zmienny – na słonecznych, piaszczystych płyciznach –
wartki, wesoły, w miejscach głębokich, ciemnych, o mulistym
dnie – powolny, w oczach młodszych nastolatków – groźny.
Na obrzeżach tych „głębi” (nurkujący szacowali je na 2–2,5
metra głębokości) występowały czasem zdradliwe wiry, przed
którymi starsi nas mocno przestrzegali.
Rzeka obfitowała w ryby – te drobne były miejscami tak
liczne, że udawało nam się wyławiać je…sitem. Pod korzeniami olch rosnących na pograniczu wody i lądu, kryły się
raki. Można je było wyciągać rękami, boleśnie uczepione
szczypcami do naszych palców. Wystarczyła godzina, żebyśmy w kilkoro zebrali cały ich koszyk. Czasami udało się
schwytać do słoika traszkę, lub groźnego pływaka żółtobrzeżka. Na roślinach wodnych było dużo ślimaków, a z dna
wyciągaliśmy różnej wielkości małże, lub tylko ich skorupki, urządzając konkursy, kto będzie miał w kolekcji te z najpiękniejszą „masą perłową”. W starorzeczach, porośniętych
strzałką wodną i grążelami było mnóstwo żab i ryb.
Łąki wiosną były całe żółte od kaczeńców, a latem – złoto-różowe od łanów jaskrów i firletek, z licznymi bukietami
błękitnych bodziszków łąkowych i rzadziej spotykanymi kępami fioletowo kwitnących żywokostów. Najpiękniejszymi
ozdobami były jednak delikatne, licznie rozgałęzione pędy
krwiściągu lekarskiego o drobnych ciemno-bordowych kwiatach oraz wiązówki błotnej – o kwiatach jasno-kremowych.
Paletę tę uzupełniały płaty białych złocieni, pomarańczowo-czerwone wiechy szczawiu, a nad wodą – ciemnozielone
pasma mięty i jasnozielone pióropusze tataraku.
Nad doliną, na piaszczystych wierzchowinach rosły bory
sosnowo-brzozowe, a na siedliskach nieco żyźniejszych –
lasy dębowo-sosnowe, obfitujące w grzyby, jagody, poziomki i maliny.
Za lasami rozpościerały się pola mieniącego się chabrami
i makami żyta i szumiącej pszczołami gryki, rozcięte piasz-
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czysto-pylistymi drogami. Drogi te obsadzone były alejami
trześniowymi (drzew czereśni ptasiej). Gdy radośnie rozbrykani wracaliśmy do wsi z rzecznych kąpieli i połowów, ich
słodkimi, czarnymi i czerwonymi owocami zajadaliśmy się
do rozpuku.
17. 01.2016
SPOTKANI W DRODZE
Kilkakrotnie zastanawiałem się, jak wiele w moim życiu
znaczyły spotkania z przeznaczonymi mi ludźmi. A Los prowadził mnie do Nich sam, nieuchronnie i konsekwentnie,
wybierając Ich spośród milionów innych, mijających mnie
tuż obok bez śladu. Gdy różne spotkania się aktualnie toczą,
często wydają się niemal zwyczajne, może bardziej inspirujące od innych, ale zwykle dopiero po jakimś czasie okazują
swoją prawdziwą, zmieniającą bieg życia moc.
Nazywam je spotkaniami magicznymi.
Bóg. Tylko nadzwyczaj nielicznym wybrańcom ukazuje się
osobiście. Zazwyczaj trafia do myśli i uczynków człowieka
poprzez swoje działanie w innych ludziach i w potędze otaczającej ich przyrody. Czasem wyśle jakiś sygnał, a potem
milczy, czeka… Czasem daje się zabić – też przez innego
człowieka. Czy uświadamiam sobie, kto mnie doprowadzał,
a kto odwodził od Niego? Czy wiem, ile razy i kiedy to było?
A jakim ja byłem (jestem) w tym zakresie przekaźnikiem?
Miłość. Tak, jej każdy pragnie, jej każdy szuka, chyba
każdy jej zasmakuje, ale nie każdemu dana jest ona w obfitości. Skąd wiem i kiedy na pewno wiem, że to ta właśnie
osoba, to źródło wymarzone, ten port i ostoja? Ale źródło
bez zasilania wysycha, ostoja eksploatowana – pustoszeje,
port bez naprawdę serdecznego domu okazuje się tylko przystankiem. A kim ja jestem dla swojego odnalezionego źródła,
ostoi, portu?
Wiedza. Dzisiejszy świat przepełniony jest danymi. Dzięki rozumnemu zestawianiu, zbiory danych mogą złożyć się
na wartościową informację. Analizowanie zbiorów różnych informacji, w kontekście doświadczenia innych ludzi
i całych pokoleń, może tworzyć wiedzę. Wiedza, przez lata
gromadzona i krytycznie analizowana w świetle ciągłych obserwacji i wymiany myśli z innymi ludźmi bogatymi w jej
zasoby, może prowadzić do mądrości. W jakim stopniu dotykają mnie na co dzień: dane, informacje, wiedza, mądrość?
Czego w tym zakresie oczekuję od spotykanych ludzi, a co
ja jestem w stanie im dać? Czy wiem, w którym miejscu tego
łańcucha sam jestem? W którym pragnę być?
Magiczne spotkania ludzi w drodze…
10.08.2016
STARY NAUCZYCIEL 1
W latach 1964–1968 byłem uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, zaliczanego
do najlepszych w regionie. Było to wtedy liceum męskie, to
znaczy, że jego uczniami byli wyłącznie dorastający chłop-

cy. Mieliśmy nauczycieli, których kochaliśmy; nauczycieli,
których baliśmy się, a jednocześnie traktowali z podziwem
i szacunkiem; wreszcie takich, którzy wywoływali w nas ból
brzucha i zgrzytanie zębów. No i mieliśmy jednego, z którego (o bando łajdaków!) robiliśmy sobie żarty. Nazywał się
Karol Skaruch, był już w zaawansowanym wieku i uczył nas
w 2 pierwszych klasach „rysunków”, a w dwóch następnych
– „prac ręcznych” (tak się wówczas te dwa przedmioty nazywały). Lekcje rysunków wspominam znakomicie. Jeszcze
w szkole podstawowej świetnie rysowałem, ale dopiero teraz
Profesor uchylił mi drzwi do zaczarowanego świata sztuk plastycznych. Zacząłem nawet myśleć, czy na studia nie pójść
na Akademię Sztuk Pięknych. Ale nauka rysunków szybko
się skończyła, a zaczęły się „prace ręczne”. I ten przedmiot
sprawiał Profesorowi sporo kłopotów. Był jakby zupełnie innym człowiekiem. Starał się, ale uczenie nas wbijania gwoździ, cięcia laubzegą, czy posługiwania się różnej maści pilnikami do drewna i metalu, najwyraźniej Go męczyło. Zgraja
małolatów natychmiast to wyczuła. Zaobserwowaliśmy, że
bardzo denerwuje Go hałas. W związku z tym waliliśmy
wszystkim we wszystko, ile tylko pary w rozrastających się
mięśniach. Jednocześnie stawaliśmy na głowie, żeby każde
postawione przed nami zadanie dawało rozpaczliwie nędzny
technicznie i estetycznie efekt. A stary Profesor aż siniał ze
złości, co nas właśnie wprawiało w euforię…
Kilka lat później, gdy byłem już na studiach (na biologii,
nie na ASP), przeczytałem w gazecie nekrolog: zmarł ceniony lubelski artysta malarz – Karol Skaruch, były więzień
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Związek Nauczycielstwa Polskiego czci pamięć tego niezwykle skromnego
człowieka pośmiertną wystawą Jego obrazów.
Poszedłem na tę wystawę i… dopiero Go zrozumiałem.
Przepraszam, przepraszam bardzo Panie Profesorze. Wybacz głupiemu małolatowi jego beznadziejną niewiedzę
i owczy pęd za chamstwem… Na szczęście gdzieś tam na
Niebieskich Plenerach masz teraz wymarzoną ciszę, spokój
i piękno Aniołów.
21.09.2013
STARY NAUCZYCIEL 2
W liceum moim nauczycielem języka polskiego był dr Eugeniusz Gołębiowski – ceniony lubelski literat. Był niskiego
wzrostu, krępy, już wtedy lekko pochylony pod brzemieniem
lat, cichy, łagodny i refleksyjny. Wydawać by się mogło, że
człowiek o takiej posturze i usposobieniu nie ma szans opanować temperamentu trzydziestu rozbrykanych kandydatów na mężczyzn. A jednak – był w tym zakresie mistrzem
niedościgłym. Gdy po dzwonku wkraczał powoli do klasy
w swoim nienagannym garniturze z muszką, na parkiecie
nadal wrzało, nad ławkami latały jeszcze różne sprzęty (np.
kuliste, szklane klosze zdjęte z bujających się pod sufitem
lamp), a w głowach kłębiły się wielce zbuntowane myśli,
zwykle bardzo dalekie od literatury pięknej… Ale gdy Profesor dochodził mniej więcej do połowy drogi między drzwiami, a swoim biurkiem, zaczynał spokojnie mówić: a teraz
do tablicy przyjdzie ze swoim zeszytem… Znaczna część
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wojowników natychmiast wtedy milkła i siadając – starała
się ukryć za siedzącymi bliżej tablicy, lub wręcz pod własnymi pulpitami. A Profesor, krocząc majestatycznie dalej,
kontynuował: uczeń, który nazywa się… I zaczynał – jeszcze
idąc – otwierać dziennik. I zanim zdążył usiąść, w klasie panowała już absolutna cisza, a co bardziej strachliwi zaczynali
w duchu odmawiać wiersze.
Mówiliśmy o Nim – Gołąb.
Kilkanaście lat później, gdy byłem już kierownikiem Pracowni Zagospodarowania Obszarów Chronionych w Instytucie Kształtowania Środowiska i pracując po 12 godzin dziennie kończyliśmy prace nad projektem granic i dokumentacją
naukową do utworzenia Poleskiego Parku Narodowego,
często wybiegałem na pośpieszny obiad do pobliskiego baru.
Któregoś dnia, idąc w tymże barze z plastikową tacą z talerzem zupy pomidorowej i kotletem mielonym, szukając wolnego stolika, zobaczyłem w kącie sali samotnego staruszka,
w brudnym, poszarpanym płaszczu. Podszedłem, by zapytać,
czy mogę się przysiąść. Pochylony, drżącą ręką podnosił do
ust łyżkę z zupą mleczną. Nagle w tym nieogolonym, zmizerowanym dziaduniu rozpoznałem Gołębia, który swoją
kulturą potrafił zaczarować rozwydrzoną klasę małolatów.
Skonsternowany, nie powiedziałem „dzień dobry”, nie zapytałem, czy mogę się przysiąść. Bałem się, że Mu będzie
przykro, że On – wielki Profesor, literat, autor tak pięknych
książek, może się będzie wstydził przed swoim dawnym
uczniem, że los… Wtedy w drugiej części sali zwolnił się
stolik i tam poszedłem zjeść swojego kotleta.
Do dziś nie wiem, czy postąpiłem dobrze.
Wciąż poszukując odpowiedzi, zadałem sobie pytanie:
czy tak samo zrobiłbym teraz, mając ponad 60 lat? O, teraz
bym się przysiadł. Ale teraz wiem dużo więcej. Choć zapewne wciąż jeszcze za mało.
A poza tym – Gołębia już nie ma…
01.11.2013
ARTUR
Prześwietlił mnie od razu do głębi swoimi bystrymi, badawczymi oczami. Niski, łysy jak księżyc w pełni, ruchliwy, tryskający energią i niemal stale uśmiechnięty. Tylko
wyglądająca spod czarnego swetra koloratka świadczyła, że
jest księdzem. Słyszałem, jak śpiewasz piosenki. A umiesz
grać na gitarze? – spytał. Jeszcze nie, ale skąd ksiądz wie,
że bardzo chciałbym ją mieć i poprzez nią wyrażać co czuję?
– odrzekłem zaskoczony. Wygląda Ci to z oczu. A poza tym
– mów mi Artur i trzymaj ją – od teraz jest Twoja – odparł ze
śmiechem, wyciągając z szafy i wręczając mi czerwono-pomarańczowo-brązową, akustyczną gitarę. Tylko ją szanuj! –
dodał z udawaną surowością. Potrzebuję kogoś, kto mógłby
mi pomagać muzykować przy ognisku. Jeśli chcesz – zostań
trochę dłużej po dzisiejszym spotkaniu, to zacznę Cię tego
uczyć.
Tak zaczęła się znajomość z osobą, która wywarła ogromny wpływ na moje dalsze życie. Na przełomie lat 60. i 70.
XX w. Artur prowadził cotygodniowe wieczorne „spotkania
oazowe” w duszpasterstwie akademickim na KUL w Lubli-
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nie. Zarażał nas swoją pasją życia, serdecznością i radością
płynącą z bezinteresownego pomagania innym. Organizował
jednodniowe wycieczki i rajdy oraz dwutygodniowe obozy
letnie i zimowe w różnych zapadłych zakątkach Polski. Pokazywał, jak wspaniale można przeżywać kontakt z Bogiem
w pięknie przyrody i w innych szukających Go ludziach.
Uczył nas radości życia w ciszy modlitwy i w grupie rozśpiewanych przyjaciół. Uczył rozumieć tajemnicę życia i istotę
piękna.
Wkrótce na spotkania z Arturem zacząłem przychodzić
z wybranką mojego serca. W kilka lat później to Artur udzielał nam ślubu.
Gdy obowiązki zmusiły Go do wyjazdu do Poznania,
przez kilka lat prowadziliśmy ożywioną korespondencję listowną. Dopytywał o nasze dzieci, o kłopoty i radości, upominał, żebyśmy nie zapominali, czego uczyliśmy się wspólnie w górach przed laty. W przeciwieństwie do mnie, zawsze
pamiętał o życzeniach świątecznych i imieninowych…
Nazywał się Stefan Schudy. Artur – to był Jego oazowy
pseudonim.
21.08.2016
OBÓZ W KORBIELOWIE
W czasie zimowej przerwy międzysemestralnej 1971 r.
Artur organizował studencki obóz narciarski w Beskidzie
Żywieckim, w Korbelowie, na stokach Pilska. Szykowałem
się na tę wyprawę z zapałem: plecak, narty, gitara – będzie
wspaniale. Aż tu niespodzianie, na dzień przed wyjazdem
dostałem gorączki, kataru, bólu gardła... Rozterka: jechać
– nie jechać – jadę. Najpierw pociągiem do Żywca (10 godzin), potem pociągiem do Jeleśni (wtedy tam jeszcze pociągi dochodziły), potem autobusem PKS do Korbielowa. Na
przesiadkę w Jeleśni miałem półtorej godziny – zdążę nawet
zjeść coś na obiad. Ale pociąg spóźnił się godzinę i 20 minut. Pędzę więc biegiem z dworca PKP na przystanek PKS
i z odległości 100 m widzę... tył odjeżdżającego ostatniego
tego dnia autobusu do Korbielowa.
Jest luty, wokół śnieg do kolan, minus 18 stopni, właśnie
się ściemnia, a do Korbielowa jest 12 km pod górę. Plecak,
na nim narty, na nich gitara – idę. Nie, nie idę, a brnę w grząskim śniegu. Mija godzina. Gorączka się nasila, głowa mi
pęka, puls tętni, pot mnie oblewa. Ciemno, las, nie widzę
dalej niż dwa metry przed sobą. W śnieżnej zaspie ledwo
dostrzegam tablicę: Uwaga – strefa nadgraniczna. Głusza
totalna i cisza przeraźliwa. Nagle, gdzieś daleko – wycie wilka. No – nieźle. Brnę dalej, ale droga nie odśnieżana, śnieg
kopny. Najgorzej, że już nic przed sobą nie widzę. Wziąłem
wszystko, tylko nie latarkę. Żeby chociaż księżyc... a tu śnieg
zaczyna padać coraz gęściej. Koniec. Nie dam rady. Padam
w zaspę. Robi mi się zimno. Dygoczę. Wtem z dołu słychać
jakiś szum – coś jedzie. To wóz straży granicznej. Co tu robicie w zaspie – obywatelu? – słyszę ostry głos. Student?
Obozu zimowego się zachciało? Wsiadajcie, podwieziemy.
Jadę. Wysiadam we wsi. Ale gdzie szukać naszej kwatery?
W większości domów już jest ciemno. W jednym gospodarstwie pali się jeszcze światło. Gdzie tu jest obóz studencki?
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O PORANKU

Piszę dla Ciebie
bo o poranku
nad ciepłą podusią
skowronka sygnaturka
a potem
boso po rosie,
bo oczy
aż do zawrotu głowy
i muśnięcie paluszków
i drżący języczek
i pod Twoją piersią
wielkie trzepotanie...
bo jajecznica i chleb
i kawy aromat
i kartka na której piszę
że
no wiesz, mówiłem Ci
na uszko.
28.06.2014
– wołam przez ogrodzenie. A, panie – to tam, będzie jeszcze
ze dwa kilometry za wsią!
Ostatkiem sił docieram do starej, drewnianej chaty pod
lasem. Otwieram drzwi. Bucha we mnie ciepło płonących
w kuchennym piecu drew, zapach gotującego się garu bigosu
i radość szesnaściorga młodych ludzi siedzących na ławach
przy stole. I śpiewana przez nich – wówczas bardzo popularna – poetycka pieśń Ewy Demarczyk: tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon...
Rozpakowałem swoją gitarę. Po mojej grypie już nie było
śladu...
03.09.2016
MY BĘDZIEMY ŚPIEWALI…
Okres studiów zapamiętałem przede wszystkim jako czas
niezwykłej chłonności umysłu oraz pasji poznawania świata
i ludzi. Zafascynowany potęgą wiedzy, w ciągu kilku godzin potrafiłem zrozumieć i nauczyć się rozrysowywania
sekwencji wzorów reakcji chemicznych składających się na
cykl Krebsa, czy pojąć proces translacji kodu genetycznego
i przedstawiać go na serii modeli koncepcyjnych. A zaraz potem, w ciągu półtorej doby mogłem nauczyć się z podręcznika zoologii ponad 100 stron tekstu najeżonego zupełnie

mi dotychczas obcą terminologią łacińską. Tak było przez
5 dni w tygodniu, przez 45 miesięcy studiowania. Wieczorami i nocami tajniki życia z zapałem testowaliśmy organoleptycznie, ale w weekendy studencka brać ruszała w plener.
W latach 60., 70. i 80. XX w., jedną z najpopularniejszych
form studenckiego życia były piesze wyprawy w tereny mało
znane, a fascynujące krajoznawczo. Najkrótsze były trasy
jednodniowe, najdłuższe – dla tych, którzy przedkładali praktykę poznawania świata nad akademicką teorię – terenowe
perygrynacje trwały nawet ponad tydzień, jak np. najdłuższe
trasy na słynnych 1-majowych rajdach w Bieszczady.
Na rajdy zapisywaliśmy się w klubach studenckich oraz
w Oddziale Akademickim PTTK. W zależności od skali
przedsięwzięcia jeden rajd mógł mieć od jednej do nawet 12
tras, a każda trasa mogła liczyć od kilku, do kilkudziesięciu
osób. Punkt startowy stanowił zwykle dworzec kolejowy PKP
w Lublinie. Zdarzało się, że kilka kolejnych wagonów (przypominających jeszcze te ze starych kowbojskich filmów) było
„na wcisk” zapełnionych wyłącznie rajdowiczami, ich wypchanymi do granic możliwości plecakami, namiotami i gitarami. Jadąc, wspominaliśmy poprzednie wyprawy, planowaliśmy nowe wyrafinowane przejścia, ale przede wszystkim
śpiewaliśmy ile sił w studenckich przeponach.
Najwyżej w naszym rankingu stawiane były trasy rajdowe
wiodące przez tereny dzikie, nie oznakowane, nie opisane.
Wówczas jeszcze (do końca lat 70.) takie tereny można było
znaleźć w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, czy na Roztoczu Południowym. Dziś są one skomercjalizowanymi, folderowymi terenami wypoczynkowymi, ale wtedy miały dla
nas posmak odkrywania regionalnych i lokalnych tajemnic.
Przemierzając lasy i pola; mijając ciche a pracowite wioski;
przechodząc rzeczki w bród, lub po przerzuconych przez
nurt kłodach; w słońcu, deszczu, czy wietrze; odkrywaliśmy
świat magiczny: wolności, przyjaźni, swojskości; niezależności od polityki, manipulacji, obłudy.
Spaliśmy w pracowicie dźwiganych przez cały dzień namiotach, a jeśli na trasie trafiła się wieś – to w stodołach na
sianie, najczęściej za „dziękuję”. Rankiem myliśmy się w potokach, albo przy studni, w strumieniach lodowatej wody lanej usłużnie z wiadra na głowę. Na postojach jedliśmy wyjęte z plecaków rarytasy: wspaniały wiejski, pachnący chleb
krojony na grube pajdy; mielonkę z puszek, w których bywało więcej smalcu, niż mięsa; nieśmiertelny paprykarz szczeciński; a ze słoików – fasolkę po bretońsku oraz dżem z Milejowa. Wieczorem, po całodziennej wędrówce, w ostatniej
napotkanej wsi nasączaliśmy się barowym, lub sklepowym
piwem, a potem – już na noclegowisku – rozlokowani wokół wspólnego ogniska przyrządzaliśmy zupy „z papierka”
gotowane na wodzie z potoku, w menażkach szumiących na
kocherach denaturatowych oraz wchłanialiśmy jeszcze raz to
samo co na trasie, tylko w znacznie większych ilościach.
A potem było całonocne śpiewanie. Przestrzegaliśmy kilku kluczowych zasad: nie powtarzać dwa razy tej samej piosenki w ciągu jednej doby; nie śpiewać piosenek z radia; nie
kończyć śpiewania przed pierwszym brzaskiem. Wpatrzeni
w ogień, wchłaniający żywiczny dym, zaczynaliśmy zwykle
– na rozgrzewkę – od „pieśni masowego rażenia”: utworów
najbardziej popularnych, wesołych, rytmicznych – dobrych
do grupowego śpiewania na głosy. Potem była najbardziej
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oczekiwana część: premiery. Ambicją wiodących zapiewajłów każdego dużego rajdu było wypromowanie nowej w danym środowisku piosenki: albo świeżo przywiezionej z najnowszej giełdy/festiwalu piosenki turystycznej, albo – co
było szczytem marzeń – zaprezentowanie utworu stworzonego na tym właśnie rajdzie, na tej trasie, w tym krajobrazie.
Potem była nauka tej jednej albo kilku nowości, a po północy
– śpiewanie ballad, dumek, piosenek poetyckich…
Już lato w koszuli rozpiętej…
Lato pachnące miętą, lato koloru malin…
Skąd przychodził, kto go znał…
Bóg przez okno złoty talar rzucił…
W górach jest wszystko co kocham…
Ech muzyka, muzyka, muzyka…
Księżyc poszedł już spać – dobrej nocy mu życz,
my będziemy śpiewali, póki na niebie nie zjawi się świt…
Kto je zna, ten wie.
07.08.2016
KAMIEŃ
Słowo kamień ma wiele, zazwyczaj niezbyt miłych konotacji. Mówimy: ciężki jak kamień, twardy jak kamień, zimny
jak kamień, ma serce z kamienia… A przecież to na kamiennych tablicach Mojżesz przyniósł swoim braciom 10 wyrytych przykazań, o kluczowym znaczeniu nie tylko dla ich
pokolenia. A oni odczytywali je właśnie jako prawo surowe
i twarde. Ale to był jeszcze Stary Testament.
W latach 70. XX. w., wędrując po Roztoczu Południowym i wówczas jeszcze prawie dzikich Bieszczadach, zauważyłem, że na ziemi – przed wejściem do drewnianych,
w tamtych czasach opuszczonych i zazwyczaj bardzo zaniedbanych cerkwi – często leżały duże płaskie kamienie.
Pewien historyk sztuki wytłumaczył mi potem, że to był
stary, rozpowszechniony w kulturze prawosławnej zwyczaj,
upamiętniający cud zmartwychwstania Chrystusa, który aby
uwolnić się z grobu odsunął wielki kamień zamykający do
niego wejście. Piękne.
Kilkanaście lat później znalazłem się na skraju dawnej
Puszczy Sandomierskiej, gdzie w otoczeniu starego rozległego parku, leży pałac w Sieniawie. Gdy zajechałem tam po raz
pierwszy, był okres upadku socjalizmu i początków transformacji ustrojowej. W pałacu – mocno zaniedbanym przez
lata słusznie mijającej epoki – firma wynajęta przez nowego
właściciela właśnie zaczynała remont. Obcym wstęp wzbroniony – przeczytałem. Poszedłem przez nie pielęgnowany
od 40 lat park. Przy jednej z zarastających alejek stała stara, kamienna ława. Przysiadłem na niej na chwilę. Na ziemi
zobaczyłem wystający spod ławy fragment porosłej mchem,
także kamiennej płyty. Pochyliłem się ku niej. W głębokim
cieniu z trudem odczytałem zatarty przez pył i mech napis:
Na pamiątkę dni szczęśliwych.
Imion i daty już nie udało mi się odczytać.
07.05.2014
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WYSTAWA STARYCH FOTOGRAFII
Fotografią zacząłem się interesować w czasie studiów
(początek lat 70. XX w.), gdy niemal w każdy weekend,
przygnieciony nieodłącznym plecakiem, wyruszałem z gronem przyjaciół na turystyczne rajdy piesze, po wtedy jeszcze mało dostępnych i dla mnie nieznanych zakątkach Płaskowyżu Nałęczowskiego, Polesia Zachodniego, Roztocza,
Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Fascynowała mnie wiedza
naszych przewodników. Przy nocnych ogniskach wsłuchiwałem się w ich opowieści o przyrodzie, historii i kulturze
tych ziem, o wybitnych polskich krajoznawcach, o unikatowych zbiorach książek, map i fotografii zgromadzonych
przez luminarzy lubelskiego krajoznawstwa: Henryka Gawareckiego, czy Stefana Wojciechowskiego. Tak zainspirowany, wędrując po niezwykłych zakątkach ojczystej ziemi,
zacząłem sam utrwalać jej obrazy na fotografiach, ucząc się
pilnie tego kunsztu od starych i nowych mistrzów.
Gdy w kilka lat po studiach kolejny wybitny lubelski krajoznawca – Marek Wyszkowski, wówczas szef Zarządu Okręgu
PTTK w Lublinie zatrudnił mnie na stanowisku kierownika Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, dostałem pod opiekę między innymi wojewódzkie zbiory fotografii krajoznawczej. Znalazłem tam i skatalogowałem m.in. prawdziwe skarby: zestaw
prac Henryka Poddębskiego, ukazujących żydowską dzielnicę
Lublina z lat 30. XX w.; kilka przepięknych (niestety nie podpisanych) pejzaży wykonanych miękko rysującym obiektywem
w technice sepii na kremowych kartonikach, pochodzących
prawdopodobnie z lat 30. XX w.; kilka wykonanych na podobnych kartonach bromów Stefana Kiełszni, pochodzących z lat
40. i 50. XX w. (w tym rewelacyjne „Tratwy na Wiśle”); wyśmienitą (niestety nie autoryzowaną) zimową fotografię drewnianego kościoła (dawniej – cerkwi) w Bublu Starym, z żurawiem studziennym u stóp wzgórza; a także po kilkanaście prac
najwyżej cenionych fotografów krajobrazu Lubelszczyzny lat
60. i 70. XX w.: Jana Magierskiego, Stanisława Orłowskiego,
Mikołaja Spóza i Zbigniewa Zugaja. Były tam także przedwojenne pocztówki z reprodukcjami prac Jana Bułhaka i wiele,
wiele innych smakowitości, w łącznej liczbie ponad 400 prac.
Brakowało tylko fotografii, które – znane mi jedynie z albumów
– fascynowały mnie najbardziej: obrazów Mistrza nad Mistrzami – Edwarda Hartwiga. Mimo że Jego dorobek jest gigantyczny i ogromnie różnorodny, to w skali międzynarodowej zasłynął On przede wszystkim kilkudziesięcioma czarno-białymi fotografiami Lublina i Lubelszczyzny wykonanymi w latach 30.
XX w., o cudownej kompozycji, charakterystycznym miękkim
obrazie, o niezwykłej rozpiętości tonalnej.
Postanowiłem napisać do Mistrza do Warszawy, z propozycją
pokazania Jego prac na wielkiej retrospektywnej wystawie: Lubelska Fotografia Krajoznawcza 1900–1980, której organizację
udało mi się zapewnić w Muzeum Okręgowym na Zamku w Lublinie, wraz z drukiem okolicznościowego katalogu. W 1980 r.
Edward Hartwig był już osobą mocno zaawansowaną wiekowo,
ale przysłał zestaw najwspanialszych swoich prac i na wernisaż
przyjechał, wzbudzając wielkie poruszenie wszystkich. Gdy –
jako kurator całej wystawy – po wernisażu zaprosiłem Go na
obiad do jednej z restauracji na Starym Mieście, był niezwykle
wzruszony: „Tu, w Lublinie przeżyłem najważniejsze dla swojej
twórczości lata. Dzięki tobie, dzięki tej wspaniałej wystawie, tu
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moje stare serce zabiło znowu jak dawniej. Stary człowiek, Stare
Miasto i stare fotografie – niezły zestaw, co?”.
Po ponad 30 latach od tamtej rozmowy, wykonałem zestaw przetwarzanych komputerowo prac, poprzez które
znów rozmawiam ze Starym Mistrzem o mijającym czasie
i nie przemijającym pięknie fotografii.
09.08.2015.

APEL POLEGŁYCH

Wołam Was:
tajemne niedźwiedziowe puszcze,
gdzie sosny bartne,
świerki łachmaniaste
i dęby omszałe...
Wołam Was:
bezdenne bagna,
zabyte oparzeliska,
torfy zaśniedziałe
przeszyte klangorem żurawi...
Wołam Was:
stepy ogorzałe słońcami omanów,
aromatem ożanki i szałwii,
macierzanką, ostnicą, dyptamem,
z dziką różą w zębach
i migdałem w sercu:
larum Wam grają,
stańcie do apelu!
Wołam Was:
duchy spokoju, harmonii i piękna –
chodźcie,
chodźcie na ostatni apel,
na wspomnień ostatnią ziołową herbatę,
póki jeszcze czekam
przy kapliczce wiersza.

PAWEŁ
Jakie to szczęście uczyć się u mistrza, który nie wywyższa się i nie nadyma, a jest pełen pogody i nadziei; który nie
deprecjonuje, a inspiruje; nie krzyczy, a łagodnie pokazuje
uroki i zasadzki twórczej drogi…
Taki właśnie był Paweł Pierściński – wielki mistrz polskiej fotografii krajobrazowej, twórca Kieleckiej Szkoły
Krajobrazu. Jego cechy osobowościowe i perfekcja warsztatowa sprawiały, że od lat 60. XX w. przez pięć kolejnych
dekad skupiał wokół siebie wielu pasjonatów fotografowania
z całej Polski. Wśród nich przygarnął i mnie.
Kiedyś, w początkowym etapie mojego terminowania, zachwycony jedną z wystaw Jego wystudiowanych, geometrycznych pejzaży, zapytałem: Jak Ty to robisz, że widzisz rzeczy,
których inni nie zauważają, a na swoich fotografiach jeszcze
potęgujesz efekt rzeczywisty? Wtedy z ciepłym, dobrotliwym
uśmiechem powiedział: To nic takiego, tu po prostu widać setki godzin spędzonych w ciemni, dziesiątki kilogramów wyrzuconych słabych odbitek, hektolitry zużytych odczynników… E,
tyle to i ja robię – odparłem, a do upragnionego horyzontu tak
mi jeszcze daleko. Znów się uśmiechnął łagodnie: Nie sztuka robić i wyrzucać, sztuka wymagać od siebie i mądrze selekcjonować. Ale przede wszystkim trzeba mieć serce, wiedzę
i warsztat. To – razem z determinacją perfekcji – powinno już
wystarczyć. Tylko tyle i aż tyle. Wtedy krajobraz sam otwiera się przed Tobą jak wielka księga i szepce: czytaj mnie…
A serce to Ty masz – to w Twoich pracach już widzę, a jeśli
naprawdę – jak mówisz – pragniesz, to wiedzę i warsztat –
zdobędziesz. Najważniejsze są: serce i pragnienie.
Dziękuję Ci, Mistrzu.
Zawsze, gdy czytam krajobraz.
10.08.2016.
KILKA UWAG NA WERNISAŻU

10.10.2006

Są w życiu chwile, które zapadają w pamięć i serce, by
przez lata wydawać owoc stokrotny…
W czerwcu 2000 r., gdy na Zjeździe Ziemiaństwa Polskiego, w Pałacu-Muzeum w Kozłówce otwierałem swoją
wystawę fotograficzną „Korzenie, badziewie i znaki na niebie”, podszedł do mnie niezrównany artysta malarz i dydaktyk sztuki – Franciszek Starowieyski: No kolego – gratuluję
świetnej wystawy: temat znakomicie dobrany do okoliczności, przemyślane kompozycje, bardzo dobra technika. Ale
jednego w tych pracach Ci jeszcze brakuje: zwróć uwagę na
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barwy głębokich cieni – tam się dzieją rzeczy magiczne, a ty
– zapatrzony w światło – tego właściwie nie pokazujesz, ale
już przeczuwasz. Patrz więc nie tylko na to co na powierzchni, ale baczniej na to, co w cieniu pejzażu ukryte…
Dyskutując o barwach, światłach i cieniach – nie tylko materii, ale i Ducha – poszliśmy na poczęstunek przygotowany
w parku pałacowym. Wyjątkowość postaci, otoczenia i okoliczności sprawiła, że tych kilkanaście minut spaceru i wspólnego posiłku w barokowym ogrodzie wpłynęło na mnie silniej,
niż przeczytanie cyklu uczonych esejów o sztuce.
15.07.2016
W ZAUŁKU STAREGO MIASTA
Lubelska Starówka jest najcenniejszą kulturowo i obecnie
szczególnie piękną dzielnicą tego miasta, ogromnie lubianą
przez mieszkańców i podziwianą przez turystów. Jednak prawie do końca lat 90. XX w. Stare Miasto w Lublinie było
dzielnicą niebezpieczną. Można tam było stać się ofiarą napadu, pobicia, kradzieży, a nawet stracić życie.
W latach 1976–1984 kierowałem Regionalną Pracownią
Krajoznawczą PTTK w Lublinie i z tej racji uczestniczyłem
w rozlicznych imprezach i spotkaniach związanych z krajoznawstwem, ochroną przyrody, opieką nad zabytkami, kolekcjonerstwem, fotografią. Pewnego październikowego wieczoru
szedłem uliczkami Starego Miasta z torbą wypchaną sprzętem
fotograficznym na zebranie do domu kultury, poświęcone organizacji wystawy fotografii o zabytkach architektury Lublina.
Ściemniało się. Na rogu Rynku i ulicy Grodzkiej zobaczyłem
czterech mężczyzn pijących piwo. Przyspieszyłem kroku i przesunąłem się pod przeciwną do nich pierzeję zabudowy. Grupa
przerwała picie i obserwowała mnie bacznie. Gdy ich mijałem,
ruszyli w moją stronę, poruszając barkami tak, jakby robili
rozgrzewkę stawów i mięśni przed grupowym atakiem. Jeden
z nich założył na pięść kastet... Święty Tadeuszu – patronie mój
i spraw beznadziejnych – ratuj! – pomyślałem. Wtedy ten z kastetem, będąc już niespełna dwa metry ode mnie zatrzymał się na
moment, zamrugał oczami, rozłożył ramiona i – robiąc mi tzw.
„niedźwiedzia” – zawołał, wzmacniając siłę swojej wypowiedzi
siarczystą staromiejską łaciną: Tadek, (xxxxx), przyjacielu! Co
tu (xxxxxx) robisz? Zdumiony nieoczekiwaną zmianą klimatu
ze strony zupełnie mi nieznanego, tyleż serdecznego co podpitego osiłka, wybąkałem dość niewyraźnie: A, witaj – gdzie to
myśmy się ostatnio widzieli? Puszczając mnie z objęć niedźwiedzia odrzekł: No byłem parę dni temu w domu kultury, zupełnie
przypadkiem, bo mnie (xxxxx) przypiliło, a potem wlazłem odpocząć na salę gdzie właśnie pokazywałeś slajdy. Nie pamiętam
co gadałeś, ale mi się (xxxxx) podobało. No – takich wykładów
powinno być (xxxxx) więcej! Po wymianie kilku wysoce kurtuazyjnych zdań, pożegnaliśmy się ponownym niedźwiedziem.
Na zebraniu fotograficznym jeszcze drżącym z emocji
głosem opowiedziałem, jak pokaz slajdów w domu kultury
uratował mi zdrowie, a może i życie.
Ale dlaczego ów miłośnik domu kultury zapamiętał akurat
moje imię? Może też był Tadeuszem?
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LIST
Był ostatni dzień lata 2014 r., gdy z dalekiej Kanady dotarł
do mnie e-mail z wiadomością o śmierci żony mojego kolegi
ze studiów. Poruszył mnie głęboko nie tylko ze względu na
tragedię Andrzeja, ale tym mocniej dlatego, że z jego późniejszą partnerką życiową byliśmy na trzecim roku studiów związani pierwszymi smakami uczuciowego zauroczenia. Po wakacjach, na czwartym roku wybrała jednak Andrzeja i zaraz po
studiach wyjechali razem szukać szczęścia za Wielką Wodą.
Od tamtego czasu minęło 41 lat.
Wracając z pracy, idąc ze spuszczoną głową przez osiedlowy zieleniec, rozmyślałem o meandrach i kruchości życia. Nagle pod nogi upadł mi wyjątkowo pięknie wybarwiony klonowy liść. Przystanąłem zdumiony: przecież to tylko
ostatni dzień lata, liście na drzewach dopiero zaczynają żółknąć i jeszcze daleko im do opadania, a tu takie czerwienie,
oranże, złocistości… Pochyliłem się, podniosłem go – i wtedy zrozumiałem: przez całe życie nie napisałaś do mnie ani
jednego listu, dopiero teraz, z tak daleka i taki piękny….
2014, ostatni dzień lata
RÓWNOWAGA
Był niedzielny poranek. Z żoną leżeliśmy jeszcze w łóżku,
a nasza 20-letnia córka krzątała się w kuchni, przygotowując
śniadanie. Gdy z kawą przechodziła przez nasz pokój, niespodziewanie zbladła, zachwiała się i ciężko upadła na podłogę, twarzą do ziemi. Wyskoczyłem z łóżka i starałem się
przenieść ją do pościeli, ale nie dałem rady, bo była sztywna jak kłoda i zimna. Siadłem więc na podłodze, wziąłem
ją na kolana, przytuliłem, ale dostała drgawek, zaczęła sinieć i charczeć. Myślałem już, że to koniec. Przez zaciśnięte
gardło wyszeptałem: Córciu – nie odchodź, kocham Cię…
I wtedy jakby wróciła z zaświatów: drgawki ustały, stężenie
jej mięśni powoli ustąpiło, zasinienie przeszło w papierową bladość. Powolutku otworzyła oczy. Po dłuższej chwili,
mimo bezwładu dała się podnieść i przenieść na łóżko.
Gdy przybył wezwany w międzyczasie przez żonę lekarz
pogotowia, po wstępnych badaniach stwierdził, że mogło to
być nagłe zachwianie równowagi jonowej. Po kroplówce
córka poczuła się lepiej, ale leżała jeszcze do wieczora.
Po wyjeździe lekarza, poszedłem do łazienki, aby się ogolić przed wyjściem po zakup leków. W lustrze wydało mi
się, że moja broda – dotychczas lekko szpakowata – stała się
jakby jaśniejsza. Następnego ranka była już zupełnie siwa.
Na szczęście córka po pięciu dniach zażywania leków
i elektrolitów – wróciła do równowagi.
Mimo że od tego zdarzenia minęło już kilkanaście lat, ilekroć córka źle się poczuje, przeżywam od nowa tamten Jej
poranny powrót z zaświatów, po zwykłym, a niezwykłym
słowie: kocham.
20.07.2016

05.09.2016
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DŁUG

BALLADA BESKIDU

Gdy Beskidy Brzuchate
rozplątują o świcie swoje brody siwe
– brody siwej mgły –
wiatr je czesze
i płyną w przestworza chorały leniwe
– święty Jerzy, zmiłuj się –
I dzwoni tęsknota
z drewnianej izbicy hen, ku nieboskłonom
i starych buków czapą wyrudziałą
kłania się Beskid ikonom.
A ja –
w centrum tego odwiecznego kołysania
– po pas w połoninach –
piję wino
z dzikich malin i borówek:
– moja wina –
– Twoja wina –
i Słowo się staje
i leci na skrzydłach ku szczytom
w dal bladą
i starych buków czapą wyrudziałą
kłania się Beskid balladom.

Beskid Niski, 1976
(Jedna z ok. 40 piosenek, jakie napisałem
i skomponowałem wędrując z plecakiem
i gitarą ze studenckimi grupami rajdowymi)

Mój syn – Szymon, w okresie studiów intensywnie trenował kolarstwo górskie i biegi długodystansowe. Nie na
poziomie wyczynowym, ale w formie zaawansowanej pasji.
Uzyskiwane wyniki sugerowały, że – gdyby się temu bez
reszty poświęcił – miałby szanse na udziały w zawodach
ogólnopolskich.
Pewnego niedzielnego poranka, gdy wstaliśmy z żoną, by
przygotować śniadanie, zobaczyliśmy, że syna nie ma już
w Jego pokoju, a łóżko jest niezaścielone. Śpiąc, zupełnie nie
słyszeliśmy kiedy wychodził. Wybrał się na nocne bieganie?
Nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych, żeby się
tego szybko dowiedzieć. Po prawie dwóch godzinach, gdy
już byliśmy mocno zaniepokojeni, zadzwonił, że jest w szpitalu. W nocy dostał gwałtownego migotania przedsionków
serca i – nie chcąc nas denerwować – sam poszedł pieszo na
stację pogotowia, odległą od naszego domu o jakieś 300 m.
Ale tam go nie przyjęli – kto o zdrowych zmysłach chodzi po
mieście nocą z migotaniem przedsionków? „Jeśli jesteś taki
chory, to idź do szpitala” powiedział mu dyżurny pielęgniarz.
I Szymon poszedł – nocą, około 3 kilometry. Gdy w szpitalu
Go zbadano, został natychmiast położony na OIOM. Dano
Mu jakieś leki i podłączono do monitora rejestrującego akcję
serca. Rano okazało się, że w nocy Jego serce prawie stanęło:
biło raz na 20–30 sekund! Po konsylium zakwalifikowano
Go do wszczepienia rozrusznika serca. Wiadomość ta zwaliła nas z nóg. Jak to? Mój syn – pełen chęci życia, wysportowany, radosny, w którym pokładałem tyle nadziei – miałby
od teraz do końca życia chodzić z rozrusznikiem serca?
Jest w Lublinie kościół pod wezwaniem św. Pawła, z cudami słynącym obrazem św. Antoniego w głównym ołtarzu.
W kościele tym, mając 9 lat, przyjmowałem pierwszą Komunię Świętą. Teraz tam poszedłem. Modliłem się: Święty Antoni – już tyle razy pomagałeś mi w drobnych, nie wartych
Twego zachodu sprawach. I nigdy mnie nie opuściłeś. Teraz
mam do Ciebie naprawdę wielką sprawę: ratuj mego syna!
Obok, w bocznym ołtarzu zobaczyłem obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ja – Tadeusz modliłem się do Niej
słowami z Pana Tadeusza: Panno Święta, co jasnej bronisz
Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie...
Na dzień przed wyznaczonym w szpitalu terminem
wszczepienia rozrusznika, Szymon wrócił do domu. Na powitanie powiedział: Wypisałem się ze szpitala na własne żądanie, bo poczułem się zupełnie zdrowy.
Kilka lat później jechałem samochodem na Roztocze.
Był piękny, słoneczny, majowy dzień. Kwitły sady i krzewy
bzów przy wiejskich domach. Droga była pusta. Zachwycając się pięknem tego dnia i pejzażu, zasnąłem za kierownicą.
Ocknąłem się w ostatniej chwili, tuż przed stromą skarpą po
lewej stronie drogi. Gwałtownie odbiłem w prawo...
Z góry, naprzeciw mnie powoli jechał niebieski samochód.
Pokazałem kierowcy na migi, że przepraszam, zasnąłem. Pokiwał głową z dobrodusznym politowaniem. Siedząca obok
Niego kobieta podniosła dłoń – ni to w geście delikatnego
skarcenia, ni to matczynego rozgrzeszenia. Wtedy Ich poznałem: to była Maryja i Święty Antoni.
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KUBEK

W kuchennym kredensie
znalazłem swój stary,
biwakowy kubek.
Wierny – zachował jeszcze
zapach ogniska na dnie.
I czuły – wznosząc powoli w górę
zbrązowiałe ściany,
po tylu latach znowu
sparzył wargi
spragnione jeziora…
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Jedną z osobliwości krajobrazu kulturowego Roztocza są
drewniane i murowane kapliczki wznoszone ponad źródłami. Do początków XXI wieku na polskim Roztoczu zachowało się ich 12. Jedna z nich znajduje się przy leśnej polanie, w pobliżu małej wsi Trzęsiny. Ma prawie 200 lat i jest
poświęcona… Świętemu Antoniemu. Tam właśnie tego dnia
pojechałem, by u materialnych i duchowych źródeł zebrać
rozemocjonowane myśli. Otworzyłem małe, drewniane,
skrzypiące drzwiczki i pochylając się nisko w progu, wszedłem do świętego domku. Pod obrazem, na małym stoliku
leżało kilkanaście kartek, zapisanych spracowanymi rękami rolników i niewprawnymi dłońmi ich dzieci. Ponieważ
nie były zasłonięte, ani odwrócone, zacząłem je czytać. To
były listy pisane do Świętego Antoniego! Pomyślałem, że
ja także, albo nawet szczególnie ja, powinienem też coś tam
napisać. Ale wszystkie moje słowa, jakie próbowałem wtedy
złożyć, wydawały mi się zbyt banalne i puste. Odszedłem ze
spuszczoną głową.
Dopiero kilka lat później napisałem tekst o długu, którego
ciągle nie potrafię spłacić...
Lublin, 08.01.2016.

10.09.1977 / 12.09.2013
SZKLANE SUFITY WIEŻY BABEL

NOC NA ODLUDZIU

Trzy kwadranse po północy
obudziła mnie
nieprzenikniona
wysublimowanie czysta
Cisza.
Delikatnie rozchylając
satynowe piersi mroku
wszedłem w otchłań przed domem:
spały bociany na dachu
i słowik w jaśminach
i świerszcze na łące,
nawet dreszcz w brzozowych liściach
ani drgnął.
I tylko rosa
lizała mi stopy
i z Mlecznej Drogi
spływały na świat wiersze.
30.07.1998

Jesteśmy gatunkiem społecznym. Kopiec naszej cywilizacji to dzieło wysiłku tysięcy pokoleń. Wszystko co robimy,
czynimy po to, aby zdobyć sobie jak najlepsze miejsce w rosnącej potędze społeczności ziemskiej i niebieskiej. Staramy
się jak najcelniej dotrzeć ze swoim przekazem do oczu, serc
i rozumu innych ludzi. Ale nadajemy na różnych falach, patrzymy w różnych spektrach widma, a coraz częściej zamiast
ludzkich serc – obieramy za cel swoje portfele. Stajemy się
autonomiczni, ale jednocześnie coraz silniej konsumpcjo-zależni i wyalienowani. Mówimy coraz bardziej obcymi językami, mimo że prawie wszyscy pilnie uczymy się obcych
języków.
Ale opanowanie obcych języków to za mało. Klucz do
zrozumienia tej coraz szybciej wirującej cywilizacyjnej
konstelacji leży w umiejętności odczytywania przesłań płynących z otaczających nas form, treści, obrazów i krajobrazów, przez pryzmat czasów ich powstania oraz umysłów
ich twórców. Tylko jak mamy się tego uczyć i skąd? Czy
przez osobiste smartfony, przez wciskane nam na każdym
kroku nachalne reklamy, przez szpanerskie gadżety, przez
gromkie „brawo ja” i „moje zmienia wszystko” – zdołamy
się wsłuchać w szmer klepsydry Czasu i w rytm serc innych
ludzi? Przejść z agresywnego nadawania i bicia sobie brawo,
na odbiór podprogowych sygnałów? Przejść na drugą stronę
lustra? Przebić szklany sufit ego?
Ile takich sufitów trzeba pokonać, by ze szczytu Wieży
Babel zobaczyć wymarzony niebieski pejzaż?
Kto ma oczy, serce i umysł, niech wyostrzy ich sensory.
Niech widzi, czuje i rozumie.
Lublin, 20.09.2015
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ROMAN
Na swojej drodze zawodowej miałem szczęście spotkać
kilku wspaniałych ludzi, których postawy i dzieła odcisnęły
na moim życiu szczególne piętno. Jednym z bardzo nielicznych, którzy w pracy naukowej faktycznie podali mi pomocną rękę, był profesor Roman Andrzejewski.
Odszukałem Go sam na SGGW w Warszawie, bo zafascynowała mnie Jego publikacja z 1983 r. pt. W poszukiwaniu teorii fizjocenozy. W sposób, jakiego u innych uczonych
wcześniej nie spotkałem, przedstawiał w niej swoją interpretację funkcjonowania przyrody (zespołów ekosystemów)
w skali krajobrazu. Tak jak fotografie Edwarda Hartwiga
i Pawła Pierścińskiego oraz długie z Nimi rozmowy otworzyły mi oczy na estetykę krajobrazu i wpłynęły na narodziny pasji fotografowania, tak ów wspaniały artykuł Romana
Andrzejewskiego wskazał mi nową drogę pracy naukowej:
ekologię krajobrazu.
Kierowałem wtedy Pracownią Zagospodarowania Obszarów Chronionych w lubelskim oddziale Instytutu Kształtowania Środowiska. Projektowaliśmy w niej nowe rezerwaty przyrody, parki narodowe i parki krajobrazowe oraz ich
regionalne zespoły i całe krajobrazowe systemy ekologiczne. Opracowywaliśmy także plany zagospodarowania przestrzennego już istniejących obszarów chronionych. Przedstawiając swoje prace profesorowi Andrzejewskiemu – wówczas przewodniczącemu Komitetu Ekologii PAN – zapytałem, czy nie zechciałby objąć mnie bliższą opieką naukową.
Zgodził się z radością, która mnie zażenowała – bardzo
w Polsce potrzeba specjalistów z zakresu ekologii krajobrazu, z dobrą podbudową przyrodniczą i przestrzenną; możesz
na mnie liczyć – powiedział. W 6 lat później był recenzentem
mojej rozprawy doktorskiej, a w 2001 r. – recenzentem habilitacji. Włączył mnie do największego wówczas w Polsce
programu badań podstawowych; jako późniejszy Główny
Konserwator Przyrody powierzył mi funkcję Generalnego
Projektanta pierwszego opracowywanego w Polsce planu
ochrony, wykonywanego dla Kampinoskiego Parku Narodowego, jako pilotażowego projektu dla wszystkich późniejszych tego typu opracowań. Przyszło mi wówczas kierować
ponad 100-osobowym interdyscyplinarnym zespołem badawczo-projektowym.
Nigdy nie był moim przełożonym, ale żadnemu z moich
szefów (a miałem ich w sumie siedmiu – zarówno wspaniałych, jak i przeciwnie) nie zawdzięczam tak wielu dobrych
owoców w swojej pracy zawodowej.
Czymże mogłem się odwdzięczyć Wielkiemu Profesorowi? Wszak miał tylu innych, pewnie bliższych współpracowników...
Ponieważ dziesiątki razy wypowiadane słowa: serdecznie
Ci dziękuję – uleciały z wiatrem czasu, w 2012 r. zadedykowałem Mu (obok postaci swego Ojca, księdza Artura i Pawła
Pierścińskiego) wydany przez PWN mój podręcznik akademicki o systemach krajobrazowych, a już po Jego śmierci
– w 2015 r. – redagowany przeze mnie 40. tom czasopisma
naukowego Problemy Ekologii Krajobrazu. Oczywiście, że
to za mało.
Romku – wciąż jestem i już pozostanę Twoim dłużnikiem.

Musimy jeszcze pogadać – gdzieś hen w Niebieskim Parku Narodowym – o tym jak przez jedną świetną publikację
naukową zmieniłeś moje życie...
Lublin, 03.09.2016
KRAJOBRAZY SERDECZNE
Są miejsca i regiony szczególnie nam bliskie, ważne, do
których chętnie wracamy, bądź swą bezpośrednią obecnością, bądź myślą serdeczną. Co nas z nimi wiąże? Piękno natury? Korzenie historii? Dziedzictwo kultury? Ludzie? Przeżycia – tak – przede wszystkim przeżycia dotknięcia wartości
uniwersalnych i wspólnoty pozytywnych uczuć, związane
z każdą w wyżej wymienionych dziedzin. Wracamy do tych
miejsc, bo pragniemy ponownie doświadczyć związanego
z nimi stanu ducha i ciała, wzmacniać ich pozytywne cechy,
by następnym razem tym silniej przeżywać dobre emocje.
Ale miejsca i całe otaczające je krajobrazy coraz szybciej
się zmieniają – często nie tak, jak sobie wymarzyliśmy. Czasem, gdy po latach powracamy do swych miejsc szczęśliwych i krajobrazów serdecznych, zdarza się, że... ich już nie
ma, albo jeszcze są, ale jakieś inne, bez tego magicznego ducha, który tak nas niegdyś zachwycał, ekscytował, pobudzał
pragnienia pięknego życia. Wkrótce i nas też tam nie ma. Pozostają nam tylko stare obrazy, fotografie, coraz rzadziej pamiętniki – bo komu się teraz chce spisywać wspomnienia...
Ale przecież życie tętni wokół, nie możemy zostać na
jego marginesie, rzucamy się więc w nurt zmian, wyruszamy w poszukiwaniu lepszego świata. I wkrótce – w tych
zmienionych już warunkach – znów wyszukujemy swoje
krajobrazy serdeczne, znaczymy uczuciami i zapełniamy pamiątkami nowe miejsca szczęśliwe, mościmy gniazda przytulne, zakładamy nowe sejfy pamięci, w których lokujemy
swoją wymarzoną tożsamość miejsca, a w nim – nas samych.
Odnajdujemy swoją niszę, swoje JA w krajobrazie, w który
wychodzimy z misją zmieniania świata, bo taka jest nasza
natura, odkąd opuściliśmy bezpieczne łono Matki.
Gdy te krajobrazy przeminą, a miejsca szczęśliwe znikną
– znikniemy stamtąd i my. Bo żyć bez szczęścia można, ale
czy warto?
Lublin, 05.09.2016
POLESIE ZACHODNIE
Od lat dziecięcych, dzięki wakacyjnym wyprawom z rodzicami, zafascynowany byłem krajobrazami górskimi: ich
widokiem, wolną przestrzenią, osobliwą przyrodą, ożywczym klimatem, dziedzictwem kulturowym, magią zdobywania szczytów… Potem, już w gronie przyjaciół, przeszedłem nie tylko wszystkie pasma polskie, ale i Kaukaz, Fagarasz, Piryn, Riłę.
Toteż gdy w latach 70. XX w. pierwszy raz poszedłem
z rajdem studenckim na równinne Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, byłem nim rozczarowany: płasko; ogromne
jednostajne połacie zmeliorowanych PGR-owskich łąk z to-
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pornymi betonowymi jazami i mostkami na zamienionych
w kanały ciekach; lasy młode, w większości sztucznie sadzone na osuszonych torfowiskach; między nimi pola i jeziora.
No tak – jeziora to była atrakcja, ale przecież na Mazurach są
większe i piękniejsze… Skąd więc ten – opiewany w literaturze, malarstwie Chełmońskiego, fotografiach Poddębskiego
i w rzewnych pieśniach – mit o czarze Polesia, którego Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie stanowi zachodni skraj? Dlaczego jeden z moich najbardziej podziwianych nauczycieli
akademickich, wzorców pasji badawczej i społecznej działalności na rzecz ochrony przyrody, znakomity fitosocjolog
i botanik – prof. Dominik Fijałkowski – tak zachwycał się
tym regionem, porównując go w swych publikacjach z lat 60.
XX w. do „miniatury tundry i laso-tundry, wysuniętej najdalej na południowy zachód w Europie”?
Postanowiłem więc sam wyruszyć „śladami Dominika”
w odludne i wtedy jeszcze odległe od turystycznych szlaków zakątki Polesia Zachodniego i oczy zaczynały mi się
otwierać coraz szerzej. Wśród wielkich zmeliorowanych powierzchni łąk, wśród rachitycznych lasków i piaszczystych
pól, zachowały się skarby przedziwne – jeziorka o herbacianej wodzie, otoczone pływającymi kożuchami torfowisk

przejściowych; łagodne puchate bochny torfowisk wysokich;
omszone bory bagienne; przepastne, stojące w wodzie olsy.
Jedno z najwspanialszych przeżyć magii przyrody Polesia
pamiętam z obszaru Bagna Bubnów. Gdy w latach 80. XX
w., w końcu kwietnia wychodząc z niewielkiego lasu, po
raz pierwszy w życiu stanąłem na skraju misy tego torfowiska niskiego, otworzyła się przede mną przestrzeń 1400 ha
wypełniona słońcem, wodą, szuwarami, zapachem bagna,
tataraku i mięty oraz sylwetkami i głosami żurawi, tysięcy
dzikich kaczek, rybitw, rycyków itp.; niemal idealnie przypominając pejzaż z malowanego w 1894 r. obrazu Józefa
Chełmońskiego „Królestwo ptaków”.
Ale jednocześnie w czasie swych ówczesnych wędrówek
po Polesiu Zachodnim zauważyłem, że wielu jezior, o których pisał w swoich pracach z lat 50. inny mój mistrz naukowy, a potem wieloletni współpracownik – prof. Tadeusz
Wilgat – już w rzeczywistości nie ma – zanikły wskutek osuszenia terenu i postępującej wraz z nim ekspansji zbiorowisk
zaroślowych i leśnych. Jak się potem, w toku moich szczegółowych analiz zdjęć lotniczych okazało, w okresie 1952–
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1992 zanikło aż 7 z 68 jezior tego regionu, a powierzchnia
pozostałych zmniejszyła się średnio o 20%. Jednocześnie
powierzchnia zbiorowisk roślinności torfowiskowej zmniejszyła się o ponad 80%, ale w stanie przypominającym te z lat
50. XX w. – pozostało zaledwie około 1%. No tak – to dlatego profesor Fijałkowski już od lat 60. pisał o pilnej potrzebie
utworzenia tu parku narodowego.
W latach 80. XX w., mając już na swym koncie zawodowym kilka projektów zagospodarowania istniejących
oraz utworzenia nowych obszarów chronionych, zostałem
desygnowany na kierownika zespołu przygotowującego
dokumentację naukową do utworzenia Poleskiego Parku
Narodowego. Do swojego zespołu zaprosiłem wtedy m.in.
emerytowanego już profesora Fijałkowskiego oraz bardzo
wówczas aktywnego naukowo i społecznie hydrobiologa
– prof. Stanisława Radwana, który okazał się potem jedną
z najważniejszych postaci w moim rozwoju naukowym. To
On w 2005 r. w strukturze swojej katedry utworzył dla mnie
3-osobową pracownię, którą po Jego śmierci rozwinąłem
do 12-osobowego Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony
Przyrody, a w rok później naszej głównej sali dydaktycznej
władze Uczelni na mój wniosek nadały Jego imię.
Gdy przygotowując projekt parku narodowego przemierzałem najcenniejsze pozostałe jeszcze
ostoje przyrody Polesia Zachodniego, kożuchy torfowisk otaczających jeziorka dystroficzne uginały
się pod moimi nogami aż do kolan – niczym potężne łóżko wodne. Niebezpieczna to była przeprawa,
bo dwukrotnie taka spleja zarwała się pode mną,
błyskawicznie pogrążając mnie w podtorfowej
mazi. Na szczęście Opatrzność czuwała…
Ale nie bacząc na zaawansowane prace nad
utworzeniem Poleskiego Parku Narodowego –
a może właśnie tym intensywniej – proces osuszania Polesia Zachodniego prowadzony był nadal.
W 2000 r. miałem jeszcze szczęście kierować opracowaniem dokumentacji do utworzenia Rezerwatu
Biosfery UNESCO, pod nazwą „Polesie Zachodnie”, obejmującego obszar 14-krotnie większy niż
sam Poleski Park Narodowy. Teraz, gdy park ten funkcjonuje już trzecią dekadę, a Rezerwat Biosfery – drugą, mimo
podejmowanych tam licznych projektów renaturalizacji stosunków wodnych, spleja wokół jezior ugina się zaledwie do
kostek, a barwa ich wody z herbacianej zrobiła się szarawa.
Zniszczyć skarby przyrody jest bardzo łatwo, naprawić te
szkody – o wiele trudniej. Naprawianie wymaga także znaczne dłuższego czasu i zastosowania specjalistycznych zabiegów, których dopiero się uczymy. Wymaga też zazwyczaj
sporych nakładów finansowych. Ale to naprawianie nie jest
przywracaniem minionego stanu, jest kreowaniem nowych
ekosystemów i krajobrazów, które mają przypominać te na
zawsze unicestwione...
Na początku XXI w. udało mi się kupić reprint wspomnień Franciszka Wysłoucha o Polesiu z lat 20. i 30. XX
w. Przeczytałem tam m.in., że kiedy On wędrował po torfowiskach Polesia Pińskiego, kożuch torfowisk uginał się pod
Nim tak, że ledwo głowa wystawała znad falującego morza
torfów i krzewinek. Raków w jeziorach i w Prypeci było tyle,
że wywożono je pełnymi czółnami. A gdy wiosną na Polesie
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SIEDLISKO

Drewniany dom na odludziu
oddycha młodym latem:
coś chrobocze w okiennej futrynie,
w spiżarce tupocą myszy
na dachu bocian klekoce
wiśnie za oknem nabiegły miłosnym sokiem,
ciepły nektar leje się w trąbki motyli
w krowich wymionach mleko
nabrzmiało aż do ryku
i makówkom nagrzanym pod płotem
już w głowach się kręci.
Z siwiejącą brodą wychodzę na ganek
pachnący żywicą
i świeżo zebranymi grzybami,
siadam w fotelu
i w pożółkłym tomie pamięci
skrobię gęsim piórem.
Szurpiły, 28.07.1998

wracały dzikie gęsi, ich stada leciały nieprzerwanie całymi
godzinami…
Moja żona z kolei, wspominając swoje dzieciństwo spędzone w Puszczy Białowieskiej, pamięta powroty mieszkańców wsi z grzybobrania kilkoma wozami konnymi wypełnionymi po brzegi darami lasu. A sama, gdy jako dziecko
bawiła się na nadrzecznej łące, zawijała nitki babiego lata
na patyczek, w kłębek przypominający Jej… watę cukrową.
W 50 lat później, moi studenci i moje dzieci takie bogactwo przyrody mogą poznawać już jedynie z naszych wspomnień, ze starych ksiąg i muzealnych obrazów. Jako ostatnie
– mocno zubożałe okruchy dawnego przepychu natury, pozostały nam jeszcze parki narodowe, coraz intensywniej rozdeptywane przez turystów spragnionych kontaktu z „dziką”
przyrodą. Zajmują one jedynie 1% obszaru Polski. Ale na
zwiększenie ich powierzchni i tak na razie nie ma społecznej
zgody.
Taki nie tylko Polesia miniony czar…
Lublin, 11.09.2016
KASKADY ŚWIATŁA
Był upalny początek sierpnia 2014 r. Moja żona po operacji nowotworu nerki leżała w osobnym pokoiku, poszukując
drogi przynajmniej częściowego powrotu do sił. Czuwałem
w pokoju obok, nasłuchując, czy nie trzeba jej pomóc przekręcić się na bok, podać wody, lub powiedzieć, że wszystko
w porządku, że jestem. Za oknem leniwie płynęło lato. Wyobrażałem sobie, że jesteśmy na wymarzonym urlopie w Toskanii, spacerujemy po uliczkach Montepulciano, siadamy
w kafejce na lody i espresso. Tak przecież mogło być …
Ale czy aby być szczęśliwym, trzeba wyjechać aż do dalekiej Toskanii? A może wystarczą wakacje w małym miasteczku na Podlasiu? W Supraślu, lub Tykocinie? Albo we
wsi Lipowiec na krawędzi tektonicznej na Roztocza, z niedościgłym widokiem na potężną Puszczę Solską? Albo –
o Panie mój – zwykłe życie w M-4, w posocjalistycznym
bloku na osiedlu Czechów w Lublinie?
Żona spała, oddychając miarowo. Spokój. A we mnie napięte przygnębienie. W wyczekiwaniu, ciężkim wzrokiem
wodziłem po pokoju. Na stoliku przy wersalce, w szkłach
moich leżących tam okularów, zauważyłem rozmyty obraz
naszego balkonowego ogródka: jasnozielone miękkie plamy
łagodnie przechodziły w cytrynowe pasemka. Wśród nich
przyjaźnie mrugały rozmyte na brzegach amarantowe krążki. Zdumiewający inny świat. Wstałem. Wyjąłem z regału
aparat fotograficzny. Manipulując szkłami okularów przed
obiektywem aparatu, poszukiwałem obrazu, który oddałby
niezwykły nastrój tej chwili.
Zobaczyłem wielobarwne kaskady światła.
Będzie dobrze – pomyślałem.
08.08.2014
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Roztocze, fot. Tadeusz J. Chmielewski

28. REMANENT SERC
Napiszmy razem
do siebie list –
szczery i krótki,
nad dzwonkiem śledzia,
nad szklanką wódki…
Cóż po 40 latach
patrzenia w oczy
powiemy sobie?
Wielkie marzenia,
małe spełnienia,
a teraz –
wbrew nam siwiejące
pustkowie…
Nad nim
sokoły dwa trzepocą
jak kiedyś
nasze serca nocą
26.12.2014

PRZEMIERZAJĄC CZAS
Najbardziej pasjonujące w życiu jest przemierzanie czasu.
Poruszając się różnymi materialnymi drogami, możemy iść
w górę lub w dół, skręcać w lewo lub w prawo, gnać przed siebie, stanąć, albo cofać się. Ale czego byśmy nie zrobili, w sferze
czasu będzie to zawsze od teraz – do potem. Przemierzając czas,
nie możemy ani razu zawrócić, ani nawet na moment zatrzymać
się, by odetchnąć. Możemy najwyżej popatrzeć za siebie. Możemy też zapytać tych, którzy wystartowali wcześniej: Jak szło
się dotąd? Co najbardziej zabolało? Co w perspektywie wielu
zdarzeń przynosi satysfakcję dłuższą niż chwila? I w ten sposób
można się uczyć, jak rozsądnie podróżować w czasie. I trzeba
bacznie wypatrywać co jest przed nami, ale nie można stwierdzić, czy to nie jest obraz wirtualny…
Przemierzając czas, mijamy nieustannie zmieniające się
krajobrazy, stanowiące dziedzictwo natury i kultury poszczególnych ziem i epok, a w nich spotykamy niezliczone
postacie i ich dzieła. Zdumiało mnie, że dla mojego podróżowania większość z nich stanowi jedynie polnej drogi pył, ale
niektóre – i trudno czasem powiedzieć, dlaczego właśnie te,
a nie inne – okazują się ożywczymi źródłami, drogowskazami, kamieniami milowymi, zaciszną przystanią, albo pękiem
kluczy. To ci ludzie – mozolnie przemierzający obok mnie
swój czas – i to ich dzieła niesione w sercach, albo pozostawione gdzieś po drodze, otwierają mi bramy nowych krajobrazów i wyciskają we mnie pieczęcie pamięci.
30.12.2013
Tadeusz J. Chmielewski
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Józef Franciszek Fert

W cyklu: LEKTURY SPÓŹNIONE

Szkice do portretu artysty z czasów młodości
„...bo my jesteśmy zdaje się humoryści...”
Mowa będzie o tomie opowiadań zebranych i wybranych Stanisława Czycza Opowiadania krzeszowickie, który
edytorsko i koncepcyjnie wyszedł spod
ręki Doroty Niedziałkowskiej w Wydawnictwie Episteme w Lublinie w połowie 2016 roku. W przygotowaniu
książki uczestniczyły, oprócz Doroty
Niedziałkowskiej, Maria Ostrowska
i Justyna Urban, a idei zebrania tych
trzynastu małych form narracyjnych
pod nagłówkiem „krzeszowickie” patronowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki
w Krzeszowicach.
Tytuł zbioru pochodzi od wydawczyni, choć Czycz również go używał
w odniesieniu do tej niemałej garści
tekstów w swym dorobku.
Wszystkie opowiadania miały dotąd
jedno lub więcej publikacji prasowych
i/lub książkowych; najdawniejsze –
w 1962 roku, najpóźniejsze (Opowiadanie turystyczne), wydobyte przez
Dorotę Niedziałkowską z papierów po
Stanisławie Czyczu – w 2014 roku, ale
również należy do utworów „młodzieńczych”, jako że powstało prawdopodobnie w roku 1965 z myślą o konkursie
„Magazynu Turystycznego Światowid”.
Napisałem „młodzieńczych”, ale autor
w momencie pisania owego – w zachowanym maszynopisie – beztytułowego
opowiadania miał już blisko czterdzieści
lat, a za sobą dziesięciolecie pracy literackiej, głównie na polu poezji i eksperymentalnej prozy. Wszystkie trzynaście
Opowiadań krzeszowickich ma zresztą
tę wspólną ideę: literacką eksplorację
młodości (młodzieńczości) jako krainy
prawdziwie nieskończonych doświadczeń i przeżyć. Jakby po Mickiewiczowsku: „Kraj lat dziecinnych! On zawsze
zostanie/ Święty i czysty jak pierwsze
kochanie”, (Pan Tadeusz, tzw. Epilog,
w. 68–69), ale z drobnym zastrzeżeniem, że tu bardziej do niego stosują się
kolejne wersety Epilogu, i to w niemal
dosłownej odwrotności do słów Wieszcza: „Nie zaburzony błędów przypomnieniem, / Nie podkopany nadziei

złudzeniem / Ani zmieniony wypadków
strumieniem. / Gdziem rzadko płakał,
a nigdy nie zgrzytał”... Ten Czyczowy
„kraj lat dziecinnych” i młodzieńczych
– to miasteczko Krzeszowice i jego najbliższa okolica obrysowana przez Tenczynek na południu, Chrzanów i Trzebinię na zachodzie, Olkusz na północy
i krakowskie Balice na wschodzie; miasteczko wśród gór, z których zbiegają
rzeczki i potoki jak Miękinia, Dulówka,
Krzeszówka, Czubrówka ze Szklarką,
które ostatecznie toną w Rudawie ciągnącej ku Wiśle, a wszystko to wśród
wzgórz, lasów, ruin starodawnych zamczysk, w klimacie dawnej małomiasteczkowej i wiejskiej Małopolski, dziś
przeciętej ze wschodu na zachód stalową taśmą autostrady...
Ale zacznijmy od początku. Autor tych opowiadań, Stanisław Czycz
(1929–1996) urodził się 6 czerwca
na Gwoźdzcu w gminie Krzeszowice
(w niektórych biografiach wskazywana jest jako miejsce urodzenia pobliska
Nawojowa Góra – obie miejscowości
nieomal stykają się z Krzeszowicami).
Rodzina przyszłego pisarza to ojciec
robotnik kolejowy i matka niezamożna rolniczka, dorabiająca pracami krawieckimi, i starszy brat – Władysław.
Szkoły Czycza to siedmioklasowa
podstawówka, ukończona w 1942 roku
w czasie okupacji, następnie liceum
ogólnokształcące (a właściwie gimnazjum, tu tzw. „mała matura”) – obie
szkoły w Krzeszowicach, następnie Liceum Elektryczne w Krakowie i próby
podjęcia studiów na Akademii Sztuk
Pięknych; na studia się nie dostał, ale
wszedł w środowisko artystyczne Krakowa, co mocno się uobecni w jego
utworach, również w omawianych tu
opowiadaniach.
Poeta debiutował... skandalem:
„chcąc zapisać się do ZLP przyniósł
wiersze zakazanego wówczas w Polsce Miłosza i przedstawił je jako swoje”. (Wikipedia, dostęp: 26 XII 2016).
Wiersze Miłosza troszkę „doprawił”
po swojemu... Właściwy debiut Czycza

nosi również znamię niecodzienności,
znalazł się w gronie pięciu poetów, których „premiera” odbyła się na łamach
„Życia Literackiego” (Premiera pięciu
poetów, „Życie Literackie” nr 51, 18
XII 1955), zdarzenie uznawane przez
krytykę literacką za moment przełomowy w dziejach powojennej poezji polskiej. W „premierze” tej wzięli udział:
Miron Białoszewski, Zbigniew Herbert, Bohdan Drozdowski, Jerzy Harasymowicz i Stanisław Czycz. W roku
1957 ukazał się pierwszy tom jego
wierszy zatytułowany Tła, a w roku
1960 kolejny – Berenais, następnie
Białe południe (1972) i jeszcze Wybór
wierszy (1979), który właściwie zamyka tę drogę twórczości naszego pisarza;
równocześnie pojawiają się sporadycznie większe lub mniejsze teksty poetyckie jedynie na łamach czasopism
literackich. Nad tymi utworami krąży
nieodmiennie znak poetyckiego eksperymentu i w pewnym sensie ściganie
nieosiągalnej idei „dzieła kompletnego”, w którym zbiegałyby się wszelkie
ludzkie i „nadludzkie” formy ekspresji.
Doskonałym przykładem tego zaprzedania duszy diabłu eksperymentowania
jest niedokończony poemat Słowa do
napisu na zegarze słonecznym, którego
część (pieśń) piątą próbowano opublikować w podwójnym numerze „Poezji”
z lipca–sierpnia 1976 r., a najnowszej
„adaptacji” wydawniczej tego efektu
poszukiwania „techniki symultanicznej” dokonała najwybitniejsza znawczyni tej twórczości Dorota Niedziałkowska w wydaniu z 2011 r. w ramach
serii Archiwum Edytorskie (S. Czycz:
Słowa do napisu na zegarze słonecznym. V. Oprac. D. Niedziałkowska.
Lublin 2011). Znacznie obfitszy plon
literacki przyniosła idea eksperymentu
na polu prozy, które znakomicie otwarło opowiadanie And, włączone do prozatorskiego poliptyku pt. Ajol (1967).
Znaczące miejsce w świadomości literackiej naszego czasu zajęły też zbiory
jego prozy: Nim zajdzie księżyc (1968
– dwa wydania), Nie wiem co ci powie-
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dzieć (1983); ponadto powieści: Pawana (1977), Nie wierz nikomu. Baza
(1987) i pośmiertnie Arw (2007).
Poetyckie poszukiwania Czycza
tak kiedyś „podsumował” Piotr Kuncewicz: „Skrajny nihilizm, skrajny
turpizm, skrajny katastrofizm, skrajny
ciemny nadrealizm”. (P. Kuncewicz:
Poezja polska od 1956. W: Tenże: Agonia i nadzieja. T. III. Red. E. Nowicka,
A. K. Waśkiewicz. Warszawa 1993, s.
91; nb. notka biograficzna pełna błędów rzeczowych...) Nim rozstaniemy
się z rozważaniami o poezji Czycza,
poznajmy jakiś jej fragment:
[…]
jestem na przykład z trzydziestu
czterech rozstrzelanych
(słyszę dzwonienie w uszach po salwie Wrzaski jęki rannych
dobijanych Widzę roztrzaskane głowy jeszcze żyjących
i na skalnym nasypie wyprute strzępy mózgu podobne do
rozgotowanej różowej fasoli Stoję
tam w pobliżu
schowany za krzakiem wiklin
dygoczący paroletni
roztrzaskiwana jest moja głowa wypruwany mój mózg żyje jeszcze – )
[…]
Tła
Myślę, że w poemacie Tła znaleźć
można klucz tej twórczości: nie tylko
poetyckiej, nie tylko prozatorskiej –
w istocie całożyciowej postawy pisarza, a w tym wypadku jest to bezkompromisowa próba całkowitego wcielenia się w sytuację ludzkiej egzystencji,
nie wyłączając tej najokropniejszej
fazy losu – umierania:
[…]
w rzece Rudawie głuszyłem ryby
Ale raz wybuch wyrzucił na brzeg
szczura
z urwanymi tylnymi nogami i rozprutym brzuchem
Podszedłem do niego i leżący na
boku zdychający szczur
chciał jeszcze uciekać
nie mógł
podniósł głowę i patrzył na mnie
drżał
[…]
Potem ściągnąłem ze szczura futro

bo to był rudy szczur piżmowy
i sprzedałem za 50 zł
I teraz mogę jeszcze sprzedać ten
wiersz o nim
----Przejmujący liryk
powiedziała po przeczytaniu tego
pani we futerku z piżmowych szczurów
Szczur
Wróćmy już do opowiadań „z czasów młodości”... Justyna Urban swój
komentarz do tomu Opowiadań krzeszowickich zaczyna dość zaskakująco: „Stanisław Czycz, pytany przez
krytyków o ocenę swojego dorobku,
ujawnił niechętny stosunek do opowiadań «krzeszowickich». Dzieląc
twórczość na «moje coś» i «nie moje»,
narracje publikowane w latach 60. i 70.
w «Przekroju» sytuował wśród tekstów
tej drugiej kategorii”. (J. Urban: W zielonych cieniach i poblaskach Sorrento.
Opowiadania krzeszowickie Stanisława Czycza, s. 275). Rzeczywiście zasadniczą część zbioru stanowią „narracje”, których pierwodruki ukazały
się w „Przekroju” w latach 1962, 1964,
1965, a kilka innych w czasopismach,
niekoniecznie literackich. Jak podejrzewa wydawczyni tych tekstów, pisane były „dla chleba”... Ale większość
weszła potem do tomów zbiorowych,
a nawet stała się zarzewiem nowych
zorganizowań artystycznych Czycza,
tak więc kwalifikacja „nie moje” niekoniecznie jest obowiązująca. Zresztą
– ten pisarz zachowywał się całe życie
tak, jakby nic, co napisał, nie było raz
na zawsze skończone. Jego twórczość
jawi się w pewnym sensie jak zjawisko niekończącej się procesualności...
Nie inaczej wyczuwa się też tętno
opowieści krzeszowickich. Te jakby
ciągłe nawroty do raz już opowiedzianych „historii”, do tych jego Admirałów, Wodzów, Paganinich, Piove,
Atamanów... nie wyliczę wszystkich
„pseudonimów”, jakże poetycko określających „kolegów” narratora (Admirała, Mikado) większości tych szkiców
portretowych. A z drugiej: Marta, Ewa,
Myszka, Inez, Mary-Lou... dziewczyny snujące się w tych opowieściach
poprzez lasy, łąki, ruiny i nadrzecza,
a szczególnie przez wyobrażenia i słowa złaknione doświadczenia kobiecości zderzonej z poszukująca jeszcze
swej tożsamości męskością... Ktoś, kto
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szukałby tu „sensacji”, rozczaruje się
ogromnym podobieństwem tych „historii” do własnych poszukiwań siebie
samego w czasach młodości.
A przecież nie sposób od tych „narracji” się oderwać. Myślę, że to za sprawą
głównie tego Czyczowego nastawienia
na znalezienie wreszcie „złotego runa”
narracji optymalnej, pełnej, całkowitej,
totalnej, czy jak tam ją jeszcze nazwać;
no może jeszcze „symultanicznej”...
Nic z tych określeń nie odda w zasadzie
całej tej głębi poszukiwań pisarza, by
powiedzieć prawdę tak, by można było
powtórzyć to nieśmiertelne:
I wtedy mógłbym rzec: trwaj chwilo,
o chwilo, jesteś piękna!
Czyny dni moich czas przesilą,
u wrót wieczności klękną.
W przeczuciu szczęścia w radosnym
zachwycie,
stanąłem oto już na życia szczycie!
J. W. Goethe: Faust
Nasi bohaterowie w swych niekończących się monologach-dialogach
schodzą w którymś momencie na temat
operetki; w zasadzie na temat libretta jako szczytu literackiej miernoty.
I wtedy pojawia się niezwykła myśl:
„– A więc według ciebie tę jak mówisz
Prawdę o Człowieku wyrażają grafomani”. Symbolem grafomaństwa jest
właśnie ta operetkowa „literackość”,
która w pewnym sensie rozciąga się
też na rzeczone „szkice” do portretu
artysty z czasu młodości... Jeden z rozmówców (trudno się silić, zresztą – po
co, na ustalenie, kto w tym momencie
mówi: Paganini czy Mikado, czy wręcz
wszechobecny narrator symultaniczny...) odpowiada (sobie, rozmówcy,
czytelnikowi?) na to:
„ – ...a ja wcale nie chcę powiedzieć
że są to jacyś zdecydowani kretyni ani
że ci świetni; są po prostu szczerzy, powiedziałbyś może – rozbrajająco szczerzy; tak, i tą właśnie rozbrajającą szczerością osiągają tę jak mówisz świetność
psychologii […] po prostu ci biedacy
nic nie wymyślają nie kombinują, walą
tak wprost z serca i już po całej paradzie, odsłaniając tak siebie odsłaniają
człowieka w ogóle [...]”. (s. 153)

█
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Ks. Alfred Marek Wierzbicki

CÓŻ PO LEŚMIANIE W PASKUDNYM CZASIE?
To bardzo zła wiadomość, że Senat
RP nie chce Roku Leśmiana. Odrzucenie kandydatury wybitnego poety
jest symptomem głębokiej choroby
polskiej, polegającej na wygrywaniu
rzekomego przeciwieństwa pomiędzy
tym, co polskie a żydowskie. Leśmian
jest arcypolski! Któż tak jak on poetycko przetwarzał polszczyznę, czerpiąc
z różnych jej tradycji? Kto stworzył
tyle nowych słów w naszym języku?
W mojej prywatnej historii poezji, dla
której odniesieniem jest polszczyzna
Lubelszczyzny, z jej wschodniosłowiańskimi sekretami, Leśmian i Czechowicz, to najwyższe szczyty. Szkoda, że tego nie widać z perspektywy
Senatu. Pytali jakichś ekspertów? Nie
było nawet debaty, a kandydatur było
więcej niż miejsc do obsadzenia, więc
łatwo było wyciąć Leśmiana, ale to nie
przynosi honoru „izbie refleksji”.
Autor „Łąki” ma pecha. W 1937 r.
Maria Dąbrowska zapisała w „Dziennikach”: „Umarł Leśmian. Rząd nie
może go pochować, bo Żyd – choć już
urodzony jako chrześcijanin i katolik
i żona Polka i katoliczka (á propos,
ten brzydal miał piękną żonę). Paskudne czasy”. Odmówiono Leśmianowi
państwowego pogrzebu w Alei Zasłużonych, do którego miał prawo jako
członek Polskiej Akademii Literatury.
W 2007 roku, kiedy przypadały (podobnie, jak teraz) okrągłe rocznice urodzin i śmierci poety, w Zamościu, gdzie
poeta mieszkał w latach 1922–1935,
powstała inicjatywa postawienia pomnika, ale została storpedowana przez
prawicowych radnych. Cóż, senatorowie RP nie przekroczyli horyzontów
radnych z Zamościa, którzy nie chcą
pamiętać o najsłynniejszym i najbardziej niezaradnym rejencie swego miasta. Paskudne czasy, o których pisała
przed wojną Dąbrowska, wcale nie minęły. Wtedy i dziś – Leśmiana sytuuje
się na peryferiach kultury polskiej, wypomina się mu żydowskie pochodzenie
i trzyma się pod korcem olśniewający
dorobek poety.

Jeśli Senat nie chce Roku Leśmiana,
to zróbmy go sami! To bardzo rozsądny głos, który zaczął krążyć w sieci.
Zróbmy Rok Leśmiana nie tylko na
złość ciasnocie, ale przede wszystkim
dlatego, że Leśmiana warto czytać,
warto rozmawiać o nim. Jego wiersze
umacniają wewnętrzną suwerenność.
Jest poetą marzeń i wytrwałości w pościgu za niedościgłym i nieobecnym.
Nieobecnym?
I była zgroza nagłych cisz! I była
próżnia w całym niebie!
A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy
ta próżnia nie drwi z ciebie?
(Dziewczyna)
Potrzebny nam Rok Leśmiana, podobnie jak był potrzebny Rok Sienkiewicza, aby ciągle się uczyć, że polszczyzna ma wiele języków. Straszny to
świat, w którym języki skazuje się na
milczenie.
Cóż po Leśmianie w czasie marnym? Staje się on termometrem choroby polskiej duszy i jednocześnie ozdrowieniem. Czytanie Leśmiana dawało
mi zawsze radość, wyrywało ze stanu
sennej oczywistości. Nie ma nic banalnego, widok stodoły kryje wszystkie
tajemnice bytu.
Tyś całował dziewczynę, lecz kto
biel jej ciała
Poróżowił na wargach, by cię całowała?
Tyś topolom na drogę cień rzucać
pozwolił,
Ale kto je tak bardzo w niebo roztopolił?
Tyś pociosał stodołę w cztery dni
bez mała,
Ale kto ją stodolił, by – czym jest –
wiedziała?
Stodoliła ją pewno ta Majka stodolna,
Do połowy przydrożna, od połowy
polna.

Ze stu światów na przedświat, wyszła sama jedna
i patrzyła w to zboże, co szumi ode
dna.
(Stodoła)
W XVII wieku Leibniz sformułował
pytanie ważniejsze od wszystkich odpowiedzi: „Dlaczego coś raczej istnieje aniżeli nie istnieje?”. Do czasu Leśmiana nie potrafiono zapytać z takim
samym zaskoczeniem: dlaczego coś
jest tym, czym jest? Niech nas nie łudzi
obycie się z rzeczami.
I jeszcze jedno. Nie rozumiem, dlaczego ogłoszono Rok Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej. Dziwi mnie
to jako księdza. Przecież Matka Boża
na Jasnej Górze ma każdego roku swój
rok. Co roku miliony pielgrzymów
i czegóż jeszcze więcej trzeba? Jakiż
jeszcze klejnot do jej korony może dodać Senat? Mam wrażenie, że jest to
brzydki klejnot podlizywania się Kościołowi, a tego Maryja – kobieta prostoty i szczerości – na pewno nie chce.
A może nawet drży o losy wiary w kraju, w którym władza pcha się za blisko
ołtarza?
Dziwi mnie także rodzaj logiki, jaką
posługują się senatorowie. Tradycyjna
logika Zachodu, rozwijana już przez
Arystotelesa, porządkuje kategorie według klas przedmiotów. Twórcy (np.
poeci, inżynierowie) i przedmioty kultu (np. obraz religijny) nie należą do
tej samej klasy, nie powinno się zatem
dokonywać pomiędzy nimi wyboru.
Współcześni amerykańscy psychologowie zwracają uwagę, że w Ameryce
w związku z napływem ludności azjatyckiej, coraz częściej spotyka się myślenie według logiki chińskiej. Nie zna
ona pojęcia klas, dlatego oparta jest na
klasyfikowaniu funkcji. Na przykład
w domu towarowym walizki i rzeczy
potrzebne w podróży mogą leżeć na tej
samej półce. Czyżby Senat przeszedł na
„logikę chińską”?  
█

Bolesław Leśmian Dziewczyna
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Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony,
A poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony.
I pokochali głosu dźwięk i chętny domysł o Dziewczynie,
I zgadywali kształty ust po tym, jak śpiew od żalu ginie...
Mówili o niej: „Łka, więc jest!" – I nic innego nie mówili,
I przeżegnali cały świat – i świat zadumał się w tej chwili...
Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z łoskotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem?
„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!" –
Tak, waląc w mur, dwunasty brat do jedenastu innych rzecze.
Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęg i usił!
Oddali ciała swe na strwon owemu snowi, co ich kusił!
Łamią się piersi, trzeszczy kość, próchnieją dłonie, twarze bledną...
I wszyscy w jednym zmarli dniu i noc wieczystą mieli jedną!
Lecz cienie zmarłych – Boże mój! – nie wypuściły młotów z dłoni!
I tylko inny płynie czas – i tylko młot inaczej dzwoni...
I dzwoni w przód! I dzwoni wspak! I wzwyż za każdym grzmi nawrotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto tu jest cieniem, a kto młotem?
„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!" –
Tak, waląc w mur, dwunasty cień do jedenastu innych rzecze.
Lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera!
I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera...
I nigdy dość, i nigdy tak, jak pragnie tego ów, co kona!...
I znikła treść – i zginął ślad – i powieść o nich już skończona!
Lecz dzielne młoty – Boże mój – mdłej nie poddały się żałobie!
I same przez się biły w mur, huczały śpiżem same w sobie!
Huczały w mrok, huczały w blask i ociekały ludzkim potem!
I nie wiedziała ślepa noc, czym bywa młot, gdy nie jest młotem?
„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!" –
Tak, waląc w mur, dwunasty młot do jedenastu innych rzecze.
I runął mur, tysiącem ech wstrząsając wzgórza i doliny!
Lecz poza murem – nic i nic! Ni żywej duszy, ni Dziewczyny!
Niczyich oczu ani ust! I niczyjego w kwiatach losu!
Bo to był głos i tylko – głos, i nic nie było oprócz głosu!
Nic – tylko płacz i żal i mrok i niewiadomość i zatrata!
Takiż to świat! Niedobry świat! Czemuż innego nie ma świata?
Wobec kłamliwych jawnie snów, wobec zmarniałych w nicość cudów,
Potężne młoty legły w rząd, na znak spełnionych godnie trudów.
I była zgroza nagłych cisz. I była próżnia w całym niebie!
A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?
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Piotr Kobielski-Grauman

POETA ZAANGAŻOWANY
PIOTR KOBIELSKI-GRAUMAN
PIOTR KOBIELSKI-GRAUMAN

Wstęp do wszechświatów równoległych

początek tego wiersza z tomu Napój
cienisty, gdzie sąsiaduje z poprzedzającym go wierszem o deszczu i… aniołach! Pierwsza zwrotka od razu wprowadza czytelnika w słynną polską aurę
tymczasowości, pozy „jakoś to będzie”,
zdesperowanych i zarazem zawieszonych w pustce nadziei. Rozwija to druga – w tonie niemal satyry spod znaku
PIOTR KOBIELSKI-GRAUMAN
„Pikadora”:

Ur. 1953 r. w Lublinie, gdzie obecnie mieszka. Poeta, prozaik;
eseista i publicysta znany od lat siedemdziesiątych z wielu oryginalnych publikacji zarówno na łamach regionalnej, jak i ogólnopolskiej prasy literackiej; obecny też w kilku antologiach polskiej
poezji współczesnej (zarówno pierwszego, jak i „drugiego” obiegu w czasach PRL-u).

Wstęp do
wszechświatów
równoległych

Gdy ostatnimi czasy wsłuchujemy
się w odgłosy z zaplecza życia polityczno-publicznego naszej Rzeczypospolitej, a to za sprawą tak zwanej „afery taśmowej”, z mieszanymi uczuciami
wstydu, niepokoju i irytacji, niektórzy
z nas, co wrażliwsi obywatele, mogliby
przecież sięgnąć po szczególne antidotum, jakim często bywa… poezja –
zwłaszcza ta społecznie zaangażowana!
Jednak dokonując takiego wyboru,
zapewne mało kto wpadłby na pomysł,
by szukać pokrzepienia w wierszach…
Bolesława Leśmiana. Tymczasem okazuje się, że zdarzyło się i temu aspołecznemu odludkowi, za jakiego powszechnie uważano poetę Łąki – stworzyć utwór, jak na owe czasy – wręcz
proroczy…
Dzieje się w krwi pożywką podchmielonym czasie.
Tak nie można trwać nadal, ale nadal trwa się…
A co jutro? – Jest wróżka w Paryżu
i Pniewie,
I już wszystkim wiadomo – i jeszcze
nikt nie wie!
(Pejzaż współczesny)
Te strofy mógłby zapewne napisać
też Julian Tuwim, może i Antoni Słonimski… Dziwnie skamandrycki jest

A właśnie w kabarecie wśród figlów
pośpiechu
Muchą zdobna łysina trzęsie się od
śmiechu,
A w sali naprzeciwko grzmi odczyt
publiczny,
Jak ustalić w niebycie – byt ekonomiczny.

Od lat osiemdziesiątych aktywny uczestnik lubelskiego życia literackiego, w latach dziewięćdziesiątych jeden z współtwórców, redaktor
i kierownik produkcji pierwszego niezależnego tygodnika społeczno-kulturalnego „Tygodnik Współczesny”, wydawanego (1990-91)
przez Fundację Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie. W późniejszych latach dziennikarz i publicysta
współpracujący z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi.
Autor książek:

· To właśnie światło, jakie już nieprześcignione (poezja), Związek
Literatów Polskich Oddział w Lublinie, Lublin 1977

· Przez ogień (poezja), Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1998

Robot tuli w objęciu dziewkę bezrobotną
I dłonią, jak spiżowym dąsów poskramiakiem,
Zmusza pierś do układów z miłości
straszakiem.
Wyjąwszy duszę lgnącą do bezdroża
i spiżowy dąsów poskramiak – zwrotki te
mogłyby wyjść i spod pióra komunizującego Bruno Jasieńskiego – toż to niemal
kadry z jego słynnej powieści Palę Paryż,
w której aż prosi się o… rewolucję!…
A co by na zwrotkę piątą powiedział,
na przykład – Władysław Broniewski?!
Bo oto:

· Niewykonabuł (proza), Wydawnictwo Test, Lublin 2004

· Sambation (poezja), Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział
w Lublinie, Lublin 2006

Atmosfera nastrojów społecznych
drugiej dekady II Rzeczypospolitej,
gdy spod blichtru patriotycznego optymizmu przezierają już rozczarowania
i jakby poczucie osobliwej nieważkości
w tym, co dzieje się naprawdę – owo
wrażenie bycia na niby, bycia w niebycie, w jakiejś fikcji. Jak we mgle –
z trzeciej zwrotki Pejzażu:
Ów zbój, co Bożym grobkiem obzywa świątynię,
We mgle Inteligenta już zwęszył po
minie –
I nie w kość – i nie w duszę, lgnącą
do bezdroża,
Lecz uderza w tę minę, co szła na lep
noża!
Jakoby Inteligent nie miał już kośćca
(nie w kość) moralnego (i nie w duszę)?
– nie budził już w zbóju respektu ani
szacunku, nie był już autorytetem społecznym, lecz raczej hochsztaplerem,
który tylko trzyma minę? I – co widoczne nawet we mgle – boi się zbója?
A ten właśnie rodzi się z tego strachu,
i jeszcze z nędzy – a ta – z krzywdy
społecznej:
W zgrozach izby piwnicznej, śniąc
kątem w noc słotną,

A w kawiarni Kolektyw ze złotym zegarkiem,
We fraku, posmutniałym od niezgody
z karkiem,
Z burżujką, co się pudrem w pusty
zaświat śnieży,
Tańczy tango dlatego, że mu się należy.
Gdyby nie ten pusty zaświat, który
wprowadza tu perspektywę ideową nieco ostateczną i nazbyt metafizyczną…
Ale Kolektyw też udaje coś, czym
nie jest, bierze udział w jakiejś onirycznej maskaradzie społeczno-politycznej,
wchodzi do gry pozorów, by mieć swą
rację bytu: dlatego, że mu się należy.
Kręci się to tango niczym w oparach
absurdu rodem z kabaretowej groteski
wiersza Gałczyńskiego:
Pan minister na balu w gronie dziennikarzy,
Dbając, by w własnej twarzy było
mu do twarzy,
Z uśmiechem, który pilnie przygotował w domu,
Twierdzi, że… nie odbiera nadziei
nikomu.
Bolesław Leśmian w okresie pisania
Pejzażu współczesnego najwyraźniej
ulegał również ogólnym nastrojom epoki.
Tym bardziej, że i jego osobista kondycja była wówczas dość fatalna. Ścigany
za gigantyczne długi powstałe wskutek
defraudacji w jego zamojskim notaria-
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cie, nękany gruźlicą i chorobą serca,
marginalizowany wciąż jako poeta przez
stołeczne koterie krytycznoliterackie
o endeckiej i antysemickiej proweniencji
– przechodził wtedy poważną deprywację psychiczną. W listach do Kazimierza
Wierzyńskiego zwierzał mu się nawet ze
swych zamiarów samobójczych…
Kryzys poety, odmalowany w siódmej zwrotce Pejzażu, wydaje się więc
jego własnym doświadczeniem:
Po smugach od latarni i po srebrnym błocie,
Ślubując śpiewną grdykę społecznej
zgryzocie,
Poeta, na arytmię dwojga skrzydeł
chory,
Kroczy w poszukiwaniu znikłej metafory.
A więc – poeta zaangażowany? Czuły, może wręcz nadwrażliwy na społeczną zgryzotę – czyli po prostu – na
ludzka niedolę? Ale czy tylko? Czyżby
zapomniał o misji, której istotę przedstawił wcześniej, w wierszu Poeta:
(…)
I z zachłanną radością mąci mu się
głowa,
Gdy ujmie niepochwytność w dwa
przyległe słowa!
A słowa się po niebie włóczą i łajdaczą –
I udają, że znaczą coś więcej, niż
znaczą!…
I po tym samym niebie – z tamtej
ułud strony –
Znawca słowa – Bóg płynie – w poetę wpatrzony…
Leśmian wie przecież, że poeta jest
„zaangażowany” niejako podwójnie:

drugi „angaż” ma u instancji wyższej
niż ludzka – u Instancji Najwyższej!…
Toteż portret poety z Pejzażu nie
jest po prostu autoironicznym autoportretem poety Leśmiana. Jest to raczej
portret jednego z wielu poetów, których
nader często widywał wokół siebie. To
właśnie ich praktyki, grzechy i niedole
przedstawiają dwie następne zwrotki:
Słowo się nie spokrewnia z pozasłownym trwaniem –
Porównanie się stało tylko – porównaniem.
Skąpiąc niebu pośmiertnej w głębi
jezior maski,
Chce życie w rodzajowe pokurczyć
obrazki.
A słowo ma przecież dla Leśmiana
moc tworzenia – bytów, światów –
i w ten sposób scala się z pozasłownym
trwaniem. Nie jest li tylko opisem tego,
co jest – lub nam się wydaje. Słowo jest
samym bytem – i w tym właśnie tajemnica skrzydeł poety, jeśli zaprzysiągł
się na słowo… Bogu! Gdy się tego wyzbędzie – choćby i na rzecz solidarności z ulicą – traci nie tylko swój prawdziwy status, ale i wszelkie znaczenie:
Wyzbyty kłopotliwej skrzydeł tajemnicy,
Święci swe Wyzwolenie z Wyżyn – na
ulicy –
A ulica zalewo, że to on – dostrzega
I biegnąc w mgłę następną, nigdzie
nie dobiega!
Czy nam to czegoś nie przypomina?
Czy rzeczywiście z zainteresowaniem
czytamy dziś liczne płody całych zastępów współczesnych poetów polskich młodszego i średniego pokolenia,
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którzy – wyzbyci kłopotliwej skrzydeł
tajemnicy – z uporem godnym lepszej
sprawy naśladują, przebrzmiałe zresztą, formuły poezji amerykańskiej? Czy
ta modna dziś kalkomania literacka
postmodernizmu nie odbywa się przypadkiem także w czytelniczej – społecznej – próżni?…
Ale też – czy owe nastroje z „pejzażu” drugiej dekady II Rzeczypospolitej
aż tak bardzo różnią się od nastrojów
trzeciej dekady III Rzeczypospolitej?
Czy nie podobnie postrzegamy dziś naszych ministrów, z tego czy owego Kolektywu? Czy nie mamy jeszcze owych
izb piwnicznych, politycznych kabaretów, bezrobotnych dziewek i zbójów,
i Inteligentów o podejrzanym autorytecie moralnym i intelektualnym?
Czy nie mamy podobnego poczucia
niesprawiedliwości społecznej w naszym nowokapitalistycznym ustroju
państwowym, a też i podobnego poczucia nierealności naszego bytu w bogatej
unijnej Europie?
Czy na przykład nasza rodzima armia ubogich i bezrobotnych nie podobnie widzi i odczuwa to, co odmalowuje
ostatnia zwrotka Pejzażu współczesnego Leśmiana?
I te sklepy, co w świateł mizdrzą się
potopie!
I te drzewa, co wiedzą, że tkwią
w Europie!
I księżyc, co na dachach dolśnił się
do czczości!
I niebo – nad dachami! Niebo bez
przyszłości.
Ten pejzaż jest niepokojąco współczesny.
█

ROK LEŚMIANA W LUBLINIE

– Wykłady – w bibliotekach, muzeach, domach kultury –
poświęcone
Leśmianowi
W Lublinie kochają poezję i poetów. Lubelscy pisa–
Wydanie
reprintu „Łąki”
rze chcą Roku Leśmiana! Postanowili więc w roku 2017 –  
–
Wydanie
tomu analiz wierszy Leśmiana
w którym przypada   80. rocznica śmierci wielkiego Poety  
–
Leśmianowski
Bal Kostiumowy na placu Litewskim.
– zorganizować szereg imprez, spotkań i balów literackich
Inspiracji
do
balowych
kreacji powinna uczestnikom dostarupamiętniających życie i dzieło autora „Łąki”.
Lubelski Rok Leśmianowski trwał będzie od kwietnia do czyć poezja i proza Bolesława Leśmiana.
Koordynatorem projektu – z ramienia Stowarzyszenia
końca grudnia 2017 roku.
Pisarzy
Polskich – jest Piotr Kobielski-Grauman, autor reW programie:
welacyjnej
książki inspirowanej dziełem i życiem Leśmiana,  
– Prezentacja książek inspirowanych dziełem  Leśmiana
„Wstęp
do
wszechświatów
równoległych”.
– Publiczne czytanie wierszy Leśmiana dla uczniów, emerytów, bezdomnych, więźniów
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Nagrody Łobodowskiego po raz drugi
Józef Łobodowski (1909–1988), wybitny poeta polski, przyjaciel Ukrainy, niestrudzony i niezastąpiony tłumacz literatury
ukraińskiej, został patronem nagrody przyznawanej tłumaczom
literatury krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz popularyzatorom idei pojednania między narodami.
Już w latach 30. ubiegłego stulecia Józef Łobodowski odważnie i z pasją propagował pojednanie polsko-ukraińskie. Ambitnymi publikacjami młodego autora zainteresował się wojewoda
wołyński Henryk Józewski, który zaprosił energicznego publicystę do Łucka i powierzył mu redakcję czasopisma „Wołyń”.
Praca redaktorska Łobodowskiego ukierunkowana była na złagodzenie konfliktów polsko-ukraińskich na Wołyniu. Po wojnie,
na emigracji swe zainteresowania translatorskie kierował Łobodowski na twórczość autorów, dla których słowo było orężem
w walce o wolność ojczyzny. Do ośrodków emigracji ukraińskiej apelował o podjęcie wysiłków w celu rozpowszechniania
zakazanej na Ukrainie literatury i publicystyki. Dorobek translatorski piewcy pojednania polsko-ukraińskiego to poezja, proza,
krytyka literacka, artykuły o charakterze naukowo-publicystycznym od epoki Rusi Kijowskiej do czasów najnowszych.
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie – wspierane przez fundacje „Willa Polonia” (Lublin), „Dla Pokoleń”
(Lublin), Stowarzyszenie Polska-Wschód (Oddział w Lublinie)
oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie – przyznaje, zgodnie z regulaminem, nagrody im. Łobodowskiego w trzech kategoriach:
– dla pisarza z krajów wschodnich, którego książka ukazała
się w przekładzie na język polski;
– dla tłumacza literatury polskiej za przekład książki współczesnego, polskiego autora na jeden z języków Środkowej
i Wschodniej Europy;
– dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy na polu
polityki, nauki, literatury i sztuki z krajów Środkowej i Wschodniej Europy.
Jury Nagrody w składzie: ks. prof. dr hab. Edward Walewander – przewodniczący jury, prof. dr hab. Marija Zhygalova

(Uniwersytet w Brześciu – Białoruś), prof. dr hab. Lubov Frolak (Uniwersytet Kijowski – Ukraina), prof. dr hab. Switłana
Krawczenko (Uniwersytet w Łucku – Ukraina), dr hab. Janina
Szcześniak – członek, prof. dr hab. Feliks Czyżewski, prof. dr
hab. Czesław Michałowski – członek, prof. dr hab. Jan Gurba –
członek, dr Jan Sęk – członek, dr Marek Olejnik – sekretarz, red.
Wojciech Pestka – członek, Zbigniew Włodzimierz Fronczek
prezes Lub. Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – członek, postanowiło nagrodą im. Józefa Łobodowskiego w 2016
roku uhonorować:
– W kategorii pierwszej ex aequo:
Iwana Jackanina (Słowacja), którego książka Dobry już byłem
(przekład: Iwona Wasilewska) ukazała się w języku polskim.
Tetianę i Serhija Dziubów (Ukraina) za książkę Rozmowa
mężczyzny i kobiety (przekład: Grupa MARa – Anna Tylutka,
Marianna Chłopek-Labo, Roksana Krzemińska).
– W kategorii drugiej – profesora Pawła Hrycenkę – językoznawcę – wybitnego uczonego, dyrektora Instytutu Języka
Ukraińskiego Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie, slawisty
o międzynarodowym autorytecie
– W kategorii trzeciej – Zbigniewa Chrzanowskiego aktora,
reżysera, dyrektora artystycznego Polskiego Teatru Ludowego
we Lwowie, popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy na
polu kultury.
Jury przesłało listy gratulacyjne dla wydawców i tłumacza
dzieła Józefa Łobodowskiego „Przeciw upiorom przeszłości”.
Przekład na ukraiński dokonany przez Andryja Pawłyszyna został opublikowany wspólnymi siłami przez wydawnictwa „Test”
(Lublin) oraz „Astrolabia” (Lwów) w roku 2016.
Wręczenie Nagrody odbyło się 10 października 2016 roku we
Lwowie o godz. 19 podczas uroczystej gali literatury w Polskim
Teatrze Ludowym (Lwów, ul. Kopernika 42).
Impreza odbyła się pod patronatem Pana Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Laureat Zbigniew Chrzanowski, jury dr Jan Sek, prof. Feliks Czyżewski prof. Switałna Krawczenko, prezes Zbigniew W. Fronczek, dr Andrij Pawłyszyn
Laureat dr Andrij Pawłyszn odbiera dyplom honorowy z rąk prezesa SPP Zbigniewa W. Fronczka

(wz)
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Hubert Mross

Co o laureatach nagrody Łobodowskiego wiedzieć należy
Iwan Jackanyn mieszka na Słowacji, pisze po ukraińsku,
a na słowacki tłumaczy prozę i publicystykę z języków: polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. Ma w swym dorobku kilkadziesiąt tomów prozy, ale z równą łatwością pisze opowieści dla dzieci, rozprawy naukowe i eseje. Nagrodzona książka Dobry już byłem ukazała się w serii literackiej „Biblioteka
Literatur Naszych Sąsiadów” wydawanej przez Lubelski
Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Proza Jackanyna
to fascynujące opowieści z tysiąca i jednej słowackich nocy.
Przenikają się w tych opowiadaniach światy żywych i umarłych, ludzi, zwierząt i roślin. Ludzie opisywani przez tego
wybitnego pisarza wspinają się na palce, aby dotknąć chmur,
a chmury dobrotliwie głaszczą ich po głowach, niektórym
poprawiają zsuwające się na czoło kapelusze. To opowiadania poetyckie i filozoficzne, zaskakujące i zniewalające,
a wszystkie przesiąknięte łagodnością, dobrocią, miłością do
ludzi.
Tetiana i Serhij Dziubowie – utalentowane małżeństwo
ukraińskich poetów, tłumaczy i naukowców. Książka ich autorstwa Rozmowa mężczyzny i kobiety to niezwykły pamiętnik poetycki, przynoszący liryki boleśnie osobiste a jednocześnie o uniwersalnym wymiarze, intymne ale i obrazoburcze, wyciszone i dramatycznie krzyczące. Ta poezja poraża
i zachwyca umiejętnością patrzenia i dostrzegania, darem
skupienia i współodczuwania, autentycznym zachwytem
wobec świata oraz maksymalnym natężeniem bólu i miłości.
Nagrodą Łobodowskiego uhonorowano wybitnego uczonego Pawła Hrycenkę, przyjaciela Polaków, wielkiego zwolennika międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej
zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. Idea współpracy
przejawia się w zawartych umowach na określone projekty
badawcze, a także we wspólnych konferencjach naukowych
organizowanych w Polsce i na Ukrainie. Znana i ceniona
jest współpraca Profesora z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej (z siedzibą w Lublinie), czego efektem jest
udział autorski i redakcyjny w popularnej serii Pogranicze.

Dokonując wyboru, Jury kierowało się kryterium wkładu
pracy badawczej i dydaktycznej Profesora w naukę polską
(ze szczególnym uwzględnieniem lubelskiego środowiska
akademickiego), jak i postawą etyczną uczonego, wyrażającą
się w otwartości, szacunku i dialogu mistrza wobec uczniów.
Człowieka, który „spala się na ołtarzu nauki”.
Zbigniew Chrzanowski – kolejny laureat – to niezrównany reżyser i aktor, wieloletni dyrektor artystyczny Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Jego dorobek artystyczny
jest niezwykle bogaty i zauważalny w kraju, jak i za granicą.
Realizacje sceniczne dzieł Szekspira, Moliera, Zapolskiej,
Różewicza dokonane przez Zbigniewa Chrzanowskiego we
lwowskim teatrze zapisały się w historii polskiego teatru
i podbiły serca tysięcy widzów. Swą pracą artystyczną na
rzecz pojednania narodów stał się ten lwowski artysta wybitnym kontynuatorem idei Józefa Łobodowskiego.
Jury przesłało listy gratulacyjne dla wydawców i tłumacza dzieła Józefa Łobodowskiego Przeciw upiorom przeszłości. Przekład na ukraiński dzieła Łobodowskiego dokonany
przez Andrija Pawłyszyna został opublikowany – w roku
2016 – wspólnymi siłami wydawnictw „Test” – Lublin
i „Astrolabia” – Lwów.
Andrij Pawłyszyn (ur. 1964) – ukraiński dziennikarz, działacz społeczny, historyk i tłumacz. Zajmuje się stosunkami
polsko-ukraińskimi, twórczością Brunona Schulza i tłumaczeniami z języka polskiego na ukraiński. Za prace przekładowe (m.in. Czesław Miłosz, Wojciech Pestka) otrzymywał
stypendia rządu polskiego.
Urodził się w rodzinie deportowanej z Polski w ramach
akcji „Wisła”. Wykładowca historii Ukraińskiego Uniwersytetu we Lwowie, kierował „Lwiwśką hazetą” (Gazetą
Lwowską), prowadził program telewizyjny „Polityczna szachiwnycia”, dwukrotnie wybrany do Rady Miejskiej Lwowa, współzałożyciel Lwowskiego Forum Wydawców.

Laureaci: Andrij Pawłyszyn, Pawlo Chrycenko, Zbigniew Chrzanowski, Jurorzy: dr Jan Sęk, prof. Feliks Czyżewski,
prof. Switłana Krawczenko, prezes SPP – Zbigniew W. Fronczek, tłumaczka – Olena Krysztalśka
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Anna Maria Mikiciuk

ŚWIĘTO LITERATURY POLSKIEJ WE LWOWIE
W dniach 9–11 października 2016
roku, grupa pisarzy, dziennikarzy, naukowców i działaczy kultury uczestniczyła w Święcie Literatury Polskiej
we Lwowie. Inspiracją do świętowania
była uroczysta gala wręczenia nagród
laureatom Międzynarodowej Nagrody
Literackiej im. Józefa Łobodowskiego.
W lubelskich środowiskach literackich
i naukowych  kult Łobodowskiego, wybitnego poety, odważnego publicysty,
długoletniego emigranta, przyjaciela
Ukrainy, nieprzejednanego antykomunisty, jest ogromny.   Wielka w tym
zasługa dr Józefa Zięby, pierwszego
i niestrudzonego popularyzatora twórczości i działalności autora „Pochwały
Ukrainy”.
W działalności Łobodowskiego
wielka   rolę odgrywa sprawa stosunków polsko-ukraińskich. Już w latach 30. XX stulecia   głosił pogląd,
że naród ukraiński chce należeć do
kultury Zachodu, i Polacy, próbując
mechanicznie podporządkować Ukraińców polskości, szkodzą sprawie.
Niestrudzenie, przez całe życie, przekładał poezję ukraińską, w tym przede
wszystkim poezję ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki, cytowanego  
choćby na kijowskim Majdanie przez
Jarosława Kaczyńskiego.
Wręczenie Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Józefa Łobodowskiego odbyło się po raz drugi. Z kronikarskiego obowiązku odnotować należy, że poprzednią imprezę zorganizowano w roku 2015 w Łucku – mieście
nierozerwalnie związanym z postacią
patrona nagrody – na Wschodnioeuropejskim Narodowym   Uniwersytecie
im. Łesi Ukrainki.  Pomysł honorowania pisarzy, tłumaczy, popularyzatorów   idei ponadgranicznej współpracy
z krajów Środkowej i Wschodniej Europy, zrodził się w Lubelskim Oddziale
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Myśl
o międzynarodowej Nagrodzie Łobodowskiego trafiła na podatny grunt, wywołała zainteresowanie nie tylko w Lublinie, ale w środowiskach literackich
i naukowych Ukrainy, Białorusi i Słowacji.  Imprezę we Lwowie, podobnie

jak poprzednią w Łucku,    zorganizowano pomysłowo, efektownie i – rzec
można – z w rozmachem. Imprezę zorganizowano siłami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich z prezesem Zbigniewem
Fronczkiem na czele, przy wydatnym
wsparciu Zakładu Filologii Ukraińskiej
Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS
reprezentowanego przez prof. dr. hab.
Feliksa Czyżewskiego i pracowników
Zakładu. Współorganizatorami były
również Fundacja „Willa Polonia”,
Stowarzyszenie „Polska-Wschód” oraz
Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Grono pisarzy, dziennikarzy i działaczy kultury reprezentowali:   dyrektor
Filharmonii Lubelskiej i prezes Fundacji „Willa Polonia” – dr Jan Sęk, pisarz
i tłumacz – Wojciech Pestka,  członek
Stowarzyszenia Twórców Kultury
Nadbużańskiej im. Jana Kalinowskiego
we Włodawie – poeta i redaktor Aldon
Dzięcioł.   pisarz i redaktor naczelny
miesięcznika „Awangarda Lubelska”
– Krzysztof Stankiewicz oraz red.
Krzysztof Bąkała, przedstawiciel warszawskiego Muzeum Niepodległości.
Trzydniowy program imprezy obejmował szeroki zakres inicjatyw i spotkań naukowych oraz literackich, m.in.
wizytę Bibliotece Głównej Uniwersytetu Lwowskiego, w Operze Lwowskiej,
cykl wykładów literaturoznawczych,
spotkanie naukowców z Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej z naukowcami Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franka, panel dyskusyjny pt. Łobodowski na Ukrainie oraz
główny punkt programu – uroczystą
galę wręczenia Nagrody im. Józefa Łobodowskiego.
Pierwszy dzień sesji wypełniony był
wykładami na temat osoby i twórczości Józefa Łobodowskiego – patrona
Nagrody. W sali Akademii Sztuk Pięknych prelekcję o „atamanie Łobodzie”
wygłosił dr Józef Zięba, równocześnie
w gmachu lwowskiego uniwersytetu
wysłuchano wystąpień prof. Swietłany Krawczenko ze Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu
im. Łesi Ukrainki w Łucku i Andrija
Pawłyszyna, który podzielił się swo-

ją wiedzą i spostrzeżeniami o Józefie
Łobodowskim wynikająca z tłumaczenia na język ukraiński zbioru tekstów
publicystycznych zebranych w tomie
„Przeciw upiorom przeszłości”. Obradom ty przewodniczyli prof. Swiatłana
Krawczenko, dr hab. Feliks Czyżewski
i dr Jan Sęk.
Po części poświęconej twórczości
Józefa Łobodowskiego grupa pracowników Zakładu Filologii Ukraińskiej
UMCS wzięła udział w spotkaniu z naukowcami  Lwowskiego Państwowego
Uniwersytetu. W delegacji Zakładu Filologii Ukraińskiej uczestniczyli: prof.
dr hab. Feliks Czyżewski, dr Maria
Borciuch, dr Agnieszka Dudek-Szumigaj, dr Marcin Kojder, dr Marek Olejnik i mgr Anna Mikiciuk. Panel naukowy rozpoczął Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Lwowskiego
prof. Światosław Pylypczuk, kolejno
głos zabierali Kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS, Kierownik
Katedry Języka Ukraińskiego prof. Zoriana Kupczyńska. W kolejnej części
panelu dr Maria Borciuch, dr Agnieszka Dudek-Szumigaj i dr Marek Olejnik wygłosili komunikaty informujące
o badaniach naukowych prowadzonych
w Zakładzie. Na koniec głos zabrał
prof. Pawło Hrycenko – Dyrektor Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, były pracownik Zakładu Filologii Ukraińskiej
UMCS.
Po oficjalnej części spotkania naukowcy w kameralnym gronie kontynuowali rozmowy na temat badań naukowych oraz form współpracy między
uniwersytetami. W tym samym czasie
pozostali uczestnicy delegacji zwiedzali Lwów.
Święto Literatury Polskiej we Lwowie miało piękną artystyczna oprawę,
odbyło się w niezwykle przyjaznej,
życzliwej atmosferze. Galę wręczenia
nagród zakończył koncert muzyczno-poetycki w wykonaniu aktorów Teatru
Polskiego we Lwowie, którzy recytowali poezję Łobodowskiego.
Fundatorami nagród dla laureatów
były następujące organizacje: Fundacja
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Elżbieta Lewak

Łobodowski we Lwowie
Od wielu lat jest przykładem tego, że
sztuka i kultura są wartościami ponadnarodowymi. Współpracuje i przyjaźni się
z twórcami polskimi i ukraińskimi, jest
honorowym gościem międzynarodowych festiwali i autorem niezapomnianych spektakli. Człowiek, znany nie tylko we Lwowie – Zbigniew Chrzanowski, dyrektor i reżyser Polskiego Teatru
Ludowego we Lwowie – odebrał kolejną nagrodę: Międzynarodową Nagrodę
im. Józefa Łobodowskiego.
Kim byl Józef Łobodowski? Dziś
mało kto o nim mówi. A szkoda, bo być
może właśnie dziś ten wybitny polski
poeta (1909–1988), tłumacz literatury ukraińskiej i przyjaciel Ukrainy,
powinien być przywoływany. Józef
Łobodowski już w latach 30. ubiegłego stulecia odważnie i z pasją propagował pojednanie polsko-ukraińskie.
Zaproszony do Łucka przez Henryka
Józewskiego, został redaktorem czasopisma „Wołyń”. Gdy pełnił tę funkcję,
a później, po wojnie, przebywał na emigracji, starał się łagodzić konflikty polsko-ukraińskie. Została nam po nim poezja, proza, krytyka literacka i artykuły:
od epoki Rusi Kijowskiej do czasów
najnowszych. Nic więc dziwnego, że
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie – wspierane przez fundacje „Willa Polonia” (Lublin), „Dla
pokoleń” (Lublin) oraz Stowarzyszenie
Polska-Wschód (Oddział w Lublinie) –
właśnie jego wybrały na patrona nagrody, przyznawanej tłumaczom literatury
krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz popularyzatorom idei pojednania między narodami. W tym roku
została przyznana po raz drugi.

Uroczyste wręczenie nagród, w którym wzięli przedstawiciele lubelskich
organizacji i instytucji kultury, miało miejsce 10 października 2016 roku
w sali Polskiego Teatru Ludowego we
Lwowie (ul. Kopernika 42). Towarzyszyły mu liczne spotkania i otwarte debaty poświęcone promocji myśli
i dorobkowi translatorskiemu Józefa
Łobodowskiego, w tym wykład inauguracyjny prof. Svitlany Krawczenko
(Łuck) „Józef Łobodowski i jego wizja
stosunków ukraińsko-polskich w XX
wieku” oraz debata o znaczeniu dorobku literackiego J. Łobodowskiego dla
współczesności z udziałem przedstawicieli jury Nagrody, tłumacza Andrija
Pawłyszyna i przedstawicieli Wydawcy

połączona z promocją książki „Przeciw
upiorom przeszłości”, które poprowadził dr Iwan Matkowsk z Biblioteki Naukowej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki. Wieczór galowy zamknął salon literacki poezji Józefa
Łobodowskiego. Jego wiersze zebranym
przedstawili aktorzy Polskiego Teatru
Ludowego we Lwowie. Ta nagroda –
której laureatami są i Polacy, i Ukraińcy
– może stać się kolejnym pomostem pomiędzy narodami, które niejednokrotnie
dzieliły trudne karty historii. Być może
taka właśnie jest jej funkcja – mówić
o tych, którzy łączą nas w teraźniejszości. Tekst ukazał się w nr 20 (264) 28
października – 14 listopada 2016 na łamach „Kuriera Galicyjskiego”.

„Willa Polonia”, Fundacja dla Pokoleń, Stowarzyszenie Polska-Wschód”,
Muzeum Niepodległości w Warszawie,
a także mecenasi: ks. prof. Edward Walewander, prof. Feliks Czyżewski, dr
Jan Sęk, prezes Aldon Dzięcioł, redaktor Wojciech Pestka.
Ostatniego dnia w siedzibie Biblioteki Naukowej Lwowskiego Uniwersytetu odbyła się dyskusja pod tytułem
„Łobodowski na Ukrainie”, w której

uczestniczyli m.in. dr Iwan Matkowski
z Kijowa oraz przedstawiciele wydawnictwa „Astrolabia”, które wspólnie
z lubelskim wydawnictwem „Test”
opublikowało w przekładzie Andrija
Pawłyszyna publicystykę Łobodowskiego „Przeciw upiorom przeszłości”.
Kilkudniowe spotkanie przedstawicieli kręgów literackich, naukowych,
dziennikarskich pozwoliło na zacieśnienie przyjaźni polsko-ukraińskiej

w sferze szeroko pojętej kultury. Jest
to swoista kontynuacja idei pojednania
polsko-ukraińskiego głoszonej przez
Józefa Łobodowskiego. Twórczość
Łobodowskiego stanowi pomost łączący Polaków i Ukraińców, a spotkanie,
które odbyło się we Lwowie pogłębiło
współpracę bliskich sobie miast Lwowa i Lublina.

Przed Biblioteka Uniw. we Lwowie – Wojciech Pestka, Aldon Dzięcioł, Andrij Pawłyszyn, Jan Sęk,
Zbigniew W. Fronczek, Krzysztof Bąkała, Józef Zięba, Feliks Czyżewski

█
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Wojciech Pestka

Sklonować, nie ma wątpliwości, sklonować!
Na początku września umówiłem
się z Andrijem Pawłyszynem na spotkanie 10 października 2016 roku we
Lwowie o godz.19 podczas Uroczystej
Gali Międzynarodowej Nagrody im. J.
Łobodowskiego w Polskim Teatrze Ludowym przy ulicy Kopernika 42.
Znajomość zawarliśmy dużo wcześniej, widywaliśmy się podczas Festiwali B. Schulza w Drohobyczu czy
Forum Wydawców we Lwowie, ale tak
naprawdę poznaliśmy się, kiedy Wydawnictwo „Astrolabia” zaproponowało Andrijowi tłumaczenie mojej książki Do zobaczenia w piekle. Książka
ukazała się we Lwowie w 2012 roku,
i, chociaż wzbudzała kontrowersje,
została doceniona przez ukraińskich
czytelników, o czym świadczą nagrody, a my wspólnie przemierzyliśmy
zachodnią część Ukrainy, uczestnicząc
w spotkaniach autorskich. Punktem
kulminacyjnym promocji były panele
dyskusyjne podczas Targów Książki
„Arsenał” w Kijowie.
Rok później, w kwietniu na zaproszenie Krzysztofa Sawickiego Konsula
Generalnego w Łucku uczestniczyliśmy w obchodach 70. rocznicy Rzezi
Wołyńskiej. W Maniewiczach, Sarnach, Łucku, Nowowołyńsku spotkaliśmy się z Polakami mieszkającymi
na Ukrainie. Zakwaterowano Andrija
i mnie w wynajętym mieszkaniu przy
ulicy Wynnyczenki. Siłą rzeczy w naszych rozmowach pojawił się temat
tragedii z lat 1943–1945. Obaj byliśmy
zgodni: mordy sprzed siedemdziesięciu
lat były dla obu narodów straszliwym
doświadczeniem. Różniła nas prawna
klasyfikacja – spieraliśmy się o definicję ludobójstwa. Obaj szukaliśmy
mocnych argumentów w dyskusji, ale
przecież nie o siłę argumentów tu chodziło... Andrij miał przewagę metodologiczną, jest historykiem i ekspertem
od spraw związanych ze stosunkami
polsko ukraińskimi, długi czas pracował jako dziennikarz, redaktor programów radiowych i telewizyjnych, scenarzysta filmów dokumentalnych (w tym:
Znak biedy. Dramat Wołynia 1943).
W jego dorobku jest ponad tysiąc pu-

blikacji i artykułów prasowych. To jego
komentarze i głos słyszeliśmy podczas
relacji „na żywo” z oficjalnej ceremonii
otwarcia polskiego cmentarza wojskowego „Orląt” we Lwowie w 2005 roku.
W czerwcu spotkaliśmy się ponownie podczas III Kongresu Tłumaczy
w Krakowie, byliśmy „aktorami” Teatru Tłumaczy (Na powierzchni lustra
– translator’s theater), w trójkę z Siergiejem Morejno monologowaliśmy
na temat luster, w których odbija się
literacki tekst, pokazywaliśmy to na
przykładzie trzech języków: polskiego,
ukraińskiego i rosyjskiego. Napisałem
wtedy o Andriju w piśmie towarzyszącym Kongresowi: „Nawet dla siebie
nie ma czasu. Żeby nie rzucać słów na
wiatr: jest wykładowcą Ukraińskiego
Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie (zajmuje się problematyką historii XX wieku) i jednym z najbardziej
pracowitych tłumaczy. Profesjonalistą
opanowanym obsesją perfekcjonizmu.
To niebezpieczna obsesja dla tłumacza – rzadko kto pamięta jego nazwisko – ale jakże miła dla czytelnika. Bo
pasjonaci, zdobywając się na niespotykany wysiłek potrafią odbiorcy zwykle
podarować więcej. Mówiąc inaczej:
klasa sama w sobie, mistrzostwo.[…]
Można bez przesady powiedzieć, że na
Ukrainie nie ma takiego przedsięwzięcia powiązanego z kulturą, w którym
by Andrij Pawłyszyn nie uczestniczył.
Gdybym był genetykiem, zaznaczyłbym w kalendarzu: pierwszy możliwy
termin, A. Pawłyszyn, sklonować…”
(„Sklonować w pierwszej kolejności:
Andrij Pawłyszyn!” nr 6/2013 Lamelli,
Kraków).
Dlatego ucieszyłem się, kiedy padła
propozycja wyróżnienia listem gratulacyjnym wydawców dzieła Józefa Łobodowskiego. Przeciw upiorom przeszłości. Książka ukazała się w 2016 r.
w polskiej i ukraińskiej wersji językowej wspólnym wysiłkiem dwu wydawnictw: „Test” z Lublina oraz „Astrolabia” ze Lwowa. To ważna pozycja
z dorobku Łobodowskiego, orędownika pojednania polsko-ukraińskiego, materiał do badań dla naukowców

i studentów: historyków i politologów
w Polsce i na Ukrainie.
Tym większa była moja radość,
że listem gratulacyjnym został także uhonorowany tłumacz tego dzieła
Andrij Pawłyszyn. Nie da się zważyć
ani wycenić jego wkładu w promocję
polskiej literatury, przełożył na język ukraiński dziesiątki tomów prozy:
od eseistyki Herberta [Barbarzyńca
w ogrodzie (Kijów 2008), Labirynt nad
morzem (Kijów 2008), Martwa natura
z wędzidłem (Kijów 2008)] i Miłosza
[Wielkie Księstwo Literatury (Kijów
2011)], listów i wybranych opowiadań
Schulza [Księga listów (Kijów 2012),
Sanatorium pod Klepsydrą (Lwów
2012)], Ficowskiego [Regiony wielkiej
herezji i okolice. Bruno Schulz i jego
mitologia (Kijów 2010)], Grynberga
[Drohobycz, Drohobycz… (Lwów
2012)), – Olczak-Roniker (Korczak.
Próba biografii (Kijów 2012)],
Fredry [Trzy po trzy (Lwów 2013)],
Zygmunta Haupta (Utwory wybrane,
2014), Leca [Myśli nieuczesane (Kijów
2006)], Dołęgi-Mostowicza [Kariera
Nikodema Dyzmy (Kijów 2015)] po
literaturę dla młodzieży w tym książki Szklarskiego [Przygody Tomka na
Czarnym Lądzie (Lwów 2011), Tomek na ścieżce wojennej (Lwów 2011)].
Świadomie pomijam tu przekłady prac
historycznych i publicystycznych,
chociaż i te mają ogromne znaczenie:
rzutują na jakość bezpośrednich
relacji między Polakami i Ukraińcami.
Za wybitne dokonania twórcze
w dziadzinie przekładu literatury
polskiej i działania na rzecz pojednania
Andrij Pawłyszyn został odznaczony
w 2014 roku Złotym Krzyżem Zasługi,
w 2015 roku uhonorowany Nagrodą
Polskiego PEN-Clubu.
Jego
tłumaczenia
zaskakują
trafnością i precyzją przekładu,
wiernością oryginałowi, pięknem
języka – to moja osobista konstatacja
tłumacza literatury ukraińskiej. Zatem
przydam aktualności mojemu wezwaniu z 2013 r. – sklonować, jak najbardziej sklonować, światu potrzeba takich ludzi jak Andrij Pawłyszyn.
█
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Józef Łobodowski

Pochwała Ukrainy
Tobie śpiewam, o, Ukraino, ciebie pochwalam
w pieśniach, co szumią urocznie, morskim podobne falom,
nutą stęsknioną, słowem, wezbranym rytmem.
Jak skrzydła, co trzepocą w nieustającą modlitwę,
Oddechy twoich wiatrów smagłe i wonne;
Jak grzmoty huczą nad tobą, to grzmoty tysiąckonne;
Jarzysz się w srebrze gwiazd, jak bizantyjski obraz,
Gorączką spalasz wargi i miłość twoja niedobra
Uwodzi synów człowieczych w niepokój burzy i w wichry.
Głosy, co wiały nad tobą, jeszcze nam w sercach nie ścichły,
Sprzeciw i bunt napotkawszy, walką zwycięską się wzmogły.
Oto na usta się kładzie pyszny twej mowy ztotogłów,
Płyną pieśni dźwięczniejsze, niż miedź horacjańska,
Opadają rytmiczniej, niż fałdy kute w marmurze,
Rozrzucasz się cała w tych dźwiękach, chłopska i pańska,
I nie wiesz, stojąc olśniona, czy to słowiki, czy róże.
Ciebie, miodna i mleczna, buraczana i pszenna,
Ciebie pochwalam, Ukraino, w męce odwiecznej codzienna,
Sama sierota płacząca, dla własnych dzieci macosza,
Żołnierska pchana kolbami w dziedzińcu obcych koszar,
Tobie poświęcam, od lat wsłuchany w bolesny lament,
Ten niespokojny i rytmem krwi wykołysany heksametr.

Potomek smagłych twych synów, co na szlacheckie Mazowsze
Przynieśli oddech stepu i w piachy, ileż jałowsze
od czarnoziemu bujnego, krwią się wsączali i kośćmi,
oto się zrywam na głos nieuciszonej miłości,
oto powracam pieśnią trwożny, jak drżący niemowa:
– Ojczyzno moja najpierwsza,
Ojczyzno powrotna, bądź zdrowa!
II
Gdy gospodarze słuchają, ćmiąc machorkę, w mrocznych akacjach,
Chwilę trwa cisza, nim chór pieśń swoją podjął,
Jeszcze dziewka spóźniona przebiegnie, stepowa Gracja:
Czy wtedy jesteś? – Melodią.
Melodia spadnie na serca, iskier zakrzesze,
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Źrenice rozewrze szerzej, zbudzi zaklęcia stara,
W kuźniach na noże świecone twoje lemiesze –
Czym wtedy? – Krwią i pożarem!
Nocne melodie ścichną, krew się ostudzi.
Księżyc gardziołka słowików w srebrzyste flety zmieni,
O świcie będziesz zieleńsza od winnej Burgundii,
Bardziej łunna od Andegawenii.
A jest jeszcze słońce, stary i krzepki płatnerz,
Co czarną rudę ziemi przekuwa w złoto pszenic,
Wiatr twój osmala twarze na brąz brunatne
I oczy harde, jak sokół, ma każdy młodzieniec.
I, jakby na przekór stepom, cerkiewny barok
Uderza w niebo potężny, jak Magnifikat.
Płynie ku twych przestrzeni błękitno-złotym sztandarom
Muzyka rzewna i dzika.
Za cóż cię jeszcze przed całym światem pochwalę,
Do jakiej cię porównam błogosławieńszej ziemi,
Gdy słyszę głosy, co się wyrywają w twych pieśni interwale
Skrzydłami archanielskimi.

Jak Trzej Magowie Święci, zachód, Wschód i Południe
Znoszą węgiel i sól, mangan, żelazo i cynę…
Ach, może przez owe bogactwa właśnie ich dłoniom najtrudniej
Zmienić ten świat w Ukrainę!
III
Na wątłych kartach, które niewielu przeczyta,
w zdławionych słowach, co hymnem są i modlitwą,
żyje rządna i prawna, zasobna Rzeczpospolita,
ku idącym gotująca się bitwom.
Tam się nowe pieczęcie na wiecznych zmowach kładą
i duchy przylatują, aby wiecować u mnie,
Anioł, zelżony przez was, przychodzi, jak ambasador,
Posłujący od Boga, więc posłujący najdumniej.
Żem uniósł w chwale, co u nas było w pogardzie,
i glorię żyjącym w niewoli bez lęku przyznał,
nie masz wśród was nikogo, co by zasłużył bardziej
by go nazwala ojczyzna.
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Rządcy docześni, dawno skazani na czas,
o sercach, nie przepalonych w ducha komuniach,
bez was i mimo was
stara odnawia się Unia.
IV
Ojciec mój, gdy go wicher przeznaczenia zaniósł,
w czarnej kozackiej ziemi, na znojnym Kubaniu
spoczął, dług emigrancki spłacając swym prochem.
Tak ja dziś wracam pieśnią ku siwym porohom,
w sęki trumien zbutwiałych strwożony uderzam,
jak gdybym pragnął tęczą nowego przymierza
połączyć dwie ojczyzny, sam na pół rozdarty.
Ale ty, Ukraino, me serdeczne karty,
co chciały być odezwą i uniwersałem,
a ulatują z wiatrem, jak gołębie białe,
jeszcze kiedyś w szczęśliwszych dniach przyszłości twojej
odczytasz, jak się czyta modlitwę przed bojem,
i uznasz za swojego, czy później czy wcześniej,
poetę, co był Lachem, a sławił cię w pieśni.
Józef Łobodowski

Jan Stanisławski Pejzaż Ukrainy
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Józef Franciszek Fert

Na styku polsko-ukraińskim
Uwagi na marginesie książki Przeciw upiorom
przeszłości
„Tematyka ukraińska i zagadnienie
stosunków polsko-ukraińskich należały
do najważniejszych i stosunkowo często poruszanych w twórczości literackiej i publicystycznej Józefa Łobodowskiego” – tak przedstawił swoją decyzję wyboru tematyki Paweł Libera jako
autor obszernego przeglądu tekstów na
tematy ukrainoznawcze „atamana Łobody”, zebranych i wybranych przez
badacza w dwuwoluminowej i dwujęzycznej książce: Przeciw upiorom
przeszłości. Myśli o Polsce i Ukrainie.
Wybór tekstów i przypisy Paweł Libera. Konsultacje Andrij Pavlyszyn. Wydawnictwo Test. Lublin 2016. I to samo
– po ukraińsku: Proti upiriv minułogo.
Dumki pro Polszu ta Ukrainu.
Książce patronował honorowo prof.
Jarosław Drozd Ambasador Tytularny
i Konsul Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej we Lwowie. Autor książki
uprzejmie dodał „osobne podziękowanie” dla Bernarda Nowaka, który rzecz
pomyślał i następnie wydał drukiem
w swoim wydawnictwie dzięki pomocy
finansowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nad
poprawnością cytatów ukraińskich czuwał Bohdan Zadura.
Józef Łobodowski (19 III 1909 – 18
IV 1988) niemal przez całe swe twórcze
życie podejmował trudny temat wzajemnych odniesień Polaków i Ukraińców; jeden z pierwszych tekstów na
ten temat ogłosił w pierwszym numerze
redagowanej i wydawanej przez siebie
lubelskiej „Trybuny” w 1932 r.; rzecz
nosiła nieco patetyczny tytuł: Serca
za barykadą, ale równocześnie jakby
w proroczej wizji przynosiła zarys problematyki i nade wszystko deklarację
postawy, której poeta był wierny do
końca życia. Ta postawa streszcza się
w idei poszukiwania dróg i pól pojednania polsko-ukraińskiego, mimo ciągłego zagrożenia tej idei historiozoficznej ze strony „upiorów przeszłości”...
Książka przygotowana przez Pawła
Liberę, jednego z najwybitniejszych
znawców twórczości Łobodowskiego,

przynosi przekrojowy wybór najważniejszych wypowiedzi poety na ten
ciągle gorący i dramatyczny temat.
Wybór rozpoczyna wspomniany artykuł Serca za barykadą, a kończy rozmowa z poetą, przeprowadzona w Paryżu przez Piotra Jeglińskiego i Jana
Stepka w 1986 r. (opublikowana bez
autoryzacji Łobodowskiego najpierw
w podziemnym biuletynie „Spotkania.
Pismo Młodych Katolików w Lublinie”
nr 33–34 w 1987 r., następnie w tomie
Żywot człowieka gwałtownego w roku
20141). Dzięki tej książce dano nam
obcować z ponad półwieczem zmagań
Łobodowskiego i wszystkich ludzi dobrej woli z ciągle wymykającą się spod
sumiennie chłodnej i trzeźwej racjonalizacji tej problematyki – jednej z najważniejszych, a może wręcz najważniejszej dla naszego bytu państwowego
(zresztą – nie tylko dla naszego, również dla Ukrainy to sprawa fundamentalna dla jej państwowego „być albo
nie być”) – która i dziś nie może pozostawić nikogo w roli niewrażliwej mumii... Tu ciśnie się pod pióro poetyckie
Rozmowa z Józefem Łobodowskim. Tekst
przedrukowany w zbiorze Żywot człowieka
gwałtownego. Oprac. J. Trznadel. Warszawa
2014.
1

westchnienie innego poety i emigranta,
Jana Winczakiewicza:
Oj, Łobodo, atamanie Łobodo,
wierność sprawie przegranej przypłaciłeś życiem,
innym pachną czeremchy nad dnieprową wodą,
a ty, gorzki, daleki,
bez drzew i bez rzeki,
trwasz uparty w kamiennym Madrycie...
To cytat z wiersza2 Łobodowski, który znakomicie wiąże rzekomego przodka Łobodowskiego, kozackiego atamana Hryhorego Łobodę (*? – 1596)
z współczesnym poetą, który dla dzieła
naprawy stosunków polsko-ukraińskich
w pewnym sensie poświęcił życie. Dodajmy, że legendarny ataman Łoboda,
który zginął – zamordowany przez
pobratymców za rzekome sprzyjanie
porozumieniu z Lachami – w trakcie
wielkiego powstania kozackiego z lat
1594–1596, znanego w historiografii jako powstanie Semena (Semerija/
Seweryna) Nalewajki (*? – 1597), to
jedna z młodzieńczych fascynacji i inspiracji Łobodowskiego, która nawet
przyniosła mu znamienny pseudonim
towarzyski „Ataman Łoboda”.
Zbiór Łobodowskiego „myśli o Polsce i Ukrainie” to niezwykle pouczająca
panorama zdarzeń, deklaracji i polemik,
na której tle rysuje się tragiczny ciąg
współczesnych zmagań polsko-ukraińskich, tych z dwudziestego wieku, które
najbardziej bolą i cieszą, ale też tych,
które odsyłają nieustannie do bliższej
i dalszej przeszłości tego dramatu, co
w bliższej pamięci zaczyna się gdzieś
pod koniec XVI w., ale prapoczątki ma
stare jak świat, czyli „od zawsze” (jak
to w rodzinie...). No to wspomnijmy
o bliższych początkach, gdy zaczęła
się formować Kozaczyzna Zaporoska,
Z wiersza Łobodowski; powyższy fragment
Józef Łobodowski zamieścił jako motto swego artykułu: Z dymem pożarów. W zbiorze: W.
J. Podgórski: „Poeci na tułaczce”. W kręgu
autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940–1947. Warszawa 2002, s. 61.
2
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czyli w pewnym sensie zalążek idei
dzisiejszej niepodległej Ukrainy, a równocześnie pierwszy sygnał zbliżającego
się upadku Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, i przejdźmy przez powstania
Chmielnickiego z lat 1648–1653, ugodę
perejasławską (1654 i 1659 r.), genialną,
acz niezrealizowaną ugodę hadziacką
(1658), wpadnięcie Ukrainy Lewobrzeżnej do przepaścistego wora Rosji (druga
ugoda perejasławska z 1659 r.), rozbiory
Rzeczypospolitej, dziewiętnastowieczne
budzenie się ukraińskiej samoświadomości, polsko-ukraińskie walki o Lwów
na schyłku wielkiej wojny światowej,
układ Józefa Piłsudskiego z Semenem
Petlurą i udział ukraińskich formacji
wojskowych w wojnie polsko-bolszewickiej, dojrzewanie idei federacyjnej,
ruch prometejski, dziesięć lat działalności wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego (1892–1981), skandal
z rzekomym przejściem mieszkańców
wsi Hrynki na katolicyzm (1937 r.), zamach ukraińskich nacjonalistów na Tadeusza Hołówkę (1889–1931), wojskowe akcje pacyfikacyjne na Ukrainie po
śmierci Hołówki, tragedia rzezi wołyńskiej (szczególne nasilenie morderczej
akcji w latach 1943–1944), likwidacja
Kościoła unickiego na Ukrainie stalinowskiej (1946 r.), pomysły na „politykę wschodnią” i akcje watykańskie za
pontyfikatu Pawła VI (m.in. uwolnienie
z sowieckiego łagru metropolity Josyfa
Silipyja (1893–1984), próby ocieplenia
stosunków Kościoła katolickiego z Rosją sowiecką itp.)... Co z tego zamętu
(chaosu przedwcielonego) wynikło? Łobodowski nie doczekał rzeczy niespodziewanej i najniezwyklejszej – powstania niepodległej Ukrainy po rozsypaniu
się ZSRR... Ale historia toczy się dalej.
Bez przesady można za Łobodowskim powiedzieć, że odkąd przejrzał na
oczy w sprawie komunizmu, w czym
ogromnie pomogła mu nielegalna wyprawa na sowiecką Ukrainę, jak sam
wspomina: „[...] w roku 1935 byłem na
Ukrainie sowieckiej, poszedłem na zielono, przemytnicy mi to umożliwili […]
To było ciekawe, ale smutne bardzo”3,
a więc odkąd zrozumiał, że imperializm carski został zastąpiony przez stokroć okrutniejszy imperializm sowiecki
(m.in. makabryczne miesiące i lata ceRozmowa z Józefem Łobodowskim. W:
Tenże: Przeciw upiorom przeszłości, dz. cyt.,
s. 574.
3

lowo wywołanego głodu na Ukrainie),
rozpoczął namiętne poszukiwanie przestrzeni porozumienia dla sprawy polsko-ukraińskiej jako jedynego zabezpieczenia dla obydwu krajów przed rosyjskim
imperializmem niezależnie pod jakimi
znakami działającym, ale zawsze stanowiącym śmiertelne zagrożenie dla
naszych państwowości. Odpowiedź
znalazł – i w zasadzie tej odpowiedzi
pozostał wierny przez całe pisarskie życie – w idei prometejskiej, tj. koncepcji
federacyjnej Polski i Ukrainy4, nawiązującej w pewnym sensie do pierwotnych
założeń siedemnastowiecznej ugody hadziackiej, która powołała Rzeczpospolitą Trojga Narodów, na wzór konfederacji polsko-litewskiej (Rzeczpospolita
Obojga Narodów zawiązana „na zawsze” dzięki Unii lubelskiej w 1569 r.)
Ciekawe, co powiedziałby nam dziś
Józef Łobodowski w świetle zdarzeń,
które zaszły po rozpadzie Rosji sowieckiej w 1991 r.5 Oczywiście w pewnym
sensie idea prometejska została tym samym wypełniona, ale wypełniona „do
połowy”, jako że na gruzach imperium
rosyjskiego ciągle nie widać formowania
się jakiejś wyraźnej federacji suwerennych państw, a nawet wręcz przeciwnie
– obserwujemy różne lokalne konflikty owych państw, jak pomiędzy Gruzją
i Azerbejdżanem czy niezwykle groźny
pomiędzy Gruzją i Rosją i dla nas jeszcze groźniejszy – pomiędzy Ukrainą
i Rosją: zagarnięcie Krymu, rozpalający się i przygasający płomień wojny we
wschodnich okręgach Ukrainy itd. Na
pewno byłby gorącym rzecznikiem jak
najszybszego wejścia Ukrainy w skład
Unii Europejskiej, co pozwoliłoby temu
wielkiemu krajowi wyrwać się z beznadziei kryzysu gospodarczego i pchnęłoby
jego rozwój na drogę cywilizacyjnego
Ta idea dotyczyła również innych „przystawek” imperium rosyjskiego (sowieckiego),
jak Gruzja, Kaukaz, a nawet Turkmenistan...
Co w naszym przypadku oznacza absolutne
minimum, tj. niepodległość Ukrainy.
5
Proces zapoczątkowało wystąpienie
z ZSRR Estonii 16 listopada 1988. Trzy lata
później, 8 grudnia 1991 r. Rada Republik
Najwyższej Rady ZSRR podjęła uchwałę o rozwiązaniu powołanego do istnienia
w roku 1922 Związku Radzieckiego, w wyniku tego procesu na gruzach sowieckiego
imperium powstało 15 suwerennych państw:
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia,
Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan.
4
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postępu, jak to widać chociażby w losach
Polski, która po włączeniu się w system
zjednoczonej Europy przeżywa wyraziste
przyśpieszenie rozwoju społecznego i gospodarczego. Równocześnie jak na dłoni
widać, jakie są intencje wielkiego sąsiada
Ukrainy, czyli Rosji, która od wieków
wszelkimi sposobami dąży do podboju
i wchłonięcia tego kraju, a w swej drodze do celu nie cofa się przed wszelkimi
metodami podporządkowania sobie tego
suwerennego kraju i narodu. Jedną z metod walki z ukraińską niepodległością jest
propagandowa wojna w Polsce ze zwolennikami bliższego sojuszu z Ukrainą.
Tej rosyjskiej ofensywie doskonale służą
właśnie „upiory przeszłości” królujące
w sercach „pożytecznych idiotów”, o jakich m.in. mówi książka Łobodowskiego.
Przypomnijmy pokrótce, co Łobodowski ma na myśli w swym obrazie
„upiorów” zagrażających i/lub wręcz
niszczących perspektywę ugody polsko-ukraińskiej, która stanowi wszak
dla nas i dla nich fundamentalną rację
stanu. A więc po pierwsze odwieczny,
mityczny upiór „wroga wewnętrznego”,
który od skrystalizowania się pod koniec
XVI w. Zaporoża raz po raz wysysał
krew z Rzeczpospolitej, by ostatecznie
doprowadzić do jej upadku w drugiej
połowie XVIII w. Tej stronie zagadnienia poświęca książka Łobodowskiego
stosunkowo niewiele miejsca, choć jego
gorący temperament i pasja polemisty
przynoszą prawdziwe perły prozy publicystycznej, jak chociażby polemika
z Jędrzejem Giertychem, Władysławem
Studnickim czy innymi emigracyjnymi ukrainofobami na temat możliwości
ukraińskiego samostanowienia, w czym
– według Łobodowskiego – głównym
sprzymierzeńcem Ukrainy powinna
być właśnie Polska. Poeta wie jednak,
że sprawy nie stoją najlepiej; w obszernym szkicu polemicznym (tekst to bodaj
najobszerniejszy), który zresztą stał się
tekstem tytułowym omawianego wyboru pism Łobodowskiego, tj. Przeciw
upiorom przeszłości, opublikowanym
w drugim numerze paryskiej „Kultury”
w roku 1952, czytamy:
[…] Trzeźwi Ukraińcy wiedzą doskonale, że sprawa ukraińska na terenie międzynarodowym dobrze nie stoi. Na niektórych jego odcinkach w ogóle nie stoi.
Oczywiście, od czasu wojny wiele uległo
zmianie na lepsze, ale do optymizmu
wciąż jeszcze powodu nie ma. Wpływy
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polskie na świecie są bardzo niewielkie,
wpływy ukraińskie znacznie mniejsze.6
Jeśli zauważymy, że słowa te padły ponad sześćdziesiąt lat temu i nie
straciły prawie nic na aktualności, to
powinniśmy się głęboko zadumać nad
przyszłością naszą i ich...
Kolejne pole sporu polsko-ukraińskiego to nieudolna akcja „polonizacyjna”, prowadzona na Ukrainie w ramach
II Rzeczypospolitej. Tu Łobodowski
ma bardzo wiele do powiedzenia, bo
od mniej więcej 1937 r., gdy przeniósł
się do Łucka, bezpośrednio i często
osobiście uczestniczył w różnych i na
ogół rozbieżnych akacjach „żywiołu
polskiego” na Wołyniu. Symbolem walki o właściwe ułożenie stosunków na
polskiej Ukrainie (szczególnie na Wołyniu) był dla poety wojewoda Henryk
Józewski, który w ciągu dziesięciolecia
swej misji w Łucku działał na rzecz pojednania obu narodów. Niestety, kręgi
wojskowe zrobiły wszystko, by misję
wojewody sparaliżować i nie dopuścić do krystalizacji jedynie słusznej
idei – pomocy Polski w wybijaniu się
Ukrainy na niepodległość. Łobodowski
służył swym zamaszystym piórem Józewskiemu i idei prometejskiej, publikując zarówno w pismach lubelskich,
tygodniku społecznym, politycznym
i gospodarczym „Wołyń”, jak przede
wszystkim w niezwykle ważnym dla
rozwoju relacji polsko-ukraińskich czasopiśmie „Biuletyn Polsko-Ukraiński”,
który powstał po tragicznej śmierci
Tadeusza Hołówki (1931) i wychodził
do grudnia 1938 r. Ta jego działalność
pisarska trwała nieomal nieprzerwanie również po 1939 r., gdy poeta znalazł się na tułaczce: Rumunia – Węgry
– Francja i wreszcie Hiszpania, gdzie
po zaliczeniu wielomiesięcznego więzienia (1941–1943) ostatecznie osiadł
w Madrycie. W tułaczce wojennej Łobodowskiego godzien odnotowania jest
jego udział w redagowaniu czasopisma
„Wrócimy”, które na zasadzie poufności wychodziło w obozie internowanych
Polaków w Caylus w pobliżu Tuluzy.
I tu nie zabrakło jego pióra w sprawie
ułożenia stosunków pomiędzy Polską
i Ukrainą w rysującym się nowym układzie sił w Europie i świecie7.
Przeciw upiorom przeszłości, s. 257.
Ostre i radykalne poglądy Łobodowskiego
wypowiadane w piśmie „Wrócimy”, jak np.
artykuł Prometeusz skowany, wywoływały
sprzeciw i polemiki kół wojskowych, wro6
7

Kolejne ważne pole dyskusji i polemik Łobodowskiego w sprawie polsko-ukraińskiej stanowiła sprawa Unii
kościelnej, zwanej Unią brzeską (1596
r.). Łobodowski nieodmiennie uznawał
Unię Kościoła katolickiego z Cerkwią
prawosławną na ziemiach Rzeczypospolitej za błąd polityczny o dalekosiężnych
skutkach, w tym – stworzenie ogniska
nieustannego niepokoju i oporu, rozsadzających od wewnątrz wielonarodowe
państwo polskie8. Mimo swego negatywnego stosunku do Unii, nie wahał
się Łobodowski z mocnymi słowami jej
obrony w okresie jej największego zagrożenia, jaki dotknął ten Kościół pod
reżymem sowieckim; przykładem stosunku poety do tej dramatycznej kwestii
jest spotkanie w Rzymie z metropolitą
Slipyjem, zrelacjonowane w artykule Likwidatorzy Unii (pierwodruk: „Kultura”
1972 nr 7)9.
I wreszcie pole refleksji ukrainoznawczej Łobodowskiego, dla mnie
może najważniejsze: opis zjawisk literackich rozgrywających się w XX w.
na styku kultur polskiej i ukraińskiej.
Symbolem tych zjawisk jest dla poety
Jewhen Małaniuk (1897–1968). Tak po
śmierci Małaniuka wspominał swoją
z nim znajomość autor Przeciw upiorom przeszłości:
[…] Poznałem go w Warszawie
gdzieś na początku roku 1936. Zbliżyłem się ówcześnie do warszawskiego
ośrodka wschodnioznawczego, a zarazem do klubu „Prometeusz”, co zresztą mniej więcej pokrywało się ze sobą.
Wtedy też przeczytałem książki Małaniuka, z których uprzednio znałem
tylko poszczególne wiersze. Wkrótce
niektóre z nich przełożyłem dla tygodnika „Biuletyn Polsko-Ukraiński”.
Spotykałem się z Małaniukiem dość
często w redakcji „Biuletynu”, rzadziej
na terenie towarzyskim.10
Łobodowskiemu szczególnie bliskie
były przekonania i dążenia starszego
poety mające na celu umocnienie pańgich idei prometejskiej, i ostatecznie stały się
powodem ucieczki poety z obozu internowanych na początku lutego 1941 r. Zob. przedmowę Pawła Libery w cytowanym tomie
Przeciw upiorom przeszłości, s. 32–33.
8
Zob. M. Jakóbiec: Literatura ukraińska.
W: Dzieje literatur europejskich. Red. W.
Floryan. T. 3, cz. pierwsza. Warszawa 1989,
s. 451–626.
9
Przeciw upiorom przeszłości, s. 445–465.
10
Tamże, s. 394–395.

stwowości ukraińskiej, a w dalszym
horyzoncie ideowym – zbliżenie z Polską na polu jakieś współpaństwowości,
najlepiej w formie federacyjnej. Łobodowski wielokrotnie wracał do postaci
i dorobku literackiego Małaniuka. Warto przywołać przynajmniej kilka zdań
z eseju wspomnieniowego po śmierci
poety, w których jak w soczewce skupiły się nie tylko poglądy Małaniuka,
ale również Łobodowskiego:
[…] Był to poeta klęski narodowej,
ale nigdy nie zadowolił się rolą płaczki żałobnej, rozpaczającej w ruinach.
Owszem potrafił napisać: „Wyję – pies
na martwym polu bitwy, biednych kości i popiołów stróż...” Albo: „Burza.
I zachód krwią opłynie, obwieści głosem nieucichłym”, że „w nowej klęsce
znów zaginiem, że step, ruina, mrok
i wichry...” – ale zaraz z samego dna
tej „nowej klęski” podnosił się mocny
głos, zarazem gniewu i nadziei. Więc –
budzenie sumienia narodowego. Więc
nawoływanie do dokładnego poznania sensu własnych dziejów, jakże zakłamanych przez obcych, jakże słabo
uświadamianych przez swoich11.
A równocześnie dramatyczny los wygnańca, emigranta... Jakże to bliskie naszym losom w wieku XIX i przez wielką część wieku XX! Na schyłku życia
Małaniuk wydał w Kanadzie dwa tomy
prozy zatytułowane Knyha spostereżeń
(Toronto 1962 i 1966). Oto kluczowe
zdania, jakie wyeksponował Łobodowski, a które chciałbym uczynić puentą
moich rozważań o jego publicystyce:
[…] Najważniejsze eseje, decydujące o ciężarze gatunkowym obydwu
tomów, koncentrują się na dwóch przecinających się osiach: proces wytoczony Rosji i proces wytoczony własnemu
narodowi. Rosji – bo Małaniuk widział
w niej upiora, od przeszło dwustu lat
wysysającego „serce i mózg” ukraińskiego narodu; własnym rodakom,
bo w swojej masie nie zdobyli się na
właściwy opór i wysiłek. Ani cywilizacyjno-moralny na co dzień, ani zbrojny w dniach wojennej i rewolucyjnej
próby12.
Józef Franciszek Fert

11
12

Tamże, s. 396, 398.
Tamże, s. 405.
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Józef Łobodowski – rzecznik historycznej i politycznej
tożsamości Ukrainy
W okresie po drugiej wojnie światowej oficjalnie w Polsce mówiło się
niewiele o Ukrainie, a szczególnie
skąpo o niej jako o osobnej jednostce
państwowo-kulturowej. Była bowiem
tendencja z góry przez ówczesnych
panujących preferowana, żeby mówić
o wielkim naszym sąsiedzie Związku
Radzieckim, który znaczył dla wielu
tyle, co Wielka Rosja. Tylko od czasu
do czasu wymknęła się jakaś uwaga
czy myśl, że jest po drodze do Rosji taki
kraj jak Ukraina czy Białoruś, ale to są
faktycznie prowincje potężnego i nierozerwalnego Związku Radzieckiego,
czyli Rosji. Mówiło się o przyjaźni
polsko-radzieckiej. Narzucona z góry
organizacja masowa o nazwie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
zajmowała się raczej polityką, sprawami jedności wielu narodów potężnego
państwa o ustroju socjalistycznym dążącego usilnie do komunizmu, w którym to ustroju będzie się ludziom żyło
jak w raju.
Trudno więc było przez szereg lat
w Polsce powojennej dowiedzieć się
czegoś o Ukrainie, o Ukraińcach, ich
kulturze czy aspiracjach i dążeniach
politycznych, wolnościowych w przeszłości i obecnie. A nazwy Ukrainiec,
ukraiński włączane były w oficjalnych
mass mediach w kontekst raczej negatywny i zaopatrywane w przydawki niesympatyczne typu „burżuazyjny” czy „nacjonalistyczny”. Nad tym
wszystkim czuwała skutecznie oficjalna cenzura PRL-u.
O Ukrainie i jej prawdziwym obliczu, o stosunkach polsko-ukraińskich
w przeszłości dalekiej i niedawnej mogli pisać i mówić nieskrępowanie ludzie będący na dobrowolnej czy przymusowej emigracji, co mogło do Polski
docierać, ale nie mogło to mieć odbiorcy masowego. Myślimy o tym w kontekście „Kultury” paryskiej i jej wieloletniego redaktora Jerzego Giedroycia,
który niedawno otrzymał pośmiertnie
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szczerze ze sobą mogli rozmawiać
Polacy i Ukraińcy o swoich sprawach
również w innych środowiskach emigracyjnych. Na przykład w Londynie,
gdzie mieszkał historyk i publicysta
ukraiński związany w młodości z Lublinem, urodzony na Chełmszczyźnie
Konstantyn Zełenko, który wspólnie
z polskim poetą Józefem Łobodowskim
założył Towarzystwo Polsko-Ukraińskie, mające na celu szerzenie rzetelnej
wiedzy o Ukrainie, jej kulturze w kontekście stosunków polsko-ukraińskich,
które nie musiały być negatywne, bo
w historii tych stosunków odnaleźć
można wiele momentów wielce przyjaznych i godnych naśladowania.
O Józefie Łobodowskim i jego zafascynowaniu Ukrainą pisał Konstantyn
Zełenko w artykule opublikowanym
w zbiorku wydanym w Lublinie w roku
2000 pt. Józef Łobodowski – rzecznik
dialogu polsko-ukraińskiego. Postaramy się wybrać z jego wspomnień najciekawsze fragmenty:
„Łączyły mnie z Łobodowskim niemal 25 lat mego życia, oprawionych
w ramy licznych spotkań, ożywionej
korespondencji, długich wielogodzin-

nych rozmów na obiadach i kolacjach
w londyńskim «Ognisku», kiedy przyjeżdżał z Madrytu na krótsze lub dłuższe pobyty w Londynie. Udział w jego
wieczorach autorskich, wspólne wystąpienia w Radiu Wolna Europa. No i na
przykład ten trud, który włożyliśmy
w imieniu Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego w zorganizowanie wielce udanego wieczoru autorskiego, w obydwu
naszych językach w szeroko znanej na
londyńskim Westendzie Caxton Hall
24 marca 1973 r.”.
Wspomina też Zełenko o tym, że po
pewnym wieczorze autorskim, który
się odbył w londyńskim Instytucie gen.
Sikorskiego, Łobodowski zadedykował mu swoją nową pozycję książkową
w sposób wielce wymowny, a mianowicie „Konstantemu Zełence uścisk dłoni
w nadziei, że ten uścisk pójdzie od Wisły po Dniepr”. A było to w 1970 r.
Wielki rzecznik pojednania polsko-ukraińskiego i propagator wiedzy rzetelnej o Ukrainie Józef Łobodowski
zmarł nagle w 1983 r. w wieku 79 lat
w Madrycie i wtedy w imieniu Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego Konstantyn Zełenko pisał w swoistymi nekrologu:
„Wybitny poeta i prozaik, znakomity tłumacz poezji i literatury ukraińskiej
na język polski, obdarzony niezwykłą
wyobraźnią i ogromną wiedzą, publicysta polityczny, od pół w. czołowy i wytrwały współuczestnik dialogu polsko-ukraińskiego i niestrudzony szermierz
i rzecznik idei zbliżenia i porozumienia
polsko-ukraińskiego”. W swoim rozwinięciu tej myśli Zełenko dodaje: „Dzisiaj można by było do tego dodać, że
rzeczywiście Łobodowski był nie tylko
głębokim i przekonanym patriotą polskim, ale również człowiekiem wielu
kultur. Był on również autentycznie
otwarty na kultury innych narodów historycznej Rzeczypospolitej. A jeżeli
chodzi o sprawy polsko-ukraińskie, był
otwarty na nasze wielowarstwowe, długie i wspólne doświadczenie historyczne. Był człowiekiem z rzadką twórczą
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wyobraźnią i dużą kulturą polityczną
i historyczną”.
Skąd się wzięło zainteresowanie
Ukrainą u Józefa Łobodowskiego? Zełenko pisze:
„Jego znakomita wydana przez paryski Instytut Literacki w 1954 r. Złota Hramota obejmuje trzydzieści pięć
poematów o Ukrainie. Wzięły one bowiem swój początek ze słów zawartych
w swoistym testamencie, ostatniej woli
ojca, wypowiedzianych w obliczu nadchodzącej śmierci u podnóża Kaukazu
w mieście Jejsk w 1922 r., kiedy Łobodowski był trzynastoletnim chłopcem.
Wspominał mi o tym i powoływał się
na nie wielokrotnie przy różnych okazjach sam Łobodowski z nieskrywanym wzruszeniem i z głębokim i szczerym przejęciem, powtarzając powoli
i dobitnie ówczesne słowa swego umierającego ojca:
«Zalecam ci i proszę ciebie, jak mego
syna, ażebyś zawsze pamiętał o narodzie, z którego pochodzimy i z którego wyszliśmy, kiedy jeden z naszych
przodków otrzymał indygenat szlachecki i zostaliśmy Polakami. Żebyś
nim się, jego losem i sprawami interesował i zajmował, żebyś mu sprzyjał
i w miarę możności dopomagał, liczył
się z jego aspiracjami narodowymi,
identyfikował i je wśród naszych rodaków popierał i popularyzował»”.
„Dzisiaj wiemy – pisze Zełenko – że
te ojcowskie słowa nie tylko zapadły
Łobodowskiemu głęboko w serce jak
swoiste zobowiązanie, ale pozostały na
długie lata naczelną wytyczną jego postępowania. Była to bowiem spuścizna,
do której Łobodowski przywiązywał
najwyższą wagę. Spełniając bowiem
tę ojcowską wolę, przez całe swoje życie nie tylko ją głęboko uszanował, ale
i wiernie wypełniał”.
Łobodowski, według słów Zełenki, „utrwalił się w naszej pamięci jako
człowiek o bujnym temperamencie
i wszechstronnych zainteresowaniach
i jako poeta, który we własnym mniemaniu uporczywie nawiązywał do
przerwanych i zapomnianych tradycji
«szkoły ukraińskiej» (poezji polskiej),
który będąc Lachem sławił Ukrainę
w pieśni i który nigdy «nie zaparł się tej
bujnej spuścizny»”.
Osobny rozdział w twórczym życiu
Józefa Łobodowskiego stanowi również jego bliskie powiązanie z paryską

„Kulturą” w roli jednego z jej głównych filarów podtrzymujących różne,
przeważnie oryginalne, czasem kontrowersyjne, ale niemal zawsze ważkie
i w dużej mierze niekonwencjonalne
inicjatywy i przedsięwzięcia”.
Według słów Konstantyna Zełenki,
„artykuły, rozmyślania i polemiki, poezje i tłumaczenia, recenzje i wnikliwe
analizy i komentarze Łobodowskiego
przyczyniły się do rozszerzenia terytorium dialogu polsko-ukraińskiego i pogłębienia jego treści, właśnie na łamach
„Kultury” paryskiej i inspirowanych
przez nią publikacji”.
„Szczególną zasługą Łobodowskiego był również może nie zawsze doceniony, ale niezaprzeczalny fakt, że
to właśnie jedynie on wśród pisarzy
polskich na Zachodzie wynosił w ciągu długich lat kulturę ukraińską, rzeczy
ukraińskie, osiągnięcia naszego ruchu
oporu w kraju, naszą literaturę, poezję
w wyjątkowo wiernych i doskonałych
tłumaczeniach na łamy różnych polskich publikacji, udostępniając je polskiemu czytelnikowi”.
I z drugiej strony „Łobodowskiego cieszyło również to, że różni poeci
ukraińscy, tacy jak Światosław Hordyński, Jar Sławutycz, Leonid Połtawa, tłumaczyli jego wiersze na język
ukraiński”. Sam Łobodowski stwierdził, że najwyższą satysfakcję stanowił
dlań fakt, że jego wysiłki ożywienia
i natchnienia nowym duchem dawnej
„szkoły ukraińskiej poezji polskiej”
„nie rozwiały się w całkowitej pustce”.
Łobodowski odczuwał potrzebę budowania nowych mostów, zrozumienia
i porozumienia między dwoma narodami
– polskim i ukraińskim – „w imię zbudowania nowej rzeczywistości narodowej,
w której nadejście zawsze wierzył i nawoływał do odpowiedniego przygotowania się na takie czy inne zmiany”.
Konstantyn Zełenko wspomina
o tym, jak w Rozgłośni Polskiej Radia
Wolna Europa wiosną 1973 r. Łobodowski wyraził następującą konkluzję
na temat stosunków polsko-ukraińskich:
„Dzieli nas bardzo dużo, ale łączy
wspólny cel: niedopuszczenie, by nas
wszystkich pochłonęło bagno rosyjsko-sowieckie. Lubimy powoływać się
na sprawiedliwość dziejową. Ale należy jej pomóc, nie wolno oczekiwać
jej zwycięstwa z założonymi rękami.
Pojednanie polsko-ukraińskie właśnie

z myślą o tym nadrzędnym celu stanowiłoby stumilowy krok na wspólnej
drodze. I do tego winna dążyć niezależna myśl polityczna polska i ukraińska”.
Podobnie mówił Józef Łobodowski nieco później w 1977 r. na zebraniu w Ukraińskim Domu Narodowym
w Nowym Jorku:
„Porozumienie polsko-ukraińskie
narzuca się samo przez się jako nieodparta konieczność geopolityczna
i historyczna. Każdorazowy konflikt
w przeszłości natychmiast pociągał za
sobą skutki fatalne. Tak było w XVII
i XVIII w., tak było za naszej pamięci, właściwie po dzień dzisiejszy. Najwyższy czas, aby zboczyć ze złej drogi
i zacząć uczyć się unikania minionych
błędów”.
I kontynuując powyższą myśl, Józef
Łobodowski wówczas na tym nowojorskim zebraniu ukraińskim stwierdził:
„Podnoszą się niekiedy głosy, że należałoby przekreślić przeszłość i całkowicie zapomnieć o niej. Jestem odmiennego zdania, o przeszłości nie należy zapominać chociażby dlatego, aby
uczyć się na minionych błędach. Cała
rzecz polega na tym, aby oprzeć się na
tym, co nas łączy, a odsuwać na bok to,
co nas dzieli. Inaczej mówiąc, należy
mieć na oku cele nadrzędne, a nie podrzędne. Spierając się i kłócąc na przykład o przyszłe rozgraniczenie terytorialne, zapominamy, że wisi nad nami
śmiertelne niebezpieczeństwo. W wypadku ukraińskim jest ono nieomal bezpośrednie, w wypadku polskim może
nadejść szybciej, niż to sobie wyobrażamy. Toteż stawianie na Rosję przez
niektóre polskie ugrupowania na emigracji wolno uznać za antyrealistyczne
złudzenia. Odpowiednikiem ze strony
ukraińskiej jest uporczywe uważanie
Polski za wroga numer jeden”.
Oczywiście było to wypowiedziane w sytuacji nieco innej prawie 40 lat
temu, nie mniej myśl sama jest nadal
aktualna i warta przypomnienia.
Józef Łobodowski, zmarły w 1988
r. w Madrycie, a następnie pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu
w Lublinie, był przede wszystkim poetą, którego twórczość wiążą badacze
jego twórczości z tradycją XIX-wiecznej szkoły romantycznej w literaturze
polskiej, pełnej dobrych uczuć w odniesieniu do Ukrainy, jej historii oraz
kultury.
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Twórczość Józefa Łobodowskiego
była w okresie PRL-u zakazana przez
cenzurę ze względu na treść jego utworów, mających posmak antyradziecki,
a głównie przez to, że po drugiej wojnie światowej mieszkał na emigracji
i swoimi artykułami oraz audycjami
radiowymi polskojęzycznymi w Radiu
Madryt głosił gorzką prawdę o Związku Sowieckim i sytuacji w krajach tzw.
demokracji ludowych, w tym i przede
wszystkim w Polsce Ludowej.
Toteż jego twórczość była dotychczas słabo znana w Polsce, a pełniła ona
ważną rolę w pejzażu literatury i myśli
politycznej emigracyjnej, a, zgodnie
ze sformułowaniem prof. Bogusława
Bakuły, jego „testament artystyczny
i publicystyczny nie traci na wartości
i aktualności szczególnie dzisiaj, przeciwnie, zdaje się zyskiwać nowe znaczenia przydawane mu przez szybko zmieniającą się rzeczywistość”. Twórczość
Józefa Łobodowskiego stanowi ważny
przyczynek w rozwijającym się dialogu
na temat wspólnej przyszłości Polaków
i Ukraińców, a taka dyskusja odbyła się
latem 2003 r., rocznicowa i rozliczeniowa po części rozwinęła się szczególnie
żywo na różnych poziomach łącznie
z rządowymi dwu niezawisłych już
państw sąsiednich Polski i Ukrainy.
Józef Łobodowski był bowiem nie
tylko poetą, był też tłumaczem literatury również ukraińskiej, doskonałym
znawcą tego języka, publicystą, popularyzatorem literatury ukraińskiej,
rzecznikiem pojednania polsko-ukraińskiego.
Funkcję odkrywania zakazanej
przez wiele lat twórczości Łobodowskiego w kraju wykonała niewątpliwie
rozprawa doktorska dr Ludmiły Siryk,
adiunkta Zakładu Filologii Ukraińskiej
UMCS nt. Tematy ukraińskie w twórczości literackiej i publicystycznej
Józefa Łobodowskiego napisanej pod
kierunkiem naukowym prof. Jerzego
Święcha i obronionej na Wydziale Humanistycznym UMCS w 1996 r.
Autorka tej rozprawy doktorskiej
przedstawiła twórczość Józefa Łobodowskiego od strony twórczego zafascynowania się Ukrainą, jej historią,
kulturą i literaturą. Jeden z badaczy nazwał jego dzieła „dwunarodową twórczością”. Był Łobodowski na pewno
w literaturze polskiej zjawiskiem wyjątkowym, a istota tej wyjątkowości

polegała na tym, że jak to sformułowała
Ludmiła Siryk, „mimo zawirowań dziejowych i politycznych konsekwentnie
pragnął zmienić wizerunek Ukrainy
i narodu ukraińskiego w oczach Polaków”, a dorobek Łobodowskiego
wskutek ostrej do niedawna cenzury
radziecko-komunistycznej, „jest obecnie zupełnie nieznany na Ukrainie, co
jest rzeczą przykrą, gdyż uważał ją (tzn.
Ukrainę) za swoją drugą ojczyznę”.
I właśnie dr Ludmiła Siryk po części spopularyzowała twórczość Józefa
Łobodowskiogo, poprzez swoje artykuły ukraińskojęzyczne publikowane
ostatnio na Ukrainie, szczególnie w Kijowie.
Dr Ludmiła Siryk przeanalizowała
całą twórczość literacką i publicystyczną Józefa Łobodowskiego z punktu wi-
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dzenia tematyki ukraińskiej, twórczość
wydawaną w kraju do 1939 r. i później
po drugiej wojnie światowej na emigracji. Owa twórczość emigracyjna stanowi w tym zakresie absolutną większość
dorobku poety i publicysty i jest dopiero teraz odkrywana dla czytelnika
polskiego i po części – dla czytelnika
ukraińskiego. Samo zebranie publikacji, które wyszły spod pióra Józefa Łobodowskiego, jest sprawą ważną, chociaż niełatwą.
Toteż tematyka umieszczona w rozprawie doktorskiej dr Ludmiły Siryk,
która była podstawą do przyznania jej
stopnia doktora nauk humanistycznych
w 1996 r., oraz w książce, która ukazała
się w Wydawnictwie UMCS w 2002 r.
pt. Naznaczony Ukrainę. O twórczości Józefa Łobodowskiego jest wielce
aktualna i potrzebna dla lepszego zrozumienia wzajemnych przyjaznych
stosunków polsko-ukraińskich w sytuacji, kiedy oba narody – polski i ukraiński – mogą porozumiewać się już bez
pośredników nie zawsze przyjaznych
temu pojednaniu, bo dwa suwerenne
państwa – Ukraina i Rzeczpospolita
Polska (trzecia) – są faktem niezaprzeczalnym.
Biografia poety polskiego, w dużym
stopniu lublinianina Józefa Łobodowskiego wyraziście wyjaśnia motywację
jego twórczego zainteresowania się
Ukrainą i jej historią oraz kulturą, do
której przede wszystkim literatura i język należy. Rodzina Łobodowskiego
pochodziła z terenu Białorusi i Ukrainy. W latach 1917–1922 przebywał on
wraz z całą rodziną na Kubaniu, który
to teren północnokaukaski zasiedlony
był kubańskimi Kozakami, potomkami
Kozaków zaporoskich, przeniesionych
na stepy nadazowskie po zlikwidowaniu Siczy przez wojska Katarzyny II.
A Kozacy ci zachowali jeszcze wtedy
zwyczaje, światopogląd, barwy kozackiej wspólnoty, ducha wolności, historię i kulturę wraz z językiem ukraińskim. Sam Józef Łobodowski przyznał
w wywiadzie udzielonym Irenie Szypowskiej, umieszczonym w czasopiśmie „Poezja”, że „ukraiński poznał na
Kubańszczyźnie”.
Fascynacja Ukrainą brała się i z tego
powodu, że „ojciec Łobodowskiego
uważał się za potomka spolonizowanego rodu kozackiego, noszącego nazwisko Łoboda, przez co wzbudził u syna
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zainteresowanie tematyką ukraińską,
nawiązując do przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim”. Dokładniej
o tym pisał sam Łobodowski w liście
do Jadwigi Sawickiej, która wypowiedź
tę cytuje w swym artykule pt. Ukraina
w poezji Józefa Łobodowskiego, opublikowanym w „Więzi” 1988 r.: „Ataman
Łoboda to istotnie mój protoplasta. Bliższych danych o moim przodku znam
bardzo mało. Wiem, że brał udział w bitwie pod Chocimiem, po czym zmienił
religię i ożenił się z polską szlachcianką.
Otrzymał indygenat. W ciągu trzystu lat
rodzina polonizowała się coraz bardziej,
aż zostało tylko nazwisko. Dzieciństwo
spędziłem na Kubańszczyźnie, gdzie
Kozacy zachowali stare ukraińskie tradycje oraz język, stąd moje pierwsze
zainteresowanie się Ukrainą”.
Jak pisze w swej monografii dr Ludmiła Siryk, „opowieść ojca o korzeniach
rodu stała się początkiem własnej mitologii przyszłego pisarza i założyła fundament do postawy charakterystycznej
dla ludzi pogranicza narodowego. Okres
kubański stanowi bardzo ważne zetknięcie się z ukraińskością, które wywołało
trwałe zainteresowanie Ukrainą”.
Po śmierci ojca w 1922 r. Łobodowski wrócił z matką i siostrą do Lublina,
gdzie w 1924 r. ukończył Liceum Zamojskiego, a następnie rozpoczął studia
na Wydziale Prawa na KUL-u, skąd został w 1932 r. wydalony za swe publikacje, które zaczęły niepokoić zachowawcze kręgi społeczne i uczelniane.
Miał zamkniętą drogę do wszystkich
ówczesnych uczelni w kraju.
Rozpoczyna swą aktywną działalność poetycką i publicystyczną. Na
początku 1932 r. debiutował artykułem
pt. Serca za barykadą, o którym sam
wspomina, że to było jego pierwsze
wystąpienie wzywające „do zgody między Polakami i Ukraińcami”. Lublin
sprzyjał ukrainistycznym kontaktom
Łobodowskiego z Ukrainą. A wiadomo, że historia tych kontaktów Lublina
z Ukrainą sięga jeszcze średniowiecza,
jak na to wskazuje i Zamek lubelski
z kaplicą św. Trójcy z bizantyjsko-ukraińskim ikonograficznym malowaniem i Trybunał Koronny, do którego
należały ziemie ukrainne aż do Kijowa.
Łobodowski został później wzięty
do wojska i skierowany do szkoły podchorążych przy 44. Pułku Strzelców
Kresowych, który stacjonował w Równem. Pobyt na Wołyniu stal się no-

wym impulsem do jego zainteresowań
ukrainistycznych. Po zwolnieniu z wojska Łobodowski nadal oddał się pracy
twórczej, którą łączył ze studiowaniem
historii, kultury i ówczesnej sytuacji narodu ukraińskiego i jego kultury. Właśnie wtedy na początku lat trzydziestych
XX w. Ukraina poddana była terrorowi
fizycznemu i duchowemu w postaci
okrutnej kolektywizacji, industrializacji, masowych mordów politycznych
i zesłań na prace niewolnicze oraz Wielkiego Głodu chłopów ukraińskich, który
pochłonął ok. 7 milionów istnień ludzkich, nie licząc ogromnych strat moralnych i tego, że ów terror i głód sztucznie wywołany przez władze sowieckie
podciął poważnie korzenie bytu narodowego społeczeństwa ukraińskiego. I ta
znajomość realnej sytuacji na Ukrainie
stała się podstawą krytycznego stosunku
Łobodowskiego do ideologii komunistycznej, o którą prawica i rządy ówczesnej Polski Łobodowskiego podejrzewały, przez co miał liczne kłopoty w życiu
i w pracy zawodowej.
Po zerwaniu z komunizmem Józef
Łobodowski całą swoją energię twórczą skierował na obronę spraw ukraińskich, a „sprawa ukraińska stała się
dlań przede wszystkim według uogólnienia samego poety «równaniem serca
i honoru»”.
W 1937 r. wojewoda wołyński Henryk Józewski, znany ze swych proukraińskich pociągnięć, zaproponował
Łobodowskiemu pracę w tygodniku
„Wołyń”, w którym dominowała tematyka polsko-ukraińska i w którym Łobodowski prowadził rubrykę „Sprawy
ukraińskie”. Pracował tam tylko jeden
rok, ale ten okres odegrał kolejną ważną rolę w krystalizacji etycznego ideału
Łobodowskiego na pograniczu polsko-ukraińskim i spotęgował jego zainteresowania ukrainistyczne.
Po zagarnięciu przez Niemcy faszystowskie i władze sowieckie państwa polskiego Łobodowski jako aktywny uczestnik kampanii wrześniowej przedostał się
na Zachód przez Węgry, Francję do Hiszpanii, gdzie już pozostał i gdzie przez 17
lat aż do 1975 r. był redaktorem Polskiej
Audycji Radia Madryt. Nadal pasjonowała go Ukraina i jej kultura. Znamienne
jest to, że w jego bibliotece, w jego archiwum, jakie pozostało po śmierci pisarza,
znaleziono tyleż literatury ukraińskiej, co
i polskiej. Był wierny swej idei do końca.
Zmarł w 1988 w wieku 79 lat. Ostatnim

jego życzeniem było: „Prosiłem znajomych w Madrycie, aby mnie po śmierci
spalili w krematorium i prochy posłali
do Lublina. Chcę, by zostały pochowane
u stóp mojej matki na lubelskim cmentarzu. I nie jest to żadna sentymentalna fanaberia”. Przyjaciele spełnili jego życzenie.
Rozdział o życiu poety Ludmiła Siryk
kończy w następujący sposób: „Z pochówkiem zwlekano z powodu nawału
różnych spraw. Włączeni do komitetu
pogrzebowego Turowicz i Szczepański
nie mogli wziąć udziału w ceremonii,
która odbyła się w październiku 1988 r.
W kościele Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego podczas żałobnej liturgii
referat o pisarzu wygłosił Jerzy Święch.
Łobodowski powrócił do Lublina, swego
rodzinnego miasta, miejsca swego dzieciństwa i młodości, pierwszego twórczego natchnienia i marzeń. Pochowano jego
prochy zgodnie z życzeniem w grobie najbliższych mu osób – matki i dziadka. Jego
szlak dziejowy na kształt koła, które zaczęło się i zakończyło w Lublinie. Wędrował po różnych miastach, krajach, kontynentach. Ten «niepokorny wędrowiec»,
jak słusznie nazwał go Jerzy Święch, wierzył w zwycięstwo prawdy i dobra. Nie
wzbogacił się materialnie – dbał o sprawy
duchowe, które nie umierają. Zachowanie
autentycznego patriotyzmu (nie krzykliwego, nie pozorowanego) w sytuacji antagonizmów polsko-ukraińskich nie stało
na przeszkodzie deklarowania ukrainofilstwa przez Łobodowskiego”.
Fakty z życia pisarza w kontekście
problematyki ukraińskiej świadczą
o jego ciągłej i trwałej więzi z Ukrainą, zaczynając od opowieści ojca,
bezpośrednich kontaktów z Kozakami
pochodzenia ukraińskiego na Kubaniu
i kończąc nieustanną pamięcią o Wołyniu, dają się ułożyć w całościowy obraz, w którym mieści się ciąg wrażeń,
wzruszeń, cierpień i czynów, które stały się nie tylko źródłem trwałej inspiracji twórczej, ale ugruntowały postawę
moralną i społeczną Józefa Łobodowskiego, rzecznika wzajemnego pojednania i wzajemnego szacunku pomiędzy Polakami i Ukraińcami, których
o wiele więcej łączy, niż dzieli. Był
o tym pisarz przekonany i dawał temu
świadectwo w swej twórczości poetyckiej, translatorskiej i publicystycznej
przez całe swoje życie.
Michał Łesiów, Marek Melnik
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Poetyckie magdalenki Piotra Szewca
Z pewnym opóźnieniem trafił na
moje biurko ostatni tomik wierszy Piotra Szewca pt. Cienka szyba (Kraków
2014). Postanowiłem nie szukać i nie
czytać recenzji o tym wydaniu poezji,
zanim sam nie zapoznam się z zawartością tej skromnej książeczki i nie wyrobię sobie o niej własnego zdania. Nie
było to łatwe, bo już na skrzydełku obwoluty znalazłem akapit wartościujący
poetycką treść środka. Jednocześnie,
chcąc przywołać w pamięci zawartość
wcześniejszych książek autora [Całkiem prywatnie (2006)] i [Moje zdanie (2009)], udałem się do pobliskiej
czytelni. Na szczęście autor figurował
w katalogu i mogłem przypomnieć sobie jego poezje.
Zbiór wierszy zawartych w Cienkiej
szybie tworzy coś na kształt notatnika poetyckiego, z którego zgubiono
co bardziej luźne kartki z wierszami.
Może błądzą gdzieś po świecie, a może
nie było ich wcale? Najstarszy wiersz
w tym tomiku napisany został w roku
1986. Inne – acz ułożone niechronologicznie – pochodzą z lat 2009–2014
i wiele z nich autor opatrzył pełną datą
powstania. Wiersz napisany dokładnie 30 lat temu pt. Dowody rzeczowe
mógłby z powodzeniem być tekstem
sztandarowym zbiorku, bowiem zawiera celną puentę: „Pan Bóg od rana
składa dowody na istnienie świata /
ale nie wiadomo kto je zbierze i powie
co znaczą” (s. 6). Jej wymowa, symboliczna i uniwersalna zarazem, jest
równie mocna jak tytułowej Cienkiej
szyby z lutego 2010 roku. Póki co, to
autor robi użytek z tych boskich „dowodów na istnienie świata”, bawi się
nimi w pamięci i układa z nich swój
drugi świat, który dla niego wiele znaczy, choć w dużej mierze realnie już nie
istnieje lub rozpada się na jego oczach.
Tożsamość autora i podmiotu lirycznego wierszy Piotra Szewca jest oczywista. Bliskie mu osoby, jakimi zaludnia
świat, kilkakrotnie zwracają się do niego
po imieniu. Ten poetycki świat przeszły
– podobnie jak czas przeszły – bez trudu
miesza się i krzyżuje ze współczesnym
światem osadzonym w realiach Warsza-

wy, Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego
i kilku podzamojskich wiosek, takich
jak: Łapiguz, Czołki, Sitno, Kornelówka
zapamiętanych z dzieciństwa, w których
teraz „echem odbija się gęganie dwie
krowy ryczą spoza tego czasu” (s. 30).
Alter ego autora potrafi przenieść się pamięcią przemieszaną wyobraźnią z warszawskiej ulicy do realiów wiejskiego
podwórka z biedronką i krowami po wypasie. Niekiedy sam bohater zaskoczony
wykreowanym obrazem „zatyka uszy
ale nie zamyka oczu” (s. 25). Dominantą
w każdym wierszu jest obraz pełen kolorów, zapachów, lśnień, wołań, ćwierkania, gęgania, szczekania... Odnoszę
wrażenie, że cały zbiorek, to ciąg jednorodnych stylistycznie obrazów oddających przeżycia podmiotu lirycznego
w zderzeniu z miejscami, czasem i postaciami z okresu dzieciństwa i wczesnej
młodości.
Jednak to nie przesłania Dowodów
rzeczowych ani Cienkiej szyby rzucają światło (albo smugę cienia) na pomieszczone w tomiku wiersze, tylko
Amoniaczki, które otwierają zbiór i są
najbardziej czytelne w swojej Proustowskiej symbolice wiodącej wprost
do paralelnych magdalenek. Kolejne
wiersze Szewca niosą zmysłowe wspomnienia „straconego czasu”, które żyją
krótko jak słodkie ciasteczka, gdy konsumowane, natychmiast „rozpływają
się jak płatki śniegu” (s. 5). Na szczęście jest jeszcze słowo, które znaczy
i pozwala utrwalić ulotny obraz oraz
związane z nim doznania. Słowo poety
wprawdzie ocala jak Mickiewiczowska
„pieśń, [która] ujdzie cało”, to w odczuciach podmiotu lirycznego „coraz
więcej pustego miejsca / słowa rozsypały się bezgłośnie jak garść mąki / je
też czas zmiecie” (s. 11). Aż się prosi
dodać klasyczne vanitas vanitatum. Po
latach one też zwietrzeją, staną się bezużyteczne, niezrozumiałe.
Mimo wszystko bohater wierszy
Szewca przywołuje i ocala – zwłaszcza
osoby, z którymi był i nadal związany
jest uczuciowo. Jak Guślarz z IV części Dziadów zaklina obecnych często
w snach: babcię, dziadka, mamę, ojca

i dalszych krewnych, a także sąsiadki,
„starsze ciotki”, nauczycielkę i szkolnych kolegów. Inicjuje z nimi rozmowę
na granicy dwóch światów oddzielonych zaledwie tytułową cienką szybą:
„chcecie żeby do was przyjść może potrzebujecie / dotyku słowa czegoś innego jesteśmy oddzieleni / cienką szybą
poczekajcie ona się stłucze wcześniej /
lub później” (s. 35).
Tak oto czytelnik tych wierszy zostaje sprytnie przeprowadzony od sielskich obrazów „biednych bogatych
stron” zamojskich pod ścianę eschatologicznych pytań o sens życia i śmierci,
na które każdy sam powinien znaleźć
właściwą odpowiedź. Ale to jeszcze nie
koniec. Dwa ostatnie liryki przywołują
scenę ze studnią jak na obrazie Malczewskiego. Zdawałoby się, że w niej
ukryta jest poszukiwana tajemnica egzystencji świata realnego i zaświatów.
Jednak gdy bohater ma ochotę z niej
zaczerpnąć, duch babki ostrzega: „Piotrusiu broń Boże woda jest zatruta” (s.
45). I nadal pozostajemy bez odpowiedzi, błądząc w obu przenikających się
wymiarach czasu i przestrzeni, w poetyckich światach i zaświatach.
Gdyby tak jeszcze poeta nie skąpił nam metafor. Wszystkie wiersze
w zbiorku są jednostroficzne – z wyjątkiem najstarszego. Odnoszę wrażenie,
że autor świadomie odmówił im rozbudowanej formy i różnorodnych środków poetyckich, aby skupić się na tworzeniu sytuacji lirycznych budowanych
z zaskakująco prostych, fleszowych obrazków świata realnego i wyobrażonego. Ta ascetyczność rekompensowana
jest w każdym wierszu podobnym zapisem linearnym bez interpunkcji łamanym przerzutnią. Taki zabieg wywołuje
wieloznaczności poprzez nieoczekiwane sąsiedztwa słów i nadaje im nowe
znaczenia, a tym samym – wypełnia
strofy poezją, zwiększa dynamikę i pobudza wyobraźnię. I w tym Szewc jest
mistrzem.
_______________
Szewc Piotr, Cienka szyba, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014. Wydanie I, ss. 48.
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Barbara Oratowska

Wspomnienia z okupacji niemieckiej
Pamiętnik więźnia Zamku Lubelskiego
Wydawałoby się, że historia niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie jest dostatecznie opisana zarówno w pracach naukowych, jak
i w pamiętnikach byłych więźniów.
A jednak wspomnienia Czesława Górniewicza wnoszą wiele nieznanych
faktów związanych nie tylko z więzieniem lubelskim. Indywidualne relacje
zawsze uzupełniają źródła i wnoszą
duży ładunek emocjonalny do prowadzonej narracji. Dlatego też działający
w Lublinie od 22 lipca 1969 roku Klub
byłych Więźniów Politycznych Zamku
Lubelskiego i „Pod Zegarem” (później
przyjął nazwę Stowarzyszenie) ogłosił
dwa konkursy otwarte na wspomnienia więźniów. Współorganizatorami
pierwszego było Muzeum Okręgowe
(obecnie Muzeum Lubelskie) i Muzeum na Majdanku. Odbył się w 1970
roku i wpłynęły nań siedemdziesiąt
cztery prace. Napisali je więźniowie
pochodzący z różnych środowisk społecznych, i nie tylko z Polski. W 1984
roku ukazała się publikacja Wspomnienia więźniów Zamku Lubelskiego
1939–1944 z trzydziestoma ośmioma
relacjami. W roku 1982 został ogłoszony drugi konkurs. Założeniem obu
konkursów było zwrócenie szczególnej
uwagi na przeżycia więźniów w niemieckich katowniach, społeczność
więźniów, warunki bytowe i psychiczne w więzieniu, cierpienia i heroizm,
a także losy po wyjściu z więzienia czy
obozu. Na drugi konkurs nadesłano
trzydzieści dziewięć prac, wśród których znalazł się pamiętnik C. Górniewicza. Jury pod przewodnictwem prof.
dr. hab. Zygmunta Mańkowskiego bardzo wysoko oceniło nadesłane wspomnienia. Pierwszą nagrodę przyznano
ex aequo Czesławowi Górniewiczowi
z Gdańska i Zbigniewowi Waldowskiemu z Chełma. W 1998 roku z inicjatywy Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego
i „Pod Zegarem” został wydany tom
Zamek lubelski. Wspomnienia więźniów 1939–1944. Zawierał trzydzieści

wspomnień z drugiego konkursu. W tej
publikacji zawarto fragmenty relacji
Czesława Górniewicza, które dotyczyły jego przybycia wraz z ojcem, ppłk.
Eugeniuszem Górniewiczem, na Zamek w Lublinie 12 czerwca 1942 roku.
Autor wspomnień urodził się 26
maja 1923 roku w Żółkwi. Od 1929 do
1934 roku uczęszczał tam do siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Męskiej im. Króla Jana III Sobieskiego.
Od 1935 roku podjął naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim im.
Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu. Po wkroczeniu wojsk niemieckich
do Zamościa zatrudnił się w Rolniczej Spółdzielni „Snop” jako woźnica.
W Zamościu wstąpił do Związku Walki Zbrojnej pod pseudonimem Janek.
Był łącznikiem na terenie powiatów
Zamość i Biłgoraj. Za działalność konspiracyjną wraz z ojcem oraz braćmi,
Lesławem i Wiesławem, został aresztowany 6 listopada 1941 roku. Osadzony w więzieniu w Zamościu był brutalnie przesłuchiwany przez gestapo.
Po siedmiu miesiącach pobytu został
przetransportowany wraz z ojcem do
więzienia lubelskiego. Na Zamku prze-

bywał do 22 lipca 1944 roku i pracował
w więziennej stajni. Zajmował się między innymi końmi komendanta więzienia Petera Paula Domnicka. Był świadkiem ewakuacji więzienia i ostatniej
egzekucji, przeprowadzonej 22 lipca
przez gestapowców pod dowództwem
SS Hauptsturmführera Hermanna Worthoffa. W 1948 roku C. Górniewicz
w Zamościu zdał maturę i rozpoczął
studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UMCS w Lublinie, uzyskując
w 1953 roku dyplom lekarza weterynarii. Po ukończeniu studiów pracował
w Lęborku, a od 1953 roku w Klinice
Zwierząt w Nowym Dworze Gdańskim. Od 1958 do 1961 roku zatrudniony był w chłodni w Zamościu jako
kierownik kontroli jakości, a później
kierownik w Sanitarnej Inspekcji Weterynaryjnej. Od 1962 roku kierował
pracami Sanitarnej Inspekcji Weterynaryjnej w Przedsiębiorstwie Produkcji
Rybnej w Gdańsku, a od 1963 do 1967
roku w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej w Gdańsku. 1 listopada 1967
roku wyjechał wraz z rodziną (trojgiem
dzieci i żoną Hanną) do Maroka na
ośmioletni kontrakt. Pracował w miasteczku Midelt u stóp gór Wysoki Atlas,
zajmując się hodowlą owiec. Za zasługi
dla Maroka król Hassan Ben Mohamed
Ben Josef i Ben Hassan przyznał C.
Górniewiczowi, lekarzowi weterynarii
prowincji Ksar Es Souk, Krzyż Oficerski Ouissam Alaouite. Po powrocie do
kraju, 1 stycznia 1976 roku podjął Górniewicz pracę w Instytucie Medycyny
Weterynaryjnej w Gdańsku. Żona Czesława, Hanna, z trójką dzieci – Wojciechem i bliźniakami Bożeną i Jackiem
– pozostała w Maroku. Po kilku latach
wyjechała do Francji wraz synami
i córką. C. Górniewicz po powrocie do
Polski starał się o ponowne zezwolenie
na wyjazd i pracę w Maroku. Niestety
władze Polski Ludowej nie zezwoliły
mu na wyjazd za granicę. Zamieszkał
w Gdańsku i tam też doczekał przejścia
na emeryturę. W latach 70. XX wieku nawiązał kontakt z Klubem byłych
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Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i „Pod Zegarem”. We wstępie
do monografii o więzieniu na Zamku
Lubelskim profesor Zygmunt Mańkowski skierował słowa uznania dla osób,
które w sposób szczególny przyczyniły
się do powstania opracowania. Na tej
liście znajdują się Czesław Górniewicz
i jego brat Lesław. W 1979 roku Klub
byłych Więźniów Politycznych Zamku
Lubelskiego i „Pod Zegarem” odznaczył C. Górniewicza Medalem Pamiątkowym z okazji 10-lecia powstania
Klubu i 35-lecia PRL „wraz z wyrazami wdzięczności za serdeczną i ofiarną pomoc w dokumentowaniu prawdy
historycznej o zmaganiach bohaterów
z nieludzkimi okrucieństwami wojny
– dla pamięci pokoleń, miłości Ojczyzny i dobra ludzkości”. W 1980 roku
Zarząd Główny Towarzystwa Opieki
nad Majdankiem w Lublinie przyznał
C. Górniewiczowi Medal Pamiątkowy
z okazji 35-lecia działalności Towarzystwa „za ofiarną pracę i pomoc w szerzeniu idei pamięci o Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, aby następne
pokolenia mogły żyć w pokoju”.
Wspomnienia z lat okupacji niemieckiej pozostały w pamięci C. Górniewicza przez całe życie. Czterdzieści
lat po wyjściu z lubelskiego więzienia
postanowił je spisać i wydać drukiem.
W liście z 30 września 1983 roku do
córki Bożeny napisał:
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Promocja książki C. Górniewicza na Zamku, 22 lipca 2016

[...] zaraz po przyjeździe do kraju
zmuszony byłem pojechać do Lublina
i Zamościa w sprawie mojej książki,
którą chcę wydać przez Wydawnictwo
Lubelskie. Przy okazji porobiłem sobie
w Lublinie i Zamościu szereg zdjęć,
które mi są potrzebne do tej książki.
Pisanie wspomnień ukończył pod
koniec 1983 roku. Przedwczesna
śmierć autora 24 maja 1984 roku odsunęła w czasie starania o wydanie książki. W roku 1987 dzieci C. Górniewicza,
mieszkające we Francji, złożyły pełnomocnictwo do Wydawnictwa Lubel-

72. rocznica likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku
Więzienie na Zamku zostało zbudowane przez władze
carskie w latach trzydziestych XIX wieku. W okresie międzywojennym na Zamku również funkcjonowało więzienie.
Jesienią 1939 roku decyzją szefa Generalnej Guberni Hansa
Franka  utworzono tu więzienie śledcze niemieckiej policji
bezpieczeństwa. Funkcjonowało   niemal do chwili zajęcia miasta przez Armię Czerwoną. W lipcu 1944 r., kiedy
wojska sowieckie zbliżały się do Lublina, na Zamku przetrzymywano ok. 2 tys. osób. Wielu więźniów wywieziono,
a około tysiąca w dniach od 19 do 21 lipca zgładzono w drodze do obozu koncentracyjnego na Majdanku w specjalnych
ciężarówkach, w których byli  zatruwani spalinami.
28 lipca 1944 r. odbył się uroczysty pogrzeb 127 ofiar masakry, które pochowano u podnóża Zamku. Zwłoki innych
rozstrzelanych zabrały ich rodziny. Ciała pogrzebanych
u podnóża Zamku ludzi ekshumowano w 1954 r. i złożono
w zbiorowej mogile na cmentarzu przy ul. Lipowej.
W okresie okupacji niemieckiej przez więzienie na Zamku
lubelskim przeszło ok. 40 tys. ludzi, z czego 18,6 tys. deportowano do obozów. W egzekucjach i samochodowej ko-

skiego, ale z niewiadomych przyczyn
książka nie ukazała się. W 2015 roku
Bożena Górniewicz-Roy przekazała
tekst Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddziałowi Muzeum Lubelskiego. Dzięki wsparciu finansowemu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego publikacja ukazuje się
w siedemdziesiątą drugą rocznicę likwidacji niemieckiego więzienia na
Zamku. Niech te wspomnienia uświadomią obecnemu i przyszłemu pokoleniu, do czego doprowadzić mogą antyludzkie doktryny polityczne grożące
obecnie całemu światu.
█

morze gazowej straconych zostało 4,5 tys. więźniów, a 2,2
tys. zmarło na skutek tortur lub chorób i wycieńczenia. Losy
kilku tysięcy więzionych tam ludzi są nieznane.
22 lipca 2016 roku – w 72. rocznicę likwidacji niemieckiego więzienia – odbyła się na Zamku uroczystość związana
z rocznicą likwidacji niemieckiego więzienia. Odprawiona
została uroczysta Msza Święta, odbył się   koncert poświęcony pamięci więźniów oraz promocja   Wspomnień z okupacji niemieckiej autorstwa Czesława Górniewicza. Podczas
uroczystości obecna była  żona Czesława Górniewicza oraz
jego dwaj synowie. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek   w swym wystąpieniu powiedział, że pamięć o wydarzeniach sprzed 72 lat jest naszym obowiązkiem. „ – Nie
przychodzimy dziś do Zamku lubelskiego po to, by nienawidzić – o mówił  wojewoda. –  Nie przychodzimy po to, by
rozdrapywać rany ani po to by, wyciągać destrukcyjne wnioski. Przechodzimy po to, by pamiętać o tych, którzy zostali
zamordowani w bestialski sposób już na sam koniec wojny.
Przychodzimy, by pamiętać o tym, kto to zrobił. Nasze dzisiejsze uroczystości to świadectwo pamięci, bo wybaczanie
nie oznacza zapominania”.
(wz)
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Barbara Jedynak

Cięciwa łuku interpretacyjnego
Najnowsza książka Jerzego B.
Sprawki, znakomitego polskiego pisarza i poety, wiceprezesa Lubelskiego
Oddziału Związku Literatów Polskich,
przyciąga swoją różnorodnością tematyki i temperamentem pisarskim.
Charakteryzuje się wielobarwnością
stylistyczną i gatunkową, urozmaiceniem stylu i konwencji w przedstawianiu wybranej tematyki. W tomie
Syndrom tułacza znajdziemy analizę
wybranych utworów literackich (Sienkiewicza, Kraszewskiego, współczesnych poetów z Lubelszczyzny), także
obszerne omówienia ważnych wydarzeń z życia i działalności zanaczących
środowisk twórczych i patriotycznych,
np. przypomnienie historii i niepowtarzalnej atmosfery odsłonięcia pomnika
Adama Mickiewicza, dłuta Cypriana
Godebskiego w Warszawie w 1898
roku, obszerne zrelacjonowanie historii
idei i budowy pomnika matki Henryka
Sienkiewicza w Okrzei, „Matka i Syn”
w dniu 5 września 2012 roku, bardzo
interesująca opowieść o środowisku
i działalności „Kuncewiczówki” w Kazimierzu Dolnym.
To tylko przykłady. Książka Jerzego
Sprawki (składająca się z odrębnych artykułów i esejów, analiz krytyczno-literackich i felietonów), przynosi bardzo
bogaty materiał przydatny do badań
nad środowiskiem i życiem literackim
Lubelszczyzny. Wprowadza także artykuły dotyczące pisarzy historycznych,
proponując jednocześnie „łuk interpretacyjny”, łączący problemy z opisywanej przeszłości do czasów najnowszych, np. sprawy ziemi, rozbiorów,
emigracji, powstań zbrojnych.1
Szczególnie ważny w zbiorze Syndromu tułacza jest blok analiz utworów Sienkiewicza i Kraszewskiego.
W Roku Sienkiewiczowskim warto
do tego wyszczególnionego zbioru
sięgnąć, kierując – śladami pisarza –
swoje myśli do współczesności, jakże

Nikt nie jest prorokiem między swymi,
Dwie drogi, Bartek Zwycięzca, Wiry, Latarnik Sienkiewicza i Kordecki J. I. Kraszewskiego.
1

nieraz trudnej i przypominającej dramatyczne chwile historyczne.
Szeroka panorama tematów i ważnych dla kultury polskiej nazwisk pisarzy, poetów, malarzy, grafików, działaczy kultury, publicystów, kompozytorów przwijających się w barwnym korowodzie przez książkę Jerzego Sprawki
skłania do przyjęcia Syndromu tułacza
do domowej biblioteki. Dodatkowym
atutem książki jest bardzo staranna szata
graficzna i edytorska. Książka ubogacona grafiką znanego artysty dra Zbigniewa Jóźwika zdobiąca edycję, zachęca do
zaprzyjaźnienia się z książką.
Czytelnikowi należy się objaśnienie
intrygującego tytułu Syndromu tułacza.
Sam autor wprost odsyła czytelnika do
historii Polski, która, niestety, splata się
ze swoistym fatum! „Fatum nieustannie podąża śladami polskiego tułacza –
emigranta. Do dnia dzisiejszego!”
J. Sprawka w artykule Zatroskanie
o dziedzictwo w hołdach pamięci składanych z okazji różnych historycznych
rocznic upatruje nieprzerwany ciąg tragicznej, polskiej historii. Cechuje ją,
niestety powtarzalność, fatum tułaczy
i pokonanych, także pomordowanych:
„Pełne czci hołdy składane pomordowanym, skazanym na śmierć, na
katorgę, na zapomnienie, wygnanym
z rodzinnej ziemi, zakłutym, spalonym
żywcem rodakom... Nieprzemijająca
cześć składana bohaterom powstań narodowych, od Insurekcji Kościuszkowskiej począwszy, do tragicznych dla
narodu wydarzeń końcowych lat XX
wieku, mają swój głęboki, patriotyczny
sens”. (str. 80)
Jerzy Sprawka sugeruje czytelnikowi przyjęcie Syndromu tułacza za
cechę wyróżniającą i głęboko charakteryzującą naszą historię. Istotnie tak
jest. Materiał badawczy pozwala na
skonstruowanie modelu zachowań całych pokoleń postawionych w sytuacji
zaborczego zniewolenia, a po odzyskaniu niepodległości (1918), kolejną
utratę wolności (1939) i dalsze krwawe
karty (żołnierze wyklęci – niezłomni)
i kolejne dylematy historii.

Czytelnictwo pamiętników końca XVIII i całego XIX wieku, a także
i XX wieku pozwala na skonstruowanie takiego modelu, który pozwoli na
uchwycenie i zrozumienie samej istoty
obyczaju w niewoli. Z bardzo bogatego
i zróżnicowanego materiału można wydobyć kilka istotnych, powtarzalnych
sekwencji – faz biografii wielu pokoleń
niepodległościowych:
I – wprowadzenie do rodu zniewolonych,
II – realizacja wzorów buntu i niezgody, utratę wolności,
III – spełnienie aktu czynu i ofiary
dla ojczyzny (powstania, konspiracja,
bunty),
IV – przekaz pamięci czynu (epistolografia, wspomnienia, pamiątki, testamenty),
V – przyjęcie przekazu pokoleniowego i utrwalenie idei wolności poprzez konstruowanie kalendarza pamięci narodowej, opartego na datach
ważnych rocznic narodowych i świąt
religijnych.
Każda z wyróżnionych sekwencji
posiada niezwykle wyraziście rozwinięte, sobie właściwe formy zachowań
obyczajowych. Syndrom tułacza przynosi bogatą paletę zachowań i dokonań
dających się czytać w panoramie zarysowanych sekwencji. Czytelnik, dysponując modelem obyczaju w niewoli
(lub ograniczenia wolności w formach
bytu quasisuwerennego, a w istocie
zniewolonego), może łatwo rozpoznawać w przedstawionym dziele Jerzego
Sprawki poszczególne sekwencje i łączyć je w całość.
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Świadomość zarysowującej się cykliczności (fatum?) losu polskiego była
obecna w polskich domach patriotycznych. Znany wiersz Władysława Bełzy
Kto Ty jesteś – Polak mały, znakomicie
oddaje atmosferę wielu domów polskich, w jakiej wychowywano dzieci
i młodzież całego ciągu pokoleń niepodległościowych. Pamięć historii stała
się niezbywalnym warunkiem spoistości całego modelu obyczaju patriotycznego Polaków.2
Autor Syndromu tułacza bardzo
sprawnie porusza się po ścieżkach historii Polski. Jego „tułacz” istotnie oddaje sens rozumowania w kategorii widocznej powtarzalności sekwencji zdarzeń. Jerzy Sprawka wprowadza wątki
krytyczne inspirowane współczesnymi
trudnymi problemami, np. refleksje nad
współczesnością znajdziemy w godnym uwagi tekście pt. Cynizm czy naiwność (str. 115).
Głos pisarza powinien mieć swoją rangę. Współczesność chętnie niby
„dla demokracji” wypytuje dla potrzeb
swoich mikrofonów dziennikarskich
zupełnie przypadkowe osoby „wzięte”
prosto z ulicznego tłumu. Osoby z tłumu wypowiadają się krótko, nieudolną
bezbarwną polszczyzną na różne tematy. Ma to być dowód na demokratyczne
respektowanie opinii obywateli w zarządzaniu państwem. Ale to oczywiście
pozory, łatwe do sporządzenia w medialnym tyglu. Prawdziwa wiedza ma swoje rozległe struktury i schematy prawne
uprawniające do procesów decyzyjnych.
Ale należy postawić pytanie, czy rozwinięta demokracja, dojrzała i prawdziwie proobywatelska może zaniedbywać
proporcje między mądrością i głupotą?
Jerzy Sprawka dobrze wyczuwający
pokrętność i gmatwaninę informacyjną
(w tym głosy „z ludu” ulicznego rzekomo nieskażonego informacyjnie) w tekście Cynizm czy naiwność? porusza niektóre zagadnienia związane z organizacją
świadomości odbiorców multimediów.
Pisarz nawykły do pióra, świata książek
i bezpośrednich kontaktów czytelniczych
posiada swoje dobrze rozwinięte „czułki” społeczne, bezbłędnie wychwytujące ryzyko otumanienia intelektualnego.
Szczególne wpływy na publiczność mają
2
Pisałam o tych problemach w książce:
B. Jedynak Aby potomkowie byli Polakami
Z historii refleksji nad obyczajem
w Oświeceniu, S. Konarski, – J. J. Rousseau
– S. Staszic, Lublin 2001, Wyd. UMCS.
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Jan Rozen, ilustracja do dzieła H. Sienkiewicza Bartek Zwycięzca

„czary” luksusem, wspaniałością życia
celebrytów, duże nasycenie programów
rozrywkowymi, frywolnymi formami,
łatwo zamazującymi pojęcie dobra i zła,
nienormalność a nawet perwersję. Owocuje to, jak słusznie pisze Jerzy Sprawka
drastycznym obniżeniem czytelnictwa
i odrzucenie koncepcji spędzenia wolnego czasu w bibliotece.
Pisarz protestuje przeciwko przyzwyczajaniu dzieci i młodzieży do
przemocy, oswajania z brutalnością.
A dzieje się to w niewinnych na pozór
grach komuterowych nasyconych przemocą i gęsto padającymi trupami – to
codzienność. Warto zapamiętać słowa
pisarza Jerzego Sprawki: „żeby przeżyć
musisz być szybszy, silniejszy i bezwzględnością przewyższać przeciwnika. W tym wirtualnym świecie nie ma
miejsca dla słabych i litościwych”.
Za jedną z przyczyn w bardzo poważnym stopniu obniżającą poziom wrażliwości i empatii (co skutkuje wzrostem
brutalności) jest taka modyfikacja lektur
szkolnych, która eliminuje teksty o dużym potencjale rozbudzania świata wartości. Autor staje w obronie całej biblioteki naszych pisarzy, przede wszystkim
tzw. „starych”. Dla podkreślenia swoich
intencji J. Sprawka przywołuje „cytat
obronny” ze znakomitego dzieła Antoniego Potockiego, Polska literatura
współczesna, Paryż 1911–1912. Można

go zadedykować z powodzeniem współczesności, drapieżnie usuwającej tzw.
starą literaturę, jako rzekomo już nieużyteczną. Przypomnijmy ten cytat:
„We wstępie do tej pracy wspomniałem o zdziczeniu pewnem literackich
stosunków. Czyż nie jest zdziczeniem to
usuwanie »starych« z obrazów współczesności? Tak dzicy swoich »starych«,
gdy im zawadzają – po prostu mordują.
My ich niekiedy usiłujemy zamordować
milczeniem lub fałszywym świadectwem znaczenia ich dla niedorzecznej,
barbarzyńskiej uciechy pokazania czegoś »zupełnie nowego« (str. 119).
Kasowanie erudycji, zdolności do
posługiwania się bogatą polszczyzną,
brak pracy nad zapamiętywaniem dat,
pięknych cytatów i wierszy – oto niektóre skutki spowodowane tworzeniem
złej atmosfery wobec bogatej i zróżnicowanej palety tzw. lektur.
Cynizm czy naiwność nadaje się nie
tylko jako lektura czytelnicza w inteligentnym domu, także pokoju nauczycielskim, ale musi być dedykowana
politykom, którzy decydują o szkolnych listach lektur. Można zakończyć
omawianie Syndromu tułacza znanym
cytatem: „Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”.3
3
Kanclerz Jan Sariusz Zamoyski, Akt Fundacyjny Akademii Zamoyskiey.
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Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Moje uniesienia:
poezja i polityka
Stanisław Kieroński jest politykiem
i poetą. Jest także moim przyjacielem.
Polityka – jak to się powiada – rozliczą wyborcy, poetę – czytelnicy.
Polityk często ukrywa swe prawdziwe zamiary, plany i oblicze, poeta,
jak się zdarza – obnaża, eksponuje swe
lęki, marzenia, klęski, niezrealizowane
plany. Kreślę te słowa na marginesie
tekstów poetyckich Stanisława. Wiersze mojego Przyjaciela czytywałem
w trakcie naszych polonistycznych
studiów. Młody poeta imponował
wówczas dojrzałością polityczną, ale
także literacką. Oczytany i zorientowany w programach literackich, wysoko
niósł sztandar młodzieńczego buntu,
nie akceptował przyzwolenia na zło,
piętnował obłudę, pospolitość, nie miał
litości dla karierowiczów, klakierów,
malwersantów, wszelkiej maści populistów. Wierzył w siebie, w możliwość
naprawy świata poezją. Bywało, że
spierałem się z Autorem.
– Poezja – mówiłem – to magia słów,
magią nie uleczysz społeczeństwa, nie
wskażesz drogi.
– Poezja to kształtowanie sposobu
myślenia – odpowiadał Stanisław. – To
bunt przeciw skamienielinom, przeciw
skostniałym formom społecznym.
Ale bunt się ustatecznia – zauważał
w tamtym czasie wybitny poeta Stanisław Grochowiak. I miał rację. Bunt
– mówiąc prozaicznie – wyparowuje
z umysłów młodych ludzi, a mówiąc
poetycko – ustatecznia się, czyli ucukrza, martwieje.
Skończył się czas młodzieńczych
uniesień, minął okres poetyckiego naporu, nadeszły lata stabilizacji. Małej
stabilizacji – podpowiadał kolejny popularny i modny autor, Tadeusz Różewicz.
Inne programy, już nie poetyckie,
wprowadzał – czy jak się wówczas powiadało: wdrażał – w życie mój Przyjaciel. Nie zabiegał o publikacje – co
mnie niejednokrotnie niepokoiło i zdumiewało, robił karierę zawodową, był
działaczem społecznym, nauczycielem,

pracownikiem resortu kultury, przedsiębiorcą, ale pióra – jak się wydaje – nie
odkładał… W tamtym okresie rozmawialiśmy przede wszystkim o polityce, gospodarce, edukacji społecznej.

W roku 2004, w pierwszym numerze
powstałego wówczas dwumiesięcznika
„Lublin”, opublikowałem wywiad ze
Stanisławem Żyj normalnie. W rozmo-

wie z dziennikarką jawił się jako energiczny polityk, przedsiębiorca, twórca
Grup Wsparcia Społecznego, zwolennik radykalnych zmian gospodarczych,
uproszczonych podatków i edukacji
społecznej. Wiem, że pozostał wierny
swej idei.
O swym niezmienionym od lat programie mówi z nieustającym błyskiem
w oku. Cieszę się, że nie brakuje mu
wiary, pasji, że znajduje słuchaczy,
bo polityk musi mieć zwolenników,
publiczność, poeta może tworzyć do
szuflady… W polityce ceni się efekty
i skuteczność, w poezji oryginalność.
Ale i w polityce nie brakuje polityków
ekstrawaganckich, kolorowych i gadatliwych jak papugi. Budzili i budzą
zainteresowanie, choć niekoniecznie
obiecują raj, niekiedy żądają wytężonej pracy, cierpliwości, płacenia
podatków, zaciskania pasa, a nawet
pomocy. Hasła rzucane z wiecowych
trybun wpisują się w historię narodów,
wspomnę o naszym, polskim przypadku, histerycznym pytaniu z roku 1976:
„Pomożecie?”, czy innym, może nieco
populistycznym: „Polska nie tylko dla
bogatych!”. Przywołam jeszcze inne,
amerykańskie, wypowiedziane przez
Johnna F. Kennedy’ego: „Nie pytaj, co
kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty
możesz zrobić dla kraju”. Trawestuję
szybko tę amerykańską kwestię i przechodzę na grunt literatury. Nie pytaj, co
poeta odkryje dla ciebie, ale co ty odkryjesz w poezji…
W omawianym zbiorze pt. Włóczę
się po życiu. Moje uniesienia nie ma
już młodzieńczego buntu, który mnie
zachwycał i zdumiewał w juweniliach
Stanisława, najnowsze wiersze są komentarzem do chwil sukcesu, radości,
zdziwień i rozterek. Wiek dojrzały
przynosi imponującą – niekiedy druzgocącą – dawkę zdziwień, zdumień,
rozgoryczeń, człowiek (czytaj: poeta) młody ma gotowe odpowiedzi na
wszystkie dręczące świat wątpliwości,
człowiek dojrzały (czytaj dalej: poeta)
ma rozterki, chwile zwątpień, nieustan-
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popatrzyłem na wysokie drzewa za
oknem
pokręcone przez czas
nie pogadaliśmy ze sobą Tato…

(od lewej) red. Ewa Hadrian, red. Witold Miszczak, Stanisław Kieroński, Wiesława Łubiarz, Tomasz Jusiak

nej goryczy. Polityk musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania, poeta nie
musi. Wprost przeciwnie, może obnosić się ze swoją niewiedzą. Może mnożyć wątpliwości, podsuwać odpowiedzi, choć – jak rzekłem – swego zdania
nie musi eksponować. Może wreszcie
zasłonić się metaforą, niedomówieniem, zgrabnym chwytem literackim.
W swych tekstach Stanisław Kieroński jest poetą, nie politykiem. Nie każdy
tekst jest poezją, nie każde wystąpienie
poruszającym przemówieniem. Teksty
zawarte w omawianym tomie to prawdziwa, kunsztowna poezja. To głębokie
komentarze do chwil sukcesu, radości,
zdziwień. Te często sprozaizowane zapiski, sprawiające wrażenie czynionych
w pośpiechu, na gorąco, przynoszą
ogromny ładunek uporządkowanych
emocji. I to w najprostszych słowach:
sąd, prawda, kwiat, człowiek, wilk,
wiara, strach, popiół, miłość, śmierć,
spowiednik. To nie słowa klucze, to
słupy milowe… cywilizacji i wrażliwości. Trudno dyscyplinować emocje,
jeszcze trudniej raczyć nimi czytelnika.
Nasz autor posiada niebywałą sprawność warsztatową, wrażliwość, ale
i erudycję. W trakcie lektury niejednokrotnie odnoszę wrażenie, że tylko brak
czasu uniemożliwia mu rozwinięcie
tematu zamkniętego w wierszu w błyskotliwy esej, felieton, obszerny dziennik krytyczny… Skoro o wrażliwości
mowa. Autor jest wyczulony na rytm
przemian społecznych, upływ czasu,
walkę dobra ze złem: dlaczego jesteśmy
tacy wielcy w miłości i zabijaniu – pyta

w wierszu Nie słyszę oklasków tłumu
uczciwych. Owego „zabijania” nie należy brać dosłownie, to metafora unicestwiania emocji, uczuć, idei, rozterek,
wątpliwości, ale i rezygnacji ze wspaniałomyślności – i by coś zrymować,
dorzucę kolejne słowa – górnolotności,
niezwykłości.
Poeta w prezentowanym wyborze –
co nietrudno zauważyć – ceni wierność
dla partnera, idei, ludzi, historii, czerń
musi być czernią, biel bielą – powiada
w wierszu Jak wiara w popiół się spaliła. Pojawia się w niektórych wersach,
choćby przytoczonym wyżej, nuta
rezygnacji, potrzeba rozliczenia czy
usprawiedliwienia niepowodzeń, dominuje jednak wszechobecna niezgoda na
zło, niesprawiedliwość, szarość. Niekiedy bolesnym uśmiechem, zgrabnym
lub przewrotnym paradoksem, szyderstwem podmiot liryczny kwituje marazm, niemoc, bezsiłę.
Dużo w tomie wierszy programowych, sporo metadyskursu o poezji,
powinnościach poety, słowie i radości,
niemało o zachwytach codziennością:
świeżym zapachem siana, białą bluzką
uczennicy, czerwoną różą. Włóczę się
po życiu i coraz bardziej je kocham –
wyznaje w kolejnym utworze.
Poruszyły mnie szczególnie wiersze
o upływie czasu, o zapaleniu świecy na
grobie Matki (jeden z najpiękniejszych
wierszy wyboru) czy zapis pośmiertnej
rozmowy z Ojcem…
dziś znowu widziałem
numer telefonu do Ciebie

Tak to już bywa, że w życiu najbardziej doskwierają słowa, myśli, emocje, którymi nie zdążyliśmy podzielić
się z najbliższymi.
Stanisław Kieroński jest twórcą oryginalnym, preferującym oszczędność
słowa, dyscyplinę emocji, za nic ma
subtelne metafory, wyszukane środki
wyrazu. Jak rasowy polityk zmierza do
celu najprostszymi środkami. Dodam
jeszcze, że żadnego z poetów nie podpatruje, żadnym się nie fascynuje, nikomu
nie zazdrości. W czasie studiów czytywaliśmy Różewicza, Grochowiaka, Tadeusza Nowaka, Białoszewskiego. Do
tamtych wierszy i autorów chętnie powraca w rozmowach o poezji, w tomie
przywołuje jednak Emila Zegadłowicza,
głośnego kiedyś poetę, dziś twórcę niemodnego i zapomnianego.
A skoro wracam do lat minionych.
Lubię i chętnie sięgam po wiersze rówieśników: Stanisława Żurka, Stanisława Rogali, Józefa Osmoły, Tadeusza
Kwiatkowskiego (później: Kwiatkowskiego-Cugowa), Dominika Opolskiego, Wojciecha Pestki, Marka Kusiby,
Stanisława Gaszyńskiego, Mirosława
Grudnia i przedwcześnie zmarłych:
Stefana Aleksandrowicza i Andrzeja W. Pawluczuka, moich przyjaciół
i kolegów z lat studenckich, z grup
poetyckich, redakcji pierwszych gazet
i pierwszych miejsc pracy. Ukształtowały nas burzliwe wydarzenia tamtej
epoki, zachwycały i olśniewały oglądane wspólnie festiwale, spektakle
i filmy, oburzały te same twarze, wystąpienia i akademie. Wiersze moich
przyjaciół były zawsze obecne w moim
doświadczeniu życiowym i poetyckim.
Podpatrywałem, jak w swych tekstach
wykorzystują nasze doświadczenia, jak
je przedstawiają, jak bywają nimi inspirowani i jak je puentują. Cieszę się, że
do pokaźnej biblioteki twórców mojego
pokolenia Stanisław Kieroński dorzuca
swoją publikację, twórca dojrzały i oryginalny, któremu serdecznie dziękuję
za czytelnicze emocje.
_______________
Stanisław Kieroński, Włóczę się po życiu, Polihymnia, Lublin 2016, ss. 63.
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Marta Wasilczyk

Warsztaty Archeologii Doświadczalnej
– Żmijowiska 2016
Według Biblii pierwszy architekt
świata – sam Bóg – wybrał glinę do
tworzenia swego koronnego dzieła –
człowieka i z efektów pracy był zadowolony.
Naczynia powstałe w trakcie warsztatów.

Kierownik oddziału, archeolog Paweł Lis prezentuje uczestnikom warsztatów
naczynie znalezione w trakcie tegorocznych wykopalisk

Marta Wasilczyk w trakcie rekonstrukcji dzieżki chodlikowskiej

Od wieków różne narody odkrywały
niezwykłe właściwości gliny, widząc
w niej materiał niezwykły, dający wielorakie możliwości zastosowania i obróbki. Dzisiaj coraz więcej naukowców
– w tym archeologów, bada i odkrywa
zaskakujące właściwości i potencjał
tego niezwykłego tworzywa. Historia
ceramiki mieści w sobie nieprzebrane
bogactwo faktów i problemów, o najwyższym ciężarze gatunkowym w zakresie techniki, technologii, estetyki,
postępu cywilizacyjnego wszystkich
kultur. Nic więc dziwnego, że od ponad dziesięciu lat glina jest w centrum
zainteresowania ośrodka archeologii
doświadczalnej – Grodzisko Żmijowiska Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Na terenie
Grodziska można odbyć wędrówkę
w czasie, wkraczając do częściowo
zrekonstruowanego wczesnośredniowiecznego świata, zamieszkałego niegdyś przez Słowian. Żmijowiska to niewielki gród obronny, który wzniesiono
najprawdopodobniej w IX w., obecnie
mały archeologiczny skansen, otwarte muzeum tematyczne, harmonijnie
wkomponowane w przepiękny krajobraz Kotliny Chodelskiej.
W trakcie letnich Warsztatów Archeologii Doświadczalnej od wielu lat
podejmowana jest próba rekonstrukcji
procesu wytwarzania naczyń wczesnośredniowiecznych oraz poznania
właściwości glin, z których Słowianie
mogli wytwarzać naczynia, znane pod
nazwą ceramiki chodlikowskiej. Wiele procesów, szczegółów techniczno-
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-technologicznych pozostaje nadal tajemnicą, którą wielu współczesnych rekonstruktorów ceramiki średniowiecznej próbuje rozwikłać, przetestować,
sprawdzić doświadczalnie. W tym roku
na warsztaty archeologii doświadczalnej zostali zaproszeni garncarze-rekonstruktorzy z kilku ośrodków w Polsce,
niejednokrotnie z dużym doświadczeniem. Przez parę dni mieli oni możliwość praktycznej wymiany doświadczeń zarówno podczas działań warsztatowych, jak i wieczornych dyskusji
przy multimedialnych prezentacjach.
Wszyscy byli zgodni, że glina ma swoją
magię, swoje tajemnice, które wymagają dalszych badań, np. składów fizyko-chemicznych mas, by poznać właściwości surowca, z którego we wczesnym
średniowieczu wytwarzano naczynia.
Pozostaje na razie bez odpowiedzi pytanie: w jaki sposób poprawiano właściwości plastyczne glin, czy stosowano
takie zabiegi jak kiszenie, lasowanie,
gnojenie i galetowanie? Czy zabiegi te
znajdują potwierdzenie w garncarstwie
etnograficznym? Wiemy na pewno, że
Słowianie udoskonalali masy ceramiczne, dodając np. tłucznia granitowego,
który uodparniał wytworzone naczynia
na gwałtowne zmiany temperatur podczas wypalania i użytkowania, np. gotowanie potraw w ognisku.
Te i inne pytania, które pojawiły się
także podczas dwóch eksperymentalnych wypałów, w zrekonstruowanym
piecu garncarskim na terenie Żmijowisk, otwierają drogę do dalszych dyskusji, badań i prowadzenia doświadczeń pozwalających na odtworzenie
wczesnośredniowiecznej
pracowni
garncarskiej z pełnym cyklem technologicznym: od wydobycia gliny, przygotowania jej do wyrobu naczyń, zgromadzenia opału do ich wypału w palenisku otwartym lub zrekonstruowanym
piecu.

Naczynia przygotowane do wypału

Uczestnicy warsztatów

Pomysłodawcy spotkań garncarzy –
rekonstruktorów w ośrodku archeologii
doświadczalne – Grodzisko Żmijowiska Oddział Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym:
Grzegorz Ośródka – ceramik, garncarz, specjalista od wypalania drewnem
kamionki i porcelany (Szczecin).
Marta Wasilczyk – historyk sztuki,
ceramik, garncarz (Lublin).

Grodzisko Żmijowiska
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Dariusz Śladecki

Po lubelsku w Sumach
W dniu 7 maja 2016 roku w Sumach
w odległym zakątku na wschodzie
Ukrainy – miała miejsce uroczystość
oficjalnego otwarcia dwóch ulic: „Lubelskiej” i „Jana Pawła II”. Jednocześnie z planu tego obwodowego miasta
zniknęły dotychczasowe nazwy ulic:
„Jakira” i „Druga Czerwonogwardyjska” budzące odmienne konotacje. Dla
wielu lubelskich działaczy samorządowych i urzędników, łącznie z trzema
kolejnymi prezydentami Lublina i ich
zastępcami, to niecodzienne wydarzenie jest powodem do satysfakcji. Jest
to bowiem symboliczny finał czternastoletniej współpracy pomiędzy Lublinem a Sumami.
Wspomnianą uroczystość poprzedziło dwudniowe Międzynarodowe
Forum Gospodarcze. W ten sposób
gospodarze chcieli zwrócić uwagę
na potrzebę kompleksowego rozwoju i pogłębienia współpracy między
Ukrainą i Polską, a konkretnie: pomiędzy partnerskimi Sumami a Lublinem.
Podczas spotkań z delegacją z Polski,
w skład której wchodzili przedstawiciele Lubelskiej Fundacji Wspierania
Biznesu i Współpracy Międzynarodowej oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie, omówiono temat
realizacji wspólnych inicjatyw w dziedzinie produkcji, edukacji, kultury, nauki, programów badawczych, wymiany studentów z obu miast. Głównym
celem organizatorów było przedstawienie miasta Sumy jako atrakcyjnego
regionu inwestycji, bezpiecznego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie. Goście z Lublina
mieli ponadto możliwość do zaprezentowania inwestycyjnego potencjału polskich przedsiębiorstw oraz podzielenia się swoim doświadczeniem
w tworzeniu atrakcyjnych warunków
inwestycyjnych.
Od kilkunastu lat nasze miasto dla
włodarzy Sum stanowi inspirację do
wprowadzania zmian i nawiązywania
kontaktów z Zachodem. W 2002 r.
dzięki zaangażowaniu Zbigniewa Woj-

Poświęcenie pomnika przy ul. Lubelskiej (pierwszy z lewej: Zbigniew Jurkowski,
pierwszy z prawej: o. Tomasz Prypin, karmelita bosy z parafii w Sumach)

ciechowskiego, ówczesnego wiceprezydenta Lublina, doszło do podpisania
listu intencyjnego o współpracy między
Lublinem a Sumami. Liczne wizyty
delegacji ukraińskiego miasta na Lubelszczyźnie, zapoznawanie się z organizacją pracy w urzędach i lubelskich

przedsiębiorstwach MPWiK i LPEC,
udział gości w imprezach kulturalnych,
Festiwalach Orkiestr Dętych, a nawet
w Turnieju Nalewek i Win w Dworze
Anna, stopniowo przybliżały naszym
gościom nasze miasto i kulturę polską.
W dniu 1 października 2013 r. miało

U zbiegu ulic Jana Pawła II i Stepana Bandery
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miejsce podpisanie umów o współpracy partnerskiej między miastami. Delegacja z Sum była reprezentowana przez
mera Gennadija Minajewa.
Na terenie partnerskiego miasta,
jak też w najbliższej okolicy, nie ma
wiele polskich pamiątek historycznych, miasto – pozwolę sobie przypomnieć – zostało założone przez
Kozaków w 1652 r. w odległości 70
km na wschód od dawnej granicy
Rzeczypospolitej z cesarstwem Moskiewskim. We wsi Kulisziwka koło
Nedryhailowa zachowała się oryginalna pamiątka z 1841 roku, niewielki
pomniczek z napisem upamiętniającym znalezienie szczątków mamuta
oraz informacją o istniejącej tu kiedyś
granicy. W latach 1658–1764 w Sumach mieścił się rosyjski ośrodek
dowodzenia wojskami pogranicza na
granicy z Ukrainą Zadnieprzańską należącą do Rzeczypospolitej. Od 1765
roku miasto było stolicą prowincji, zaś
od 1835 – guberni. Od 1919 r. główną część zbiorów lokalnego Muzeum
Sztuki stanowi polska kolekcja sztuki
licząca 300 eksponatów, m.in. obrazów Aleksandra Orłowskiego, Jana
Stanisławskiego i Juliusza Kossaka,
którą zgromadził Polak Oskar Hansen.
W 1944 roku formowały się tutaj jednostki Ludowego Wojska Polskiego
i fakt ten upamiętnia okazały pomnik
na Cmentarzu Centralnym.
Szczególnym miejscem dla Polaków
jest neogotycki kościół rzymskokatolicki pw. Zwiastowania NMP wybudowany z czerwonej cegły w 1911 roku.
Od ośmiu lat proboszczem parafii jest
lublinianin ks. Wojciech Stasiewicz,
z inicjatywy którego Sumy mogą się
szczycić ulicą Jana Pawła II. Według
miejscowych parafian, z którymi odbyłem wiele rozmów, święty Jan Paweł
II jest największym autorytetem naszej
doby. Wspomnę, że pierwsze relikwie
krwi świętego Papieża zostały podarowane przez Lublin dla parafii w Sumach. Podnoszono jeszcze inne argumenty za nadaniem ulicy imienia Papieża-Polaka, choćby pochodzenie matki
Karola Wojtyły – Emilii z Kaczorowskich, której pradziadek Jan Malinowski urodził się w 1779 r. w Cudnowie
w pobliżu Żytomierza (w 1815 r. ożenił się w Chodlu) oraz obecność Jana
Pawła II we Lwowie i Kijowie podczas
pielgrzymki w 2001 roku.
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Poświęcenie pomnika upamiętniającego Jana Pawła II przy ulicy Jego imienia.
Stoją od lewej: Przewodniczący Sumskiej Obwodowej Rady Semen Sałatenko, Mer miasta
Sumy Ołeksandr Łysenko, mecenas Zbigniew Wojciechowski, Senator RP Grzegorz Peczkis,
Konsul Generalny RP w Charkowie Janusz Jabłoński, przedstawiciel cerkwi prawosławnej,
przedstawiciel miasta Lublina radny Zbigniew Jurkowski, ksiądz Wojciech Stasiewicz

Organizatorzy bardzo starannie
przygotowali przebieg uroczystości.
Obszerny program rozpoczął się spotkaniem mera miasta Ołeksandra Łysenki z członkami oficjalnych delegacji. Do Sum zawitali: Janusz Jabłoński
– Konsul Generalny RP w Charkowie, Jan Zdanowski – Wicekonsul RP
w Charkowie, Grzegorz Peczkis – Senator RP, Zbigniew Jurkowski – radny Rady Miasta Lublin, Józef Husarz
reprezentujący Kancelarię Prezydenta
Miasta Lublin, Zbigniew Wojciechowski – wiceprezes Lubelskiej Fundacji
Wspierania Biznesu i Współpracy
Międzynarodowej oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie” i Członek Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Na uroczystość przybyli
również przedstawiciele miejscowej
Polonii i diecezji katolickiej.
Następnie delegacje wraz z przedstawicielami Patriarchatu Kijowskiego
i Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej udały się na ul. Troicką 6 do kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej
Marii Panny na Mszę św. odprawianą
przez księdza Wojciecha Stasiewicza.
Obok kościoła mer wspólnie z gośćmi
zapalili znicze przy młodych dębach
posadzonych ku pamięci oficerów
polskich zamordowanych w Katyniu. W dalszej kolejności odbyło się
złożenie kwiatów u stóp pomnika Armii Wojska Polskiego na Cmentarzu
Centralnym, gdzie pochowano żołnie-

rzy zmarłych w szpitalu wojskowym
w okresie od 21 lutego 1941 do 25
czerwca 1945 roku.
Głównym punktem programu była
uroczystość otwarcia ulicy Lubelskiej
i ul. Jana Pawła II z udziałem Janusza
Jabłońskiego Konsula Generalnego
RP w Charkowie, Grzegorza Peczkisa Senatora RP i Zbigniewa Jurkowskiego radnego Rady Miasta Lublin.
W swoim przemówieniu mer Miasta
Sumy stwierdził m.in.: „Tym uczynkiem społeczność Sum demonstruje
swoją przychylność wobec bratniego
narodu polskiego. Jestem przekonany, że nasza współpraca z Lublinem
z każdym rokiem będzie się pogłębiać z korzyścią dla obu miast. Pragnę
podziękować za to, że odwiedziliście
nasze miasto i na wszelkie sposoby
wspieracie nas w tym trudnym dla naszego kraju czasie”.
Program uroczystości dopełniały:
koncert z okazji rocznicy Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wystawa fotograficzna „Polska oczami
mieszkańców miasta Sumy”.
Dzień 7 maja 2016 roku w kronikach współpracy miast partnerskich
Lublina i Sum zostanie odnotowany
złotymi zgłoskami, dla członków delegacji z Lublina, którzy odbyli niezliczoną ilość spotkań roboczych z partnerami z Ukrainy nie był to zwykły
dzień pracy.
█
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Rodzinne historie i historyjki

Czesław Michałowski

Z Wileńszczyzny na Sybir
Z chwilą rozpoczęcia zaboru Kresów
Wschodnich przez państwo sowieckie, co
nastąpiło 17 września 1939 roku zgodnie
z zawartą tajną umową Ribbentrop–Mołotow, rozpoczęły się wywózki obywateli
polskich na Syberię. Część wywiezionych
trafiła do więzień i łagrów jako element
klasowo wrogi, inni do katorżniczych
prac m.in. w rolnictwie i leśnictwie. Celem głównym wywózek była eksterminacja elit politycznych, społecznych
i gospodarczych. Ta zbrodnicza polityka
prowadzona siłami NKWD z udziałem
miejscowych oddziałów milicji i organów administracji terenowej składających
się głównie z osób zaliczanych w Polsce
do mniejszości narodowych trwała aż do
śmierci Stalina w 1953 roku.
Pierwsza masowa wywózka nastąpiła
w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Następnie w kwietniu i czerwcu, a rok później w maju i dwa dni przed napaścią Niemiec na ZSRR, tj. 20 czerwca. Ogółem,
według różnych relacji, z Kresów wywieziono od 800 tysięcy do 1 miliona osób.
Warunki transportu, najczęściej zadrutowanymi wagonami towarowymi, były
wprost nieludzkie. Trwały tygodniami
w ścisku i braku podstawowych urządzeń
higienicznych oraz głodzie. Śmiertelność
w czasie transportu i pobytu w miejscach
docelowych przekraczała 25% deportowanych.
Następna masowa fala wywózek nastąpiła po zakończeniu wojny i objęła
około 30 tys. Polaków.
Historia rodziny Połujanów obejmująca w tym tekście – i to w wielkim skrócie
– okres pobytu w Związku Radzieckim
opiera się głównie na pisemnych i ustnych
relacjach żyjących byłych zesłańców, tj.
Marii Roman (z domu Połujan) i jej brata
Jana zamieszkałych obecnie w Giżycku.
Sięgnąłem również do pisemnych wspomnień następnego pokolenia urodzonego
już w Polsce powojennej. A mianowicie
Zofii, córki Haliny Łysiakowej (z domu
Połujan) oraz córek Witolda: Bożeny
i Marioli.
Przed wywózką rodzina składała się
z ojca Antoniego i matki Heleny (z domu
Szczemirskiej) oraz ośmiorga dzieci: Witolda, Haliny, Leszka, Władysława, Zofii,

Marii, Tadeusza i Jana. Tak liczne rodziny były w owych czasach dość często na
Kresach spotykane.
Połujanowie mieszkali na Wileńszczyźnie w majątku Pocze położonym
w gminie Podbrodzie w powiecie święciańskim.
Drewniany dworek z modrzewia o kubaturze ok. 650 m2 kryty dachówką otoczony był pięknym starodrzewem. Obok
mieściły się zabudowania gospodarskie,
a mianowicie stodoła ze stępą służącą wytwarzaniu kaszy, obora, chlewnia, kurnik,
stajnia oraz szopa na narzędzia rolnicze
i wozy, a także piwniczna chłodnia, do
której zwożono bryły lodu, by utrzymać
odpowiednią temperaturę konieczną do
przechowywania żywności. Przy zabudowaniach była studnia, a dalej sad, w którym stały dziesiątki pszczelich uli.
Nieopodal lśniła tafla stawu miejscami
przykryta żółtym grążelem, lub białym
grzybieniem w czasie ich kwitnienia.
Brzegi stawu przetykane były kępami tataraku zwanego ajerem i trzciny. W pobliżu stała łaźnia, w której rodzina brała kąpiel lejąc na rozgrzane kamienie kubkiem
wodę z wiadra. Chluśnięcia te zwano
duchami, a ich liczba decydowała o temperaturze pomieszczenia. Wewnątrz łaźni
na ścianach wisiały pęki miotełek zwanych wienikami, które wytwarzane z gałązek brzozowych służyły do lekkiego
chłostania ciała celem lepszego ukrwienia. W roku 1856 majątek został znacznie
wzbogacony na przeszło 300 ha ziemi.
Po Powstaniu Styczniowym Nikodem
Połujan (1835–1900), ówczesny właściciel Pocz, został za udział w narodowym zrywie ukarany zesłaniem na Sybir,
a część majątku (ok. 100 ha) władze cesarskie skonfiskowały. Po powrocie z zesłania, w roku 1879 bierze ślub z Zofią
Kuczewską w Kluszczanach (pow. święciański) i wspólnie kontynuują gospodarowanie na roli. Ich majątek był znany
w okolicy z nowoczesnych metod chowu
zwierząt i uprawy ziemi, co owocowało
dobrą sytuacją finansową. Rodzinę stać
było nie tylko na zatrudnienie licznej
służby, ale również guwernantki, która
uczyła syna Antoniego i jego dwie siostry
Marysię i Halinę języka francuskiego. Po

śmierci rodziców (zmarli na tyfus i zostali
pochowani w zbiorowej mogile na wileńskiej Rossie) syn Antoni odziedziczył majątek, który w czasie wojny polsko-bolszewickiej został zrujnowany przez oddziały IV Armii generała Gaja prących na
Warszawę. Po wojnie (Antoni brał w niej
udział) nowy właściciel przekazał 20 ha
gruntów swoim siostrom jako wiano po
ich ślubie z braćmi Tomkiewiczami. Ziemie te wchodziły w skład zaścianków Zalesie i Ciwikiszki.
Młody właściciel majątku będąc człowiekiem religijnym, co niedzielę i święto
przyjeżdżał do pobliskiej miejscowości
Powiewiórka, by uczestniczyć w nabożeństwie. Odprawiał je w historycznym
kościele (był w nim chrzczony Józef
Piłsudski) ksiądz proboszcz Stanisław
Szczemirski. Cieszył się on ogromnym
szacunkiem i sympatią parafian, którzy
w podzięce za działalność duszpasterską
ofiarowali mu samochód osobowy. Było
to głośne wydarzenie w całej diecezji
wileńskiej. Ksiądz Stanisław po śmierci
rodziców (Emilii z domu Chlewińskiej
i Bolesława) opiekował się dziesięciorgiem swego rodzeństwa, wśród którego
były cztery siostry: Zofia, Marysia, Jadzia
i Helena.
Ksiądz w zgodzie z tradycją odwiedzał
„po kolędzie” swoich parafian z reguły
dwoma, bądź trzeba parokonnymi wozami, które wierni napełniali produktami
swych gospodarstw. Ksiądz, rzecz jasna,
nie omijał majątku Pocze. Najczęściej zatrzymywał się tam na odpoczynek. Antoni w rozmowach z księdzem napomykał,
że będąc kawalerem ma duże trudności
w prowadzeniu gospodarstwa, które wymaga także kobiecej ręki. A panny, jak
mówił, w okolicznych dworach i dworkach nie uświadczysz. Proboszcz obiecał
pomoc Antoniemu w znalezieniu szlachcianki godnej jego pozycji, gospodarnej,
pięknej, wykształconej i artystycznie
uzdolnionej. Miał na myśli swoją siostrę
Helenę, która posiadała wszelkie te walory. Antoni znał Helenę, odwiedzając
księdza na plebanii, a także z solowych
występów w parafialnym chórze. Wkrótce oficjalnie został narzeczonym, a w prezencie obok tradycyjnego pierścionka
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z kolorowym oczkiem dodatkowo wręczył przecudnej urody złotą bransoletkę,
za którą zapłacił hektarem lasu. Młodzi
wzięli w 1924 roku ślub w Powiewiórce
i udali się do majątku w Poczach.
Posiadłość wymagała ze względu na
wojenne zniszczenia sporych nakładów
finansowych na odbudowę i prowadzenie
opłacalnej działalności gospodarczej. Ratunkiem na zdobycie odpowiednich funduszy była częściowa sprzedaż gruntów
rolnych i lasu. Jednakże światowy kryzys
pod koniec lat dwudziestych i początku
trzydziestych spowodował znaczne zadłużenie, a spłata lichwiarskich pożyczek
uniemożliwiała przeprowadzenie programu naprawczego. W efekcie w momencie
wybuchu wojny majątek obejmował tylko 76 ha ziemi, a ekstensywny od szeregu
lat sposób gospodarowania nie przynosił
spodziewanych zysków.
Okupacje Wileńszczyzny przez Związek Radziecki, a następnie Litwę i powtórnie najeźdźcę ze Wschodu okazały
się dla Polaków bardzo groźne. Szykany, prześladowania, morderstwa, a także
wywózka na Sybir to codzienność. Połujanowie znaleźli się na listach mieszkańców przeznaczonych przez NKWD
na deportację. W realizacji tego planu
przeszkodziła Sowietom agresja niemiecka 22 czerwca 1941 roku. Niemcy
i ich litewscy poplecznicy na wielką skalę eksterminują ludność polską, a miejscowość Ponary blisko Wilna staje się
grobem tysięcy ofiar. Witold – drugiego
lutego 1943 roku – wstępuje do Armii
Krajowej. Składa ślubowanie i przyjmuje
pseudonim „Juhas”. Staje się żołnierzem
36. brygady „Żejmiana”, dowódcą której
był major „Węgielny”, a następnie porucznik „Wujek”. Bezpośrednio podlegał
porucznikowi „Waletowi”. Witold bierze
udział w walkach z Niemcami i policją litewską, tzw. szaulisami, a także ochrania
placówki kontaktowe AK i uczestniczy
w zbiórkach broni i jej transportach do
leśnych oddziałów partyzanckich. Wiosną roku 1944 uczestniczy w zdobyciu
koszar niemieckich w Podbrodziu i rozbrojeniu żołnierzy z Organizacji TODT.
W tym samym czasie rodzina przechowuje w majątku gromadkę Żydów, którym
grozi śmierć, podobnie jak ich opiekunom
w przypadku ujawnienia wobec Niemców bądź Litwinów tego chrześcijańskiego aktu.
W początkach roku 1944 armia sowiecka wypiera Niemców z Wileńsz-

Zdjęcie ślubne Antoniego Połujana
z Heleną z d. Szczemirską

Maria Połujan z braćmi Tadeuszem
i Janem. Syberia, r. 1953

czyzny w wielu przypadkach wspólnie
z lokalnymi oddziałami Armii Krajowej.
Mimo tego, NKWD kontynuuje stare
„porządki” i prowadzi intensywną zsyłkę na Sybir. Prześladowania nie omijają
Połujanów. Władze konfiskują większą
część gruntów, pozostawiając rodzinie
zaledwie 28 hektarów ziemi, a także ponownie wpisują na listę przeznaczonych
do deportacji. Witolda aresztuje NKWD
z Podbrodzia pod zarzutem przynależności do Armii Krajowej. Podczas transportu udaje mu się uciec i podając się za
Antoniego Pułłjana wraz z siostrą Haliną
ewakuują się na fałszywych papierach do
Polski razem z krewnymi z rodzin Szczemirskich i Rudzińskich.
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Tymczasem
na
Wileńszczyźnie
NKWD intensywnie poszukuje uciekiniera. Przeprowadzają częste rewizje
w dworku, szykanują i biją rodzinę, by
zdradziła, gdzie ukrywa się Witold. Niczego się jednak nie dowiedzieli.
Pozostała rodzina każdego dnia oczekuje deportacji na Sybir. Ta jednak następuje dopiero po kilku latach, bowiem
w ich obronie stają uratowani przez Połujanów Żydzi. Składają w NKWD zeznania podkreślające bohaterskie zachowania
wybawicieli od niechybnej śmierci z rąk
niemieckich, lub litewskich prześladowców.
Datę 2 października 1951 roku tak
wspomina Marysia Roman:
„W nocy otoczyli nasz dom rosyjscy
żołnierze razem z miejscowymi litewskimi milicjantami. Po wejściu kazali
wszystkim się ubrać i okazać dokumenty
osobiste, które po sprawdzeniu zabrali.
Mama udała się do pokoju, w którym spała siostra Zosia i ja. Obudziła nas i szeptem poleciła uciekać tylnymi drzwiami.
Zosia była starsza i to ona wybiegła. Jak
się po latach dowiedziałam zatrzymała
się u krewnych Tomkiewiczów w Zalesiu. Do Polski przybyła dopiero w r. 1958
i zamieszkała w Katowicach. Natomiast
bratu Leszkowi udało się wyjść z domu
pod pozorem rozstroju żołądka i ukryć
w pobliskim lesie. Enkawudziści strzelali
do niego, ale szczęśliwie nie trafili. Po odjeździe rodziny konwojowanej przez Rosjan i Litwinów, Leszek chyłkiem udał się
do domu narzeczonej Haliny Tomkiewiczówy i ukrywał się tam aż do momentu
ogłoszenia władz radzieckich o zakończeniu akcji zsyłki Polaków na Sybir. Wówczas zgłosił się do placówki NKWD i został natychmiast aresztowany, a następnie
wraz z innymi więźniami wysłany do
Krasnojarska. W tym syberyjskim mieście pracował jako robotnik budowlany.
Kiedy Leszek dowiedział się o pobycie
bliskich we wsi Tatarskoje, udał się piechotą boso 40 kilometrów, by zobaczyć
się z rodziną. Dzięki różnym staraniom
władze zezwoliły na przeniesienie brata
do pracy w kołchozie. I tak, nasza rodzina
jednak bez Witolda, Zosi i Halinki, znalazła się w jednym miejscu tego mroźnego
syberyjskiego kraju, daleko od Polski”.
Przymusowa podróż w nieznane wymagała od Połujanów zabrania ze sobą
przede wszystkim żywności. Enkawudziści dali im dwie godziny na spakowanie.
W tym czasie zdzierali ze ścian i rozbijali
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kolbami święte obrazy i pamiątkowe portrety.
Ojciec rodziny wraz z synem Władysławem pakowali do worków poćwiartowane i osmolone połci dwóch świń,
zaś matka pośpiesznie chwytała ubranka
i okrycia pięciorga dzieci, jakieś zabawki
i pudełka kolorowych kredek, nieco bielizny oraz palta swoje i męża. Pościeli zabierać nie pozwolono. W ostatniej chwili
przed opuszczeniem domu Helenie udało
się ukryć pod bluzką figurkę Matki Boskiej Różańcowej, przed którą wszyscy
uklękli modląc się o opiekę. Na polecenie
żołnierzy sąsiad Zieleniewski zaprzągł
do wozu Połujanów ich konie i podjechał
pod dom. Ruszyli, by zatrzymać się dopiero przed budynkiem stacji kolejowej
Lembarów 6 kilometrów od Wilna. Tu już
czekały na nich wagony towarowe. Razem z czterema innymi rodzinami zostali
wpakowani do jednego z nich. Obecni na
peronie rodacy wrzucali przez zadrutowane okienka różnego rodzaju żywność.
Głównie chleb. Wreszcie, już za dnia,
pociąg pełen deportowanych Polaków ruszył na wschód. Podróż trwała 24 dni. Nie
było żadnych szans na ucieczkę, bowiem
każdy wagon posiadał budkę, w której
siedział uzbrojony żołnierz. Co 200–300
kilometrów transport się zatrzymywał.
W przerwach karmiono wiezionych solonymi rybami i skromną ilością wody.
Strażnicy przez megafony ostrzegali, by
wodę oszczędzać, do czasu, gdy transport
dojedzie do Jenisieju. – Tam wody dużo!
– zapewniali ze śmiechem. Zmarłe w drodze małe dzieci strażnicy wyrzucali z wagonów wprost na nasypy przy torach, a na
postojach do ciężarowych samochodów.
Transport jechał przez Omsk i Tomsk
i wreszcie zatrzymał się w Krasnojarsku.
Tu przesiedleńców załadowano na statek
i Jenisiejem dopłynęli do Atamonowa.
Tak we wspomnieniach publikowanych
w „Martyrii” miesięczniku diecezji ełskiej
(„Ale Boga nigdy nam nie zabrano”, nr 4,
kwiecień 2010) pisze Maria Roman:
„Były straszne fale, wybuchła panika,
myśleliśmy, że się topimy. Mama wyciągnęła figurkę Matki Boskiej i wszyscy
zaczęli śpiewać „Bogurodzicę”. Pilnujący
nas żołnierze pytali dlaczego nam tak wesoło, topicie się i śpiewacie? Przed dopłynięciem do przystani żołnierze wyrzucili
jakieś worki. Wysiedliśmy na brzeg i czekaliśmy z niecierpliwością, co będzie dalej. Z kołchozów przyjechali kierownicy
na koniach i wybierali rodziny do pracy.

Zdjęcie ślubne Witolda Pułłjana z
Wandą z d. Gromek. Łomża

Zdjęcie ślubne Tadeusza Połujana
z Zofią z d. Żuk. Giżycko

Trafiliśmy do bardzo biednego kołchozu.
Ludzie byli biedni, lecz bardzo serdeczni.
Wywieziono ich za panowania cara. Dali
nam drewniane mieszkanie zbudowane z grubych pali. Przynieśli ziemniaki,
mleko, chleb. Byli pewni, że przywiozą
im bandytów ponieważ tak byli informowani, a tu ludzie tacy jak oni. Była jesień,
nie ma na czym spać. Ci co przebywają
tutaj już dłuższy czas doradzają, aby przynieść brzózki i zrobić tapczaniki. I tak
było. Tata poszedł do brygadzisty, przyprowadził konia, który miał odmrożony
ogon, 42 stopnie mrozu, a konie stały pod
gołym niebem. Naszym zadaniem było

przyniesienie ze stepów słomy na sienniki. Poszłam z Jankiem i Tadeuszem.
Zabłądziliśmy. Step ogromny, ciągniemy
wory ze słomą, ale nie wiemy gdzie. Słońce zachodzi. Matko Boska dopomóż nam!
Patrzymy, a tu pastuch goni bydło, więc
my za nim. Wróciliśmy szczęśliwie”.
W rozmowie autorka publikacji dodaje, że zabrane z domu kolorowe kredki
były prawdziwą sensacją wśród kołchoźników, którzy pierwszy raz w życiu widzieli takie „czudiesnyje” ołówki. Stały
się one dla Połujanów prawdziwie cenną
walutą, za którą można było nabyć od
mieszkańców wiele rzeczy.
Po roku pobytu odkryto w pobliżu złoża rudy uranowej. Zlikwidowano wówczas kołchoz, a mieszkańców przeniesiono do innych miejscowości. Połujanowie
trafili do wsi Tatarskoje, 60 kilometrów
od poprzedniego miejsca zamieszkania.
Nowy kołchoz położony był na urodzajnym czarnoziemie, a zarządowi przewodniczyła kobieta. Rodzinę umieszczono
w domu, w którym już mieszkało litewskie małżeństwo z trojgiem dzieci. Helena
pracowała w oborze. Doiła krowy i karmiła cielęta, zaś jej mąż opiekował się
ponad tysiącem owiec. Natomiast dzieci
Władek i Leszek zatrudnieni byli w pobliskim sowchozie, czyli państwowym gospodarstwie rolnym. Rodzinie powodziło
się tu znacznie lepiej niż poprzednio. Bogaty kołchoz udzielił im bezzwrotnej pożyczki w wysokości 3 tysięcy rubli. Była
to kwota pozwalająca na zakup 3 krów.
Wioska, w której mieszkali, liczyła ponad
sto domów. Zamieszkana była przez społeczność składającą się z 33 narodowości. Szczególnie dużo było Chińczyków,
natomiast Polaków 78 osób. Wśród nich
rodziny Rodziewiczów, Zawistowskich,
Drozdowskich z Wileńszczyzny. Nie
brakowało także Niemców z Powołża.
W kołchozie uprawiano głównie pszenicę
oraz czarną porzeczkę i truskawkę. Były
też pola czosnku i innych warzyw. Dużo
sadzono ziemniaków. Stepowa okolica
bogata była w dziką zwierzynę. Dużo
było zajęcy, na które zastawiano wnyki,
często spotykane były świstaki, lisy i wiewiórki, a w pobliskim cedrowym lesie
było pełno ptaków. Rzeka Tatarka obfitowała w ryby, które mieszkańcy łowili na
wędki, a nawet sakami. Bardzo surowa
była kara za zabójstwa, które zdarzały się
dość często na różnego rodzaju imprezach
i potańcówkach. Z reguły groziła sprawcom kara śmierci. Mówi Jan Połujan:
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„Byłem świadkiem przerażającego wykonania wyroku, na który ściągnięto mieszkańców, głównie miejscowych Azjatów.
Mężczyzna, który pochodził z jakiegoś
plemienia, zamordował swoją żonę nożem i kubkiem napił się jej krwi. Ujęto go
i zamknięto w żelaznej klatce i wystawiono na widok publiczny. Po czterech dniach
w budynku milicji odbył się proces, na
którym skazano go na śmierć. Sprawca
tłumaczył, że zgodnie z wyznawaną religią raz w życiu musiał napić się ludzkiej
krwi. Sąd jednak odrzucił to tłumaczenie.
Wyprowadzono go z budynku, przywiązano do pala, a kat nożem ściągał z niego
żywcem skórę. Widok był przerażający,
a krzyki ofiary straszne. Wykonaniu wyroku przyglądała się również młodzież
szkolna, którą obowiązkowo ściągnięto
na to makabryczne widowisko”.
Wszystkie dzieci zesłańców i tubylców musiały uczęszczać do czteroklasowej szkoły. Uczono w niej poza językiem
rosyjskim, francuskiego i niemieckiego.
Według Jana poziom nauczania był niezły, a dyscyplinowano uczniów zakazami,
zamykaniem w klasie po skończonych
lekcjach po kilka godzin, wzywaniem
rodziców na rozmowę o niesubordynacji
dziecka. Jan pamięta szczególny przypadek, gdy wszystkie klasy z uczniami były
przez trzy dni zamknięte do momentu
przyznania się jednego z uczniów, a był
nim Czeczen, do zniszczenia portretu
Stalina. A miało to miejsce już po śmierci wodza. Chłopca wywiozło NKWD
w nieznane miejsce.
Języka polskiego uczyła swoje dzieci,
a także dzieci innych polskich przesiedleńców – Helena, która z zawodu była
nauczycielką. Jedynym podręcznikiem
było Pismo Święte, które ukryła na sobie
w momencie wywózki.
W początkach roku 1956 do rodziny
przyjechał z Polski Witold (nadal pod
zmienionym imieniem i nazwiskiem Antoni Pułłjan). Radość była ogromna. Prezentował się wspaniale. W nowiutkim,
galowym mundurze podoficera Ludowego Wojska Polskiego i w czapce wojskowej z orłem budził sensację i podziw
mieszkańców wsi i pracowników kołchozu imienia Lenina. Opowiadał, że minister obrony narodowej Konstanty Rokossowski wyraził zgodę na jego wyjazd
w mundurze, zaś wojsko pokryło koszty
podróży w obie strony. Witold przebywał
w Tatarskoje ponad miesiąc. Wszędzie
przyjmowany był z atencją i obficie przez
mieszkańców pojony samogonem. Na

Zdjęcie ślubne Jana Połujana z Janiną z d. Krysztopik

Zdjęcie ślubne Franciszka Romana
z Marią z d. Połujan. Orzysz

szczęście miał mocną głowę. Wszyscy
oglądali i dotykali sukna munduru, podziwiając krój i jakość uniformu. Najczęściej
pytali o orła na rogatywce, którego kojarzyli z „kuricoj”. Ale nie było w tym pytaniu złośliwości tylko zdumienie, że na
czapce nie widnieje czerwona gwiazda.
W drodze powrotnej Witold zatrzymał
się w Moskwie, by złożyć w odpowiednich rosyjskich urzędach dokumenty konieczne do uzyskania zgody na powrót
rodziny do Polski. Przy okazji kupił radio
„Mińsk” 55 i aparat fotograficzny „Zorkę”. Radio posłużyło w Polsce m.in. do
słuchania audycji Wolnej Europy, zaś
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aparat przez wiele lat utrwalał rodzinne
uroczystości.
Warunkiem uzyskania zgody na powrót do kraju była ze strony polskiej
konieczność zapewnienia rodzinie odpowiednich warunków egzystencji, co
nie było trudne, zaś ze strony radzieckiej
brak sprzeciwu władz Krasnojarskich
na opuszczenie dotychczasowego miejsca pracy, tj. kołchozu. Ten warunek był
o tyle trudny do spełnienia, gdyż kołchoz
nie chciał się pozbyć dobrych pracowników, jakimi byli Połujanowie. Po usilnych staraniach udało się uzyskać zgodę
władz kołchozu, a w dodatku otrzymać
zaległe wynagrodzenie w naturze, tj. pełną wywrotkę pszenicy. Sukcesem była
sprzedaż ziarna w Krasnojarsku i to po
niezłej cenie.
W roku 1956 Helena i Antoni Połujanowie z pięciorgiem dzieci wrócili z Syberii do Polski. Po drodze zatrzymali się
na krótko na Wileńszczyźnie, odwiedzili
Pocze (z majątku pozostała tylko studnia
i kilka drzew), a syn Leszek zdążył jeszcze wziąć ślub kościelny z Haliną Tomkiewiczówną.
W Polsce część rodziny osiadła na
Mazurach w Danowie – rodzice wraz
z czworgiem dzieci: Marią, Władysławem, Janem i Tadeuszem, gospodarując
na 14 ha ziemi, zaś Leszek z żoną w Konopkach Małych stali się właścicielami
10 ha. Witold osiadł w Olsztynie i jako
żołnierz zawodowy awansował na stopień sierżanta sztabowego. Wstąpił do
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej i za działalność partyzancką na
Wileńszczyźnie został odznaczony w r.
1992 Krzyżem Armii Krajowej, a rok
później odznaką weterana Walk Niepodległościowych. Zatrzymał nazwisko Antoni Pułłjan przyjęte na Wileńszczyźnie
przed udaniem się do Polski. Halina wraz
z moją późniejszą żoną Alicją Szczemirską ukończyła w Sulechowie Państwowe
Liceum Pedagogiczne i jako nauczycielka
pracowała w Szkole Podstawowej w Klenicy w woj. zielonogórskim. Zosia zamieszkała na stałe w Katowicach.
W wielkim skrócie opisałem losy rodziny Połujanów na Syberii, której potomkowie mają już swoje dzieci i wnuki wykształcone i wychowane w patriotycznej
atmosferze i dla których Wileńszczyzna
jest nie tylko pojęciem geograficznym, ale
jest również „ich małą ojczyzną”.
Czesław Michałowski
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Ludzie i przypadki minionego czasu

Mirosław Grudzień

MARINA
Marek był wtedy z ramienia uczelni i Zrzeszania Studentów Polskich
opiekunem-pilotem studenckich zagranicznych grup wymiany naukowej, które przyjeżdżały do miasta L.
w okresie wakacyjnym i spędzały miesiąc na specjalnie organizowanych dla
nich kursach.
Taki opiekun miał zapewniać im
wszystko, co potrzebne podczas pobytu, w tym także realizować zaplanowany program kulturalno-turystyczny
pod hasłem „Zapoznanie z Polską”.
Na zakończenie pobytu program ten
obejmował między innymi tygodniową wycieczkę po Polsce, dość pobieżną, na osi Warszawa–Kraków.
Tamtego roku trafiły mu się dwie
grupy: jedna niemiecka, z berlińskiego Uniwersytetu Humboldta, a druga
ukraińskich slawistek ze Lwowa.
Lwowski uniwersytet, przed wojną noszący imię swego założyciela,
króla Jana Kazimierza, teraz po przesunięciu granic prezentował się jako
„imeni Iwana Franka”. Profesor Czarnowskaja, przybyła razem z młodymi
slawistkami jako naukowa opiekunka
grupy, cechująca się bardzo dojrzałym
już wiekiem, pamiętała czasy przedwojenne, świetnie mówiła po polsku
i – bez względu na to, jaką tam deklarowała narodowość – była gruntownie
obeznana z polską kulturą.
Studentki z tej grupy były po kilkuletnim uniwersyteckim kursie języka polskiego, więc starały się nim
posługiwać w kontaktach z Polakami,
aby swoją polszczyznę praktycznie
doskonalić. Niektórym wychodziło to
całkiem dobrze, innym trudniej; były
i takie, które sobie nie radziły i z ulgą
przy pierwszej okazji przechodziły na
rosyjski. Marek rozmawiał więc z nimi
na przemian po polsku i po rosyjsku,
w biegu uczył się ukraińskiego.
Jego uwagę zwróciła czarnowłosa
Marina. Pochodziła z Kijowa, czystej krwi Ukrainka z dziada pradzia-

da. Miała, jak twierdziła, kozackich
przodków z Zaporoża. Była jednak
rosyjskojęzyczna, myślała po rosyjsku. Po ukraińsku odzywała się skąpo
i tylko, w razie konieczności, do swoich koleżanek.
Z Markiem starała się rozmawiać,
jak one wszystkie, niezbyt poradnie po
polsku, od czasu do czasu wplatając
zwroty rosyjskie.
Nosiła imię sławnej w ruskich legendach „polskiej carycy”, żony Dymitra Samozwańca, która, po zamordowaniu tegoż zmuszona opuścić Moskwę, po czym związała się z pewnym
kozackim atamanem.
Ale ta Marina w niczym nie kojarzyła
się z awanturniczą „polską carycą”. Była
powściągliwa, skromna, pełna ukrytego,
nieco staroświeckiego wdzięku. Piękna,
smukła i delikatna, o pełnych wyrazu
oczach. W całej grupie tylko ona jedna
była z Kijowa. Wydawała się w grupie
lwowianek izolowana, trzymała się tylko z małą Żydóweczką o sarnich oczach
– Rozą Felcman.
Podczas wycieczki przewidzianej
programem kulturalno-turystycznym,
do Warszawy, Krakowa i z powrotem
jeździł z nimi Włodek, pewny siebie
chłopak, obrotny działacz Rady Uczelnianej ZSP, już na ostatnim roku historii. Marek organizacyjnie mu podlegał, ponieważ Włodek pełnił wtedy
funkcję pełnomocnika Rady do spraw
studenckich grup wymiany naukowej.
Marek bez specjalnej zazdrości patrzył wtedy, jak oboje przypadli sobie
do gustu: krzepki Włodek i wiotka
Marina – trzymali się stale razem. Kiedy się na nich patrzyło, stanowili dobraną parę. Jakby coś z Kossaka: ułan
i dziewczyna.
Wyczuwał jednak, że Marina wnosi
w ten układ więcej niż Włodek, którego interesowała wprawdzie niezaprzeczalna uroda dziewczyny i znajomość,
ale raczej jako miła okazja do wakacyjnej przygody.

Niestety Włodkowi, gdy się go poznało lepiej, daleko było do kossakowskich ułanów.
Marek był studentem nastawionym
mocno opozycyjnie do „najlepszego
na świecie” ustroju, importowanego
z ZSRR socjalizmu zwanego twardo realnym. W mieście L. nie przebrzmiały jeszcze echa studenckich
protestów 1968 roku, uczelnie ciągle
obłożone były „karą” – zakazem tradycyjnych studenckich juwenaliów.
Nie tak dawno temu brał udział w zakonspirowanym zebraniu mającym na
celu uruchomienie nielegalnego wydawnictwa.
Tymczasem Włodek… odnalazł się
dokładnie po stronie przeciwnej.
Na razie jednak było to Markowi
całkiem nieznane. Po powrocie z krajoznawczej wycieczki Włodek gdzieś
zniknął, Marek pozostał sam z grupą
lwowską.
Gdy zbliżała się pora odjazdu, pobajdurzył sobie z lwowskimi studentkami przy krymskim winie, pośpiewał
razem z nimi. Zaczął żartobliwie nadawać im przydomki. Płowowłosą, słowiańską, szeroką w biodrach Ulianę
nazwał Kamysz – trzcina, sitowie. Coś
rozkołysanego przez wiatr, tak mu się
to kojarzyło.
– Że niby nie mogę ustać na własnych nogach, szukam oparcia jak ten,
no… bluszcz? Taka chwiejna jestem?
– spytała, nagle posmutniała.
Delikatną, jakby kruchą Marinę nazwał Marek po rosyjsku – Farforowaja
Czaszka, Czarka z Porcelany. Lwowianki przywiozły ze sobą wschodnie
czarki-pijałki z delikatnym i egzotycznym niebieskim wzorkiem; takie naczynia do zielonej herbaty były wtedy
ponoć modne w Sojuzie, wytwarzano
je w środkowoazjatyckim Uzbekistanie, w mieście Samarkanda – sama to
nazwa niosła posmak legendy.
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Gdy „jego” studentki wracały już
do Lwowa, dały mu na pamiątkę drewnianą, ludową huculską łyżkę, złożyły na niej swoje podpisy i pracowicie
wykaligrafowany polski napis: „pij zawsze tą łyżką kwas i pamiętaj o nas”.
Do tego dodały płytę gramofonową
z nagraniem starej ludowej piosenki,
której Marek lubił słuchać:
Czorny oczy jak dereń
Czorny oczy jak dereń
Kołyż my sia poberem?
II
Myślał, że już Mariny więcej nie
spotka. A jednak spotkał ją jeszcze raz:
pod koniec swoich studiów, po trzech
latach, w Warszawie – w Bibliotece
Narodowej. Szperał tam w materiałach do pracy magisterskiej, w rękopisach z XVII wieku. Mieszkał u kolegi
w akademiku Politechniki. Ona zaś
rozpoczęła studia na UW, mieszkała w uniwersyteckim akademiku na
Ochocie. Nieźle już mówiła po polsku,
z dawnego przyzwyczajenia jednak
w pewnych momentach przechodzili
na rosyjski.
Umówili się u wylotu Świętokrzyskiej na Marszałkowską. Stał koło umówionego kiosku „Ruchu” i z nudów odczytywał po kolei uliczne szyldy.
– Priwiet – usłyszał za plecami. –
Kak twoi dieła, junosza? – zapytała
nieco kpiarsko i z lekkim uśmiechem
zmrużyła oczy. – Sztoż u tiebia takoj
mracznyj wid? Martwisz się o coś?
– Troszeczkę. Nie znalazłem pewnego ważnego szpargału, na którym
mi zależało.
– No to się rozchmurz. Wymyślmy
na ten wieczór coś ciekawszego niż
twoje szpargały.
Marek zaprosił ją do Teatru Ateneum, na przedstawienie „Elektry”
Giradoux, ze wspaniałymi kreacjami
Jadwigi Cieślak, Zbigniewa Zapasiewicza, Gustawa Holoubka.
Ona z kolei na drugi dzień zaprosiła go do akademika i przedstawiła
swoim kolegom Ukraińcom, którzy
tym razem byli z okolic dalszych niż
Lwów – z Naddnieprza i Zadnieprza.
Ci posadzili ich przy stole w ich pokoju, poczęstowali sałem i ukraińską

wódką. Tematy rozmowy były różne,
to o Lwowie, to o Kijowie. Mówili do
niego głównie po rosyjsku, niektórzy
też całkiem nieźle po polsku. Nie kryli się z niechęcią do swoich rodaków
z okolic Lwowa – z Hałyczyny, jak
nazywali ten obszar. Marek dowiedział się, że w złości zwracali się do
nich „ty, bandera!”. Ku swojemu zdziwieniu uświadomił sobie, że naród
ukraiński nie jest nawet w połowie tak
jednolity jak polski.
– Pij, Marko, bracie – mówił Mykoła. – I zagryzaj, sało dobre. U nas
wódki bez sała ani rusz. Ty szczyraja
ludyna. Od nas zdrady nie spotkasz.
Mnohyje lita!
– Podajże ruku Kozakowy – Marek
wszedł mu w słowo wierszem Szewczenki.
– i serce czysteje podaj
– i znowu imenem Chrystowym
– my onowym nasz tychyj raj – dokończył poważnie milczący dotychczas Dmytro.
Razem z nimi odśpiewał wesołą
piosenkę Tyż mene pidmanuła. Dołączyła się ochoczo Marina.
– Ja kazała u wiwtorok
Pociłuju raziw sorok –
– wtórowała z uśmiechem czystym
i dźwięcznym głosem.
Zastanawiał się, jakie oni mają tam
gardła – trzej chłopców i jedna dziewczyna, całkiem przypadkowo dobrani,
a wyszedł piękny chór. Zapytał ich o to.
– Marko, my tu, na centralnej
i wschodniej Ukrainie, od wieków
prawosławni. W cerkwi nie używa się
instrumentów, tylko sam ludzki głos.
A śpiewa się u nas dużo – wtedy się naśladuje anielskie chóry w niebie. Dlatego wierni bardziej niż u was uczestniczą w cerkiewnej liturhiji, u nas ona
w słowiańskiej mowie swiatoho Kiryła. Tak i u nas całkiem nawet prości
ludzie mają wielką wprawę w śpiewaniu… ćwiczą się w tym od tysiąca lat,
od czasów Olgi i Wołodymyra.
Po odśpiewaniu kilku ukraińskich
piosenek gospodarze zrewanżowali mu
się Zieloną Ukrainą po polsku. Aby
szczególnie uhonorować gospodarzy,
Marek zainicjował wtedy z kolei znaną
ukraińską pieśń do słów Szewczenki:
Rewe ta stohne Dnipr’ szyrokyj.
Wstali i odśpiewali z godnością stojąc, jak gdyby to był hymn.
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Kolejny dzień, kiedy odprowadził
Marinę do akademika, usłyszał zaraz
po wejściu:
– Prywit! – i w mgnieniu oka otoczyli ich niedawni gościnni gospodarze biesiady, jakby na nich specjalnie
czekali.
Zauważył, że go polubili. Zaprosili ich do siebie, do tego pokoju, co
poprzednio. Marek i Marina zasiedli
z nimi za stołem, skorzystali z poczęstunku, wypili co nieco i przekąsili sałem, obiecali rewanż.
Ale trwało to już o wiele krócej,
wymigali się grzecznie, pożegnali.
Gospodarze nie zatrzymywali zbytnio, pokiwali ze zrozumieniem głowami. Brodaty Mykoła na pożegnanie
się uśmiechnął ukradkiem pod wąsem
i mrugnął do Marka.
Już na schodach Marek i Marina popatrzyli na siebie z ulgą.
Jeszcze z szumiącą w głowie pszenną wódką wyszli na spacer po miasteczku akademickim. Leciutko się chwiali
oboje na nogach, i Marek w pewnym
momencie objął ją lekko w talii – bez
żadnej specjalnej myśli, jakby odruchowo. Uwolniła się sztywno.
– Nie jestem przyzwyczajona – wygłosiła zdanie po polsku, beznamiętnie, jak wyuczoną lekcję, jednak dostatecznie miękko i łagodnie, żeby nie
poczuł się urażony. Była, jak się zdaje, przekonana, że takie poufałe gesty
w stosunku do znajomych dziewczyn
są u polskich młodzieńców na porządku dziennym.
Posłusznie wycofał rękę.
I wtedy zapytała go o Włodka, z jakimś źle ukrywanym napięciem w głosie. Marek próbował się wymigiwać
od odpowiedzi, ale uparcie nalegała.
Zrozumiał. Zniecierpliwiony, może
pod wpływem wypitego alkoholu, powiedział:
– Oj, Marina. Ty ciągle o tym Włodku. A ja jestem na spacerze z piękną
dziewczyną, do której przyjechałem
z tak daleka…
– Nie kłam, szutnik – przerwała mu.
– Przyjechałeś do biblioteki, grzebać
w rękopisach z XVII wieku.
– To też, pewnie. Ale wolę spędzać
czas z tobą niż z rękopisami. Wierzysz
mi? – zapytał i spojrzał jej w oczy.
– A nawet – uśmiechnęła się. Po
chwili jednak posmutniała, westchnęła
i zaczęła melancholijnie:
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– Oj, Marek. Ty dobryj parień. Ale
co tam Włodek teraz porabia?
Wziął głęboki oddech i powiedział:
– On już po studiach. Nie, nie ożenił się, jest chyba wolny. Ale… pracuje w siekretnoj służbie. Bezpeka.
Biezopasnost’, ponimajesz? – jakoś
podatniej było mówić mu o tym w jej
języku, nie swoim. Była to wszystko
absolutna prawda, ale mimo wszystko
czuł się jakoś podle.
– Konieszno – odpowiedziała cicho. Po chwili dodała ponuro:
– Biezopasnost’… no takaja rabota
opasna. Oczeń opasna...
– Lubisz chłopców z bezpieki? – zapytał chłodno, porządnie poirytowany.
– No nie, coś ty! Za tym stoi diawoł… i ludzka krzywda. Ale szkoda
Włodka.
Zamilkł bezsilnie.
Wrócili do akademika, milcząc.
Marek odprowadził ją, ciągle zamyśloną, do jej pokoju. Nie bardzo wiedział, co ma robić. Dziewczyna wyglądała na mocno poruszoną, jakże ją
zostawić? Czuł, że powinien jakimiś
trafnymi słowami spuentować tę rozmowę, rozładować ponury nastrój –
ale nic mądrego nie przychodziło mu
do głowy.
I wtedy ona popatrzyła mu poważnie w oczy i powiedziała cicho:
– Nie gniewaj się.
– No nie, skąd – odpowiedział łagodnie.
Otworzyła drzwi i rzuciła mimochodem:
– Zachodi.
Marek wszedł do korytarzyka,
święcie przekonany, że się za chwilę
pożegnają. Pewnie chce w samotności
przeżywać te szokujące wiadomości…
ode mnie – pomyślał, zły na siebie.
Rzeczywiście zbliżyła się, jakby do
pożegnania. Ujął ją przyjaźnie za ramiona, gestem jakby pocieszającym,
aby ucałować policzki na odchodnym.
Nagle przywarła do niego całym
ciałem.
– Obnimi – szepnęła schrypłym
głosem – Obejmij mnie.
Zrobił, o co prosiła.
Całą noc powtarzała cichutko, jak
refren:
– Obnimi… obnimi so wsiech sił.
Zakliuczi mienia w objatjach…
Mirosław Grudzień

W krzywym zwierciadle

Refleksja nad grobowcem-mogiłą
Minęła setna rocznica przeniesienia
na cmentarz katolicki przy ul. Lipowej
szczątków pomordowanych przez władze carskie powstańców z 1863–1864
roku. Po odprawionej mszy św. koncelebrowanej w kościele pobrygidkowskim autokarem pojechaliśmy na
cmentarz.
Tu już było sporo osób, również
grupka młodzieży ze szkół patronackich opiekujących się grobowcem,
czyli Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta i Gimnazjum nr 17
w Lublinie. Funkcję opiekunów pełnią
też Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
w Lublinie, KZ NSZZ „Solidarność”
Zakładu Linii Kolejowych oraz Związek Piłsudczyków w Lublinie. Dotarł
też Władysław Stefan Grzyb, społeczny koordynator opiekunów.
Setną rocznicę przeniesienia szczątków około 30. bohaterów, spoczywających we wspólnym rowie na polach
za carskimi koszarami na cmentarz,
stała się okazją przypomnienia uroczystości, które odbyły się 22 i 23 października 1916 r. Utworzony wówczas
komitet obywatelski z inicjatywy m.in.
Henryka Wiercieńskiego, powstańca
roku 1863, był aktem niezwykle wrażliwej postawy bohaterstwa, pamięci
i odpowiedzialności.
Oto fragment prasowych sprawozdań z 1916 roku:
„Następnie sarkofag spuszczono do
grobowca, poczem wśród głębokiej ciszy rozpoczął przemówienie redaktor
Daniel Śliwicki, rozpoczynając je od
słów >Jak słodko i godnie jest umrzeć
za ojczyznę<. Redaktor Śliwicki wzywał zebranych, aby przed obliczem
umęczonej Ojczyzny czynili w sumieniu swym rachunek z czynów dla wolności jej poczynionych i biorąc przykład z ofiarnego życia tych, co marli
z okrzykiem >nie zginęła i nie zginie<,
cały wysiłek swój skupili dla osiągnięcia wolnej i niepodległej Ojczyzny".
Nad całością uroczystości niedzielnej, w sto lat później, pieczę sprawował Zdzisław Niedbała reprezentujący
Urząd Miasta i prezydenta Krzysz-

tofa Żuka. Zanim jednak padło hasło
„Wieńce złożyć”, pod Grobowcem-Mogiłą przemawiali: Władysław Stefan Grzyb, który opowiedział o kilkuletnich staraniach związanych z remontem i uporządkowaniem grobowca, oraz Jacek Sobczak wspominający
swoje pierwsze, jeszcze w dzieciństwie, kontakty z tym terenem (Miasteczko Akademickie), gdzie dokonywano wyroków śmierci w czasach
carskich.
Intrygował go jako malucha na polu
widocznym z okien domu rodzinnego
krzyż poświęcony powstańcom z roku
1863 (przy obecnej ul. Langiewicza).
Głos zabierali przedstawiciele
władz marszałkowskich, wojewódzkich i miasta, także reprezentant zespołu młodzieżowej rady przy Ratuszu.
Pod grobowcem, przy którym wartę pełnili żołnierze, strażacy, harcerze,
a także rekonstruktorzy w mundurach
powstańców z roku 1863, złożono
wieńce i wiązanki kwiatów, zapalono znicze. Kwiaty również złożono
w miejscu straceń powstańców na ul.
gen. Mariana Langiewicza przy krzyżu
i tablicy pamiątkowej. Na cmentarzu
odczytano apel poległych, kompania
WP oddała salwę honorową. Przypomniano nazwiska naczelników Powstania Styczniowego, dowódców oddziałów powstańczych walczących na
terenie Lubelszczyzny, bohaterskich
powstańców.
Może największe wrażenie sprawiła gromadka dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta
na Czwartku, które przy grobowcu
ułożyły kwiaty i znicze. Pamiętam,
jak przed kilku laty na spotkaniu w tej
szkole zainteresowane maluchy pytały
brodatego i już siwiejącego Władysława Stefana w mundurze wojskowym,
w której bitwie powstańczej w 1863 r.
on sam brał udział...
GAL
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Listy otwarte

Moi Kochani.
Niech Was nie dziwi większa niż
zwykle objętość tej przesyłki, bowiem
list jest tylko załącznikiem do przesłanej każdemu z Was książki „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza. Wcale nie musiałem kupować teraz tego
dzieła, bo oba egzemplarze znalazłem
na półkach z książkami w Waszym
domu rodzinnym. Jedna – to nagroda
szkolna dla Michała za dobre wyniki
w nauce, a druga – to upominek urodzinowy z okazji 15 lat Miłosza. Jak
wywnioskowałem z fizycznego stanu obu lektur, żadna z nich nie była
przez Was „nadużywana”, a może nawet i nieużywana w ogóle. Ja wiem,
że gdy się ma naście lat, to młodego
człowieka interesuje co innego niż grube książki, choćby były najmądrzejsze.
Potem obejrzeliście film „Quo vadis”
i lekturę obowiązkową mieliście zaliczoną, choć nieprzeczytaną. Szkoda,
bo wartość Sienkiewicza tkwi także
w pięknie starego, polskiego języka.
A skoro nie kupiłem, to pomyślałem,
że stać mnie, aby z ubogiej emerytury
rolniczej zrobić Wam niespodziankę
i przesłać dzieło, licząc na Waszą spóźnioną lekturę. Wybaczcie dziadkowi,
ale warto to uczynić, zacznijcie tylko
czytać! Tym samym docenicie moje
słowa, bo ja pamiętam „Quo vadis”
także ze spóźnionej lektury, ale były
to inne czasy i takich dzieł nie podtykano nam do czytania, choć oficjalnie
nie zabraniano. Socjalistyczne władze
nie mogły udawać, że Sienkiewicz nie
istniał, bo to za wielki i zasłużony pisarz, aby o nim zapomnieć. Wydawano
więc jego książki, na podstawie niektórych nakręcono parę filmów – choćby
„Krzyżaków”, „W pustyni i w puszczy”, „Potop”, a w telewizji był serial
„Rodzina Połanieckich”. Wydawano
i „Quo vadis”, choć niewiele mówiono o tej jakże chrześcijańskiej książce,
która w 1905 roku przesądziła o Noblu
dla autora. Teraz „Narodowe Czytanie”
z inicjatywy Prezydenta RP sprawiło, że cała Polska przypomniała sobie
„Quo vadis”, więc i Was to powinno

dotyczyć. Wszak jesteście Polakami
i chrześcijanami.
Możecie też pomyśleć, że na stare
lata zostałem kinomanem, bo ostatnio
aż dwa razy byłem w kinie. Kilka dni
temu dałem się namówić znajomym na
wycieczkę do Zamościa na film „Smoleńsk”. Miesiąc później nasza parafialna Akcja Katolicka zorganizowała wyjazd do Lublina na film „Wołyń”. Bardzo dobrze, że je obejrzałem. Osobiście
bardzo przeżyłem śmierć naszej delegacji państwowej do Katynia ponad
sześć lat temu. Dobrze, że ten film powstał, bo wzrusza i nie pozwala zapomnieć. Nie mówi się w nim wprost, dlaczego tak się stało i kto jest winien, ale
pokazuje skalę krętactw politycznych
i medialnych, jakimi karmiono nas od
dnia katastrofy. Powstają pytania: w jakim celu? komu to miało służyć? Kto
myślący – sam może dać sobie odpowiedź po tych kilku latach, jakie minęły
od tragicznego 10 kwietnia 2010 roku.
Mam nadzieję, że nie będzie to jedyny
film na ten temat i nawet po latach młodzi Polacy będą chcieli poznać prawdę,
podobnie jak Amerykanie o zamachach
w Nowym Jorku w 2001 roku. Jeśli tylko będziecie mieć okazję, koniecznie
obejrzyjcie „Smoleńsk”. Jestem ciekaw
Waszego zdania o jego wymowie. Takie filmy czy książki o tym wydarzeniu będą zawsze świadczyły o naszych
skomplikowanych czasach.
Natomiast „Wołyń” to bardziej film
obyczajowy, ale w dużej mierze historyczny, bo oparty na tragicznych wydarzeniach tzw. rzezi wołyńskiej, do jakiej doszło za Bugiem na ziemiach należących wówczas do Polski. Wy o tym
pewnie nic nie wiecie albo i niewiele,
bo o tym nie uczono Was w szkołach
i sprawę wyciszano przez pół wieku dla
ułożenia dobrego sąsiedztwa z Ukraińcami. Kiedyś już wspominałem Wam
o tym w jednym z listów. Wreszcie
niedawno nasz Sejm przyjął stosowną
uchwałę, nazywając zbrodnie na Polakach ludobójstwem. Film „Wołyń”
pokazuje te sprawy jasno, bez „owijania w bawełnę”, a niektóre sceny są
bardzo brutalne. Oczywiście, Ukraińcy

są z tego powodu oburzeni i sami chcą
nakręcić film na ten temat. Jednak nie
zbliża ich to do prawdy o tych haniebnych czynach, tylko nadal stawiają
u siebie pomniki dawnym zbrodniarzom. Bardzo wiernie odtworzono
w tym filmie wsie kresowe i żyjących
tam ludzi. Czułem się jakby przeniesionym w tamte czasy. Nasz kuzyn,
skrzypek, którego Wy już nie pamiętacie (zmarł w 1985 roku) – a lubił przed
wojną na Wołyniu muzykować i cenili
go tam za talent – został w porę ostrzeżony przez dobrych Ukraińców (bo
tacy też byli) i zdążył tu wrócić zanim
go dopadli. On dużo i ze szczegółami
opowiadał nam po wojnie o tych wydarzeniach. Strach było słuchać, a co dopiero przeżywać to wszystko, co było
ponad ludzkie siły. A jednak niektórzy
wytrzymali i do dziś nie mogą doszukać się kości swoich bliskich. Po tym
filmie znów wojna wróciła przed moje
oczy, że trudno było mi zasnąć.
Moi Drodzy, dzisiejszy świat też nie
jest taki pewny i bezpieczny. Wszystko
się strasznie uzależniło od siebie. Wystarczy, że coś gdzieś „pęknie”, albo
jeden wariat naciśnie na tablicy nie ten
guzik co trzeba i to może być ten przysłowiowy „kij w mrowisko”. Wszyscy zaczniemy wtedy biegać obłąkani
jak bezradne mrówki. Ale to bardziej
Wasze zmartwienie niż moje. Ja już
swoje na tym świecie zrobiłem. Przez
te książki i wyjazdy zapomniałem trochę o ogrodzie i przymrozek owarzył
mi kiście winogronu. Teraz to już nadają się tylko na szybkie wino. Zmieszam je z kwaśnymi jabłkami – niech
fermentują. I to będzie moje zajęcie na
najbliższe dni po Zaduszkach. W wakacje może skosztujecie i ocenicie, co
dziadek jeszcze może. Zobaczymy niebawem, jaka przyjdzie zima i czy będę
musiał ewakuować się ze wsi.
Na nadchodzący czas serdecznie
was ściskam i pozdrawiam.
Wasz Dziadek Stach
Dolina Poru, 30 października 2016 r.
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Z żałobnej karty

Henryk Czarniawski

– człowiek wielu talentów
W dniu 25 sierpnia 2016 roku zmarł
w Lublinie Henryk Czarniawski, człowiek rozmiłowany w nauce i sztuce,
życzliwy ludziom, miłośnik piękna,
dobra i harmonii. Miał 87 lat. Był doktorem nauk humanistycznych, filozofem, psychologiem pracy i organizacji,
autorem kilkunastu książek, setek artykułów, esejów i znakomitych satyr.
W „Lublinie” publikował – cieszące
się wielkim zainteresowaniem – szkice
o muzyce, muzykach, a także oryginalny i poczytny cykl „Muzyczni patroni
osiedli lubelskiej dzielnicy Czechów”.
W przedmowie do Jego książki „Muzyka w moim życiu” wydawca zapisał:
„Łatwiej żyje się człowiekowi, który
predysponowany jest wyraźnie w jednym kierunku i nie potrzebuje dokonywać trudnych wyborów. Jeśli posiada
wybitne uzdolnienia czy talent, odpowiednie motywacje i warunki, osiąga zazwyczaj bardzo wiele. Inaczej przedstawia się sytuacja jednostki, która ujawnia
skłonności w kilku, czasem kilkunastu,
kierunkach, natomiast jej zdolności prezentują poziom średni, przy czym żadna z predyspozycji nie zarysowuje się
jednoznacznie jako dominująca. Taki
przypadek może być przyczyną nie tyle
mąk, co raczej poważnych kłopotów
z układaniem planów życiowych. Tezę
tę w pewnym stopniu ilustruje osobowość Henryka Czarniawskiego…”.
Urodził się w 1929 roku w Wilnie,
w maju 1946 przesiedlony wraz z rodziną do Polski. Mieszkał w Białymstoku,
Częstochowie, Lublinie. W rodzinnym
mieście rozpoczął naukę gry na fortepianie, którą kontynuował – już po wojnie
– w Średniej Szkole Muzycznej w Białymstoku. Ale miał też uzdolnienia plastyczne. Przyjaciół i znajomych lubił
bawić opowieścią, jak to jeszcze jako
obywatel Związku Sowieckiego i uczeń
wileńskiej szkoły powszechnej, uzyskał
bardzo dobrą ocenę za obowiązkowe
wykonanie herbu Republiki Litewskiej.
W dzieciństwie pasjonował się techniką,
fascynowały Go samochody, samoloty
i koleje, z dumą podkreślał, że miłość

do parowozów jest rodzinna, Jego ojciec
– zagorzały piłsudczyk – był pracownikiem kolei. Po wojnie, już jako mieszkaniec Białegostoku, zastanawiał się, czy
nie zostać pianistą. Myśl porzucił, w tomie Ze szkolnej ławki i z katedry wyznał: „od zostania pianistą najbardziej
odstręczała mnie powszechna opinia,
wywodząca się od Mozarta, że uzyskanie sukcesu na estradzie musi być poprzedzone ośmioma godzinami codziennych ćwiczeń. Ciekawość świata i ludzi
skłoniła do wyboru studiów filozoficzno-psychologcznych”. W przywołanym
tomie wyznał również, że w pewnym
stopniu na wyborze kierunku studiów
zaważył wpływ ojca, który często snuł
rozważania na temat reinkarnacji, metempsychozy czy marzeń sennych. Ale
zainteresowań muzycznych i potrzeby
koncertowania nigdy się nie wyzbył.
Nieustannie doskonalił technikę gry,
traktując ją jako hobby; czasem występował przed gronem przyjaciół. Podczas
studiów na KUL-u był prezesem chóru
akademickiego, pisał artykuły muzyczne w periodyku studentów „Polonista”
oraz w „Kamenie”. W „Kurierze Lubelskim” zadebiutował recenzją z koncertu symfonicznego. W Częstochowie
pracował w szkole podstawowej jako
nauczyciel śpiewu, prowadząc też chór,
zespół akordeonistów i Kółko Miłośników Muzyki. Ponadto wygłaszał prelekcje ilustrowane muzyką z płyt (np.
w Domu Kultury, w Hotelu Robotniczym). W 1964 roku został przewodniczącym jury III Przeglądu Melodii
i Piosenki. Jako psycholog, w przemyśle hutniczym zorganizował Ośrodek
Humanizacji Pracy, którym kierował 15
lat. Równocześnie pisał recenzje z koncertów symfonicznych, drukowane
głównie w miejscowej prasie. W Lublinie w 1982 roku podjął pracę na UMCS,
później na Politechnice Lubelskiej. Przy
Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadził Zespół Upowszechniania Muzyki.
Publikował artykuły w warszawskim
„Ruchu Muzycznym” oraz w periodyku
„Muzyka 21”. Będąc członkiem Towa-

rzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, w ramach cyklu Muzyka łagodzi
obyczaje wygłaszał prelekcje psychospołeczne, połączone z krótkim występem fortepianowym. Otrzymał Złotą
Odznakę Towarzystwa. W 1991 roku
w konkursie Fundacji „Galeria na Prowincji” za recenzję z występu Konstantego Kulki uzyskał pierwszą nagrodę.
Opublikował 15 książek, kilka z nich:
Muzyka w moim życiu (2007), W gospodarstwie Gintowtów. Na przedmieściu
Wilna (wspomnienia) (2009) przeczytałem z zainteresowaniem i wzruszeniem.
Lubiłem i ceniłem teksty Henryka
Czarniawskiego, o czym informowałem
Autora. Moje wyznania przyjmował
z uśmiechem i skromnym komentarzem:
„miło słuchać, ale z pochwałami proszę
nie przesadzać”. Nie przesadzałem. Parokrotnie sięgałem po Jego książkę Ze
szkolnej ławki i z katedry (Polihymnia
2004). Znajdowałem w niej interesujące
refleksje o pasji pracy, potrzebie i sztuce
pomagania bliźnim, powojennym Lublinie, nietuzinkowych ludziach, z którymi
zetknął się Autor.
Na spotkaniach autorskich, promocjach książek, sympozjach naukowych
i literackich organizowanych w Bibliotece Wojewódzkiej czy Muzeum Czechowicza pojawiał się zawsze w towarzystwie małżonki, wybitnej poetki Elżbiety Cichli-Czarniawskiej. Zawsze pogodni, życzliwi, zainteresowani życiem
literackim miasta, narodową kulturą.
Żegnaliśmy Pana Henryka w upalny, sierpniowy dzień na cmentarzu przy
Unickiej.
Ubyła jakże piękna postać z kulturowego pejzażu Lublina.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Powszechny zachwyt... po śmierci
Po śmierci Andrzeja Kota (w 2015)
w Lublinie wiele instytucji jakby nagle
się obudziło i teraz dopiero, po śmierci
artysty grafika oddaje mu cześć i należny hołd. W miejscowych mediach pojawiły się liczne artykuły poświęcone
artyście. Tytuł w jednej z gazet brzmiał
„Lublinianie nie zapominają o Andrzeju Kocie”, ale można by pytać, dlaczego wcześniej nie pamiętali, albo mało
pamiętali, gdy żył wśród nas i tworzył.
W Bibliotece Głównej UMCS Muzeum
uczelni zorganizowało piękną wystawę
prac artysty ze zbiorów dra Zbigniewa
Jóźwika. W jednej z bibliotek w mieście wyświetlono premierowy film Jerzego J. Bojarskiego o Andrzeju Kocie
pt. „Jestem zajęty... bo w niebo wzięty”, a w Domu Słowa przy ul. Żmigród
i Królewskiej, prowadzonej przez Teatr
NN, odbyła się promocja albumu prac
artysty autorstwa Jarosława Koziary pt.
„Ot Kot”. Pracował nad nim ponad rok
i powstała okazała prezentacja twórczości artysty.
Andrzej Kot był artystą grafikiem
działającym jak gdyby poza nurtem
rzeczywistych zainteresowań ZPAP,
do którego został przyjęty dopiero na
początku lat osiemdziesiątych.
Chodził własnymi ścieżkami, nie
dbał o siebie, ale i o swój status. Od-

wiedzał różne instytucje, w których
spotykał się z życzliwością pracowników, swoich znajomych, i obdarzał
ich swoimi twórczymi obrazkami,
grafikami, które powstawały jakby na
zawołanie. W jednym z wydawnictw
mógł zawsze liczyć na życzliwość
i poczęstunek. Odwzajemniał się swoimi grafikami.
Był uczniem liceum plastycznego w Lublinie, którego jednak nie
ukończył. Nie interesowały go przedmioty obowiązujące uczniów poza,
oczywiście, zajęciami plastycznymi.
Pracował w drukarni jako zecer, poznał tajniki pracy drukarskiej. Dzięki tej specjalności zainteresował się
liternictwem. Był twórcą kilku podstawowych alfabetów, wiadomości
medialne wymieniały trzy przez niego
utworzone alfabety, dr Jóźwik w swoich zbiorach odkrył ich siedem. Jego
oryginalnym alfabetem, pismem kaligraficznym opracował m.in. „Treny” Jana Kochanowskiego, a z okazji
przyznania Czesławowi Miłoszowi
Nagrody Nobla kaligraficznie napisał
jego „Traktat moralny”. Był pomysłodawcą i autorem licznych zaproszeń
na imprezy artystyczne. Na promocję
kolejnego miasta partnerskiego z Izraela Rishon LeZion w Miejskiej Biblio-

teki Publicznej im. H. Łopacińskiego
zorganizowano okazjonalne spotkania
pod ogólnym tytułem „Biblioteczne okno na świat miast partnerskich
Lublina”. Na tę okazję Andrzej Kot
wykonał zaproszenie, na którym na
pierwszej stronie wpisał wszystkie
wówczas istniejące partnerskie miasta
Lublina, a na ostatniej jakby w ekranowej wizji herb Koziołka raczącego
się winogronami z krzewu.
W historii Lublina nazwisko Kota
powtarza się. Pseudonimem Julian Kot
podpisywał swoje recenzje i artykuły
poświęcone lubelskiej plastyce Wiktor
Ziółkowski.
Giez
20 II 2016
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Jan Jesion
AKTUALNE FRASZKI POLITYCZNE
Do przyszłego posła
- Pytasz co robić, by posłem zostać,
by mieć na mandat jakąś nadzieję?
Radzę więc – głoś, żeś płeć swoją zmienił,
albo że jesteś od dziecka gejem.
2015
Zbiórka na Nowoczesną
Oto jest partia Nowoczesna –
rodacy, usilnie proszę,
sypnijcie na biedaków
choćby drobnym groszem!
2016

Upór bufetowej
Pewna pani bufetowana
w dochodowym bufecie
twierdzi, że z bufetu swego
nie ustąpi za nic w świecie.
2016
Z wywiadu znanego męża stanu
- Tylko dwa miliony demonstrantów
jak mi dacie, to z Kijowskim Mateuszem,
razem a KOD-em, pół Polski poruszę,
na ulice wyprowadzę
i Kaczora wtedy zmuszę,
żeby znowu oddał władzę.
2016
Przebudzenie Frau Merkel
Na kongresie swojej partii
Frau Merkel niespodzianie
powiedziała, że tradycji
strzec powinni chrześcijanie.
– Skąd ta zmiana? – No, bo Niemcy
Trzeba bronić przed islamem.
– Święta prawda, lecz to przez was
wspólny kłopot w Unii mamy.
2016

Na Ryszarda Petru
W wielu mediach wciąż bryluje
niespożyty Ryszard Petru –
„znaj proporcją, mocium panie”
i tak ciągle w nich nam nie truj!
2016

Zbigniew Włodzimierski

Przysłowia i powiedzenia lubelskie

Smak człowieczeństwa

Ludzie są dobrzy – ludożercy
Napis na lubelskim murze odczytany
20 marca 1981 roku
Powiem tak: bywają i dobrzy, trafiają się i źli.
Ludzie są dobrzy – to tytuł powieści
Gustawa Morcinka z roku 1948, adresowanej do młodzieży, powieść  – jak
i pozostałe książki śląskiego autora
– cieszyła się wielką   popularnością,
Pisarz ze Śląska zdobył armię czytelników, w swej prozie zgrabnie łączył
autentyzm obserwacji z liryzmem i humorem.
Kilkadziesiąt lat później, dokładnie w roku 2012,   zespół muzyków
„Elektryczne Gitary” z powodzeniem
śpiewał piosenkę „Ludzie są dobrzy”.
Treść piosenki, jak sięgam pamięcią, to

prezentacja   marnego   jadłospisu. Czy
piosenka niosła jakieś przesłanie? Nie
dostrzegłem. Humoru i fantazji również.
Ludzie są dobrzy... Chciałoby się
wierzyć, że tak jest. Skoro tak jest, po
cóż zapewnienia?
Przykładów ludzkiej dobroci jednak
nie brakuje, inna sprawa – że nikczemności również.
O człowieczej nikczemności powstają filmy i powieści, o ludzkiej dobroci – liczne powiedzenia.
Dobroć to serce czułe na ludzką biedę, wrażliwość, tkliwość.
Dobroć serca jest tym, czym ciepło
słońca: ona daje życie – powiadał Henryk Sienkiewicz.
A w dawnej Polsce powiadano często: dobroć jest jak źródło, z którego im

więcej wody czerpiesz, tym więcej ci
jej napłynie.
Ale dobroczyńców spotykały srogie
rozczarowania. Nie brakuje przykładów, że obdarzeni pomocą: dobrym
słowem czy groszem nie potrafili, czy
też nie chcieli odpłacić pięknym za nadobne.
Na wieść o porażkach i rozgoryczeniach dobroczyńców powiada się
z mściwą satysfakcją:  kto ma miękkie
serce, musi mieć twardą d...ę.
Powiedzenie    –   co tu kryć – jest
trafnym ostrzeżeniem przed dobrocią.
Ludzie są dobrzy, bo człowiek jest
dobry.
Ludożerca też mógłby się pod tym
zdaniem podpisać. I skonsumować...
Kłamca, grzesznik, zbrodniarz –
smakują jednakowo.

