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Nawoływanie
jesteś ale nie wiem czy jesteś
kierujesz moje kroki
ale nie wiem dokąd
pytam
nie chcesz odpowiedzieć
Ty
nierozpoznany głos
nie wiem czyj
jak ślepiec idę dotykając pustki
czuję że za nią stoi ktoś
kto przez moje wnętrze
przenika iskrą
i spala
czuję Twoje wiszące oko
nade mną
niemy oniemiały
snujesz się jak płochliwy cień
jak wiatr w obłokach
wschodzisz słońcem w przesmyku gór
zachodzisz ciemnością
nad pustyniami
przez wieki wieków słychać
poświst twojego oddechu
jednak umieramy głusi
pożądając ciebie i twojej mądrości
pragnąc wiedzy – o czym?
nieogarniony lecz ogarniający
bliski a odległy
wołam cię przez ścianę nieskończoności
wzywam
Niepojęty
styczeń – maj 2016
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Krzysztof Bąkała

SĘDZIA DAGOME,
czyli rozważania wokół Chrztu Polski
Jednym z najbardziej intrygujących kumencie osoby, z uwagi na ich ilość
Jak byśmy jednak zagadnienia tego
źródeł do badań nad historią Polski wnioskuje, iż chodzi o Sardyńczyków, nie interpretowali, wydaje się, że ówjest niewątpliwie najstarszy, lecz zna- gdyż ci właśnie rządzeni byli przez czesny skryba, niewątpliwie pozbawiony nam jedynie z regestru, dokument, czterech ,,panów”4. Jak podaje B. Kür- ny znajomości geograficznej, kierował
którego nazwa w powszechnym prze- bis: ,,Chodzi tu o uwagę Nescio cuius się raczej wspomnianą znajomością zakazie utrwaliła się, od pierwszych jego gentil homines, puto autem Sardos Su- gadnień ustrojowo-politycznych, czyli
słów, jako Dagodopasował przepime iudex. Odpis ów
sywany dokument
włączony został do
do znanych mu reKiedy
mniej
będziemy
oczekiwać
od
wieszczych
pisarzy
zagranicznych,
aliów, w których
tzw. Collectio camniej na nich polegać. A przedsięweźmiem wśród siebie,
przychodził mu na
nonum, kardynana własnej przestrzeni,
myśl jedyny znała Deusdedita, pow gnieździe ojców naszych szukać w wszystkim wiadomości,
wstałego w okresie
ny twór państwoznajdziemy może więcej niźli dotąd gdziekolwiek pisano.
wy rządzony przez
maj-wrzesień 1087
Wpatrzmy się tylko w ziemię naszę. Może Słowianie zostawili ją dla nas jako
czterech panów, jaNajprawroku1.
najtrwalszą księgę,
dopodobniej chokim była właśnie
może ją zaklęli, aby nigdy z dziedzictwa potomków nie wychodziła
dziło o wykonanie
Sardynia7. Tym sai
w
tym
celu
urzekli
owoczesnym
sposobem,
mym dochodzimy
polecenia papieża
by mogła służyć za świadectwo odwiecznej własności najpóźniejszym wnukom.
do pierwszych wątGrzegorza VII nakazującego spisapliwości, dotycząAdam Czarnocki (Zorian – Dołęga Chodakowski), O słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem,
nie uchwał sobocych zarówno sa[w:] O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, opracował i wstępem opatrzył J. Maślanka, s. 22.
rowych oraz pomego
znaczenia
siadłości i tyturzeczonego aktu,
łów prawnych stajak i kancelaryjnej
nowiących majątek Stolicy Apostol- isse, quoniam ipsi a IIII iudicibus re- zasady wystawiania tej wagi dokumenskiej2. Żeby jednak sytuację nieco za- guntur”. Co do tej refleksji utarło się tu, a konkretnie konieczności umieszgmatwać, należy zwrócić uwagę, iż przekonanie, że pochodzi ona od same- czania w nim imienia małżonki oraz poomawiany regestr znany nam jest rów- go autora, to jest od Deusdedita. Nie tomstwa. Jeżeli bowiem, jak często się
nież nie z oryginału, lecz z powstałych jest to jednak wcale pewne5. Badaczka podaje, był to po prostu szeroko pojępóźniej w różnych okresach kolejnych w odwołaniu do niniejszego komenta- ty akt zwyczajowy, to czyż wymagał on
odpisów. Najstarszy z nich, wchodzą- rza podnosi, iż
tak niespotykanego uwierzytelnienia?
cy w skład Kodeksu watykańskiego,
Jednakże po kolei. Pochylmy się
Vaticanus Lat. 3833, w opiniach badaTaka uwaga w tekście, w którym jest mowa
nad polskim przekładem dokumenczy pozwala na ustalenie daty jego po- o Rusi i rzece Odrze, żeby wymienić stosunkowo tu Dagome iudex. Intencją jego napiwstania na lata 1099–11183. Przez sze- najbardziej znane pojęcia geograficzne, świadczy sania, była wola wystawców przedstareg dziesięcioleci dokument sprawiał nie tylko o braku orientacji, gdzie leżała Polska, wiających się jako Dagome, iudex, oraz
wiele kłopotów z interpretacją opisa- ale i o złej znajomości Sardynii. Dlatego trudno Oda senatrix i synowie ich (et filii nonego terytorium. Autor jednego z od- się zgodzić z wywodem K. Buczka, który stara się stri) Mieszko i Lambert, oddania vel
pisów uznał nawet, iż nie wiedząc ,,ja- uprawdopodobnić, jak Deusdedit wyobrażał sobie nadania, świętemu Piotrowi miasta vel
kiego plemienia” są wymienione w do- opis geograficzny Dagome iudex na wyspie Sar- państwa Schignesne, wraz ze wszystdynii (…) Ponieważ kardynał Deusdedit sam po- kimi swoimi przynależnościami. Już
1
Dzieło to kardynał Deusdedit dedykował
Dezyderiuszowi z Monte Cassino, czyli pa- dróżował po Europie, słuszniej byłoby adnotację tę samo określenie wymienionego mia6
sta nastręcza trudności. Ów słowiańpieżowi Wiktorowi III – zob. B. Kürbis, Da- uznać za obcy wtręt (…) .
ski termin geograficzny zapisany był
gome iudex – Studium krytyczne [w:] Na progach historii II. O świadectwach do dziejów
najprawdopodobniej w zlatynizowanej
4
Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów formie, co przysporzyć mogło wielu
kultury Polski średniowiecznej, Poznań 2001,
źródłowych z propozycjami metodycznymi kłopotów próbującemu przelać ową nas. 42–43.
2

G. Labuda, Stan dyskusji nad dokumentem
Dagome iudex i państwem Schinesghe [w:]
Civitas Schinesghe cum pertinentiis, pod red.
W. Chudziaka, Toruń 2003, s. 10.
3
Ibidem, s. 13.

dla nauczycieli historii i studentów, oprac.
M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 100.
5
B. Kürbis, Dagome iudex…, op. cit, s. 36.
6
Ibidem, s. 36, przypis 51.

Zagadnienie to poruszał M. Łodyński, Dagome iudex a kwestia sardyńska w XI wieku,
RAU WHF 54 (1911), s. 60–148.
7
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zwę na pergaminie. Stąd po stuleciach
Schignesne utożsamiane było zarówno
ze Szczecinem8, jak i Gnieznem i przyznać należy, że sam termin nie stanowił
przekonywującego argumentu, świadczącego, że odnosi się do bliskiego nam
terytorium. Zupełnie inaczej sytuacja
ta ma się w przypadku wymienionych
w dokumencie tzw. ,,przynależności”:
W tych granicach, tak jak się zaczyna od pierwszego boku długim morzem, stąd granicą Prus aż
do miejsca, które się nazywa Ruś, a granicą Rusi
ciągnąc się aż do Krakowa, a od tegoż Krakowa
aż do rzeki Odry prosto do miejsca, które zwie się
Alemura, a od tejże Alemury aż po Milsko, a od
granicy Milska prosto pod Odrę i stąd prowadząc
wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego miasta [scil.
Państwa] Schignesne .
9

Oczywiście ten bardziej, lub mniej
dokładnie określony obszar wskazuje na wytworzenie się spójnego organizmu państwowego – czym byśmy tak
nie określali panującej ówcześnie świadomość panującej w przestrzeni społecznej – jak się wydaje tworzącej właśnie zręby systemu feudalno-lennego.
Dla polskiej historiografii najważniejszym wydaje się moment, w którym
zwrócono uwagę, iż dokument dotyczy
naszego rodzimego podwórka. Jak się
podaje

ro dokument pozyskany został dla badań w zakre-

Jeżeli ta wersja jest oryginalna, to znaczy, że Gall

sie historii politycznej10.

nie zdradził swojej wiedzy o wcześniejszym imieniu Siemomysłowica (…).

Z dozą sarkazmu można więc przyjąć, iż wyrok już zapadł, a wszelkie odstępstwa od panującej w szerokim przekazie społecznym opinii traktować należy raczej z rozbawieniem niż refleksją. Rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę ekwilibrystyka etymologiczna
polegająca na próbach udowodnienia,
że Mieszko I to Dagome lub Dagome to
Mieszko I. Niejasne nazwanie Mieszka
imieniem Dagome tłumaczono rozmaicie. A to jako wynik pomyłki streszczającego dokument, bądź też jako
drugie jego imię. Byli też zwolennicy
wskazujący, że było to pogańskie imię
Mieszka I – Dzigoma, zaś według innych chodziło o skrót chrześcijańskiego, nadanego na chrzcie imienia Dagobert11. Zresztą mamy już kłopot z proweniencją samego imienia Mieszko.
Znając wczesnośredniowieczne zasady nadawania imion chłopcom z rodów monarszych, powinniśmy podejrzewać, że Mieszko otrzymał
imię po którymś z agnatycznych przodków. ,,Bez
względu bowiem na to, czy dane imię było słowiańskie, skandynawskie, pogańskie, czy chrześcijańskie, musiało nawiązywać do wcześniejszego rodzinnego »prototypu« […] imiona nierodowe
wkraczały do tradycji dynastycznych z dużą trudnością (Uspenskij 2011: 115).

W historii badań nad dokumentem Dagome
iudex dają się wyróżnić trzy okresy. Pierwszy –

Niepewność wprowadza już Anonim Gall (I,

na wielkiej fali heurezy źródłowej i gromadzenia

4). Według najczęściej przytaczanej wersji jego

przekazów w formie wydań drukowanych – cecho-

Kroniki Siemomysł spłodził ,,Mieszka, który

wała jeszcze przewaga informacji nad krytyką i ba-

pierwszy nosił to imię” (qui primus nomie vocatus

daniem. (…) tekst naszego regestu znany był już

ILLO). Chodziłoby zatem o jakieś ,,imię-przezwi-

A. Naruszewiczowi, a po nim przytoczył go J. Le-

sko” wymyślone przez rodziców, co zgadzałoby

lewel, ale nie zdołał go jeszcze wytłumaczyć. Ów-

się z ówczesnymi zwyczajami Słowian. Byłby to

czesny stan znajomości faktów historycznych pro-

dobry początek onomastycznej tradycji dynastycz-

wadził z konieczności do nierealnych domysłów,

nej, gdyby nie alternatywna wersja zarejestrowa-

jak ten, że Dagome to jeden z wielmożów (…). W.

na w dwóch najstarszych rękopisach Kroniki Ano-

A. Maciejowski odkrył pod tajemniczym Dagome

nima (egzemplarz Zamoyskich z XIV wieku i Sę-

władcę Polski Mieszka I. W tym momencie dopie-

dziwoja z Czechła z pierwszej połowy XV wieku).
Można w niej wyczytać, ze Mieszko ,,uprzednio
nosił inne imię” (qui primus nomie vocatus ALLO).

8
Jak podaje B. Kürbis, propozycja ta pojawia się po raz pierwszy w opracowaniach: L.
Giesebrecht, Wendische Geschichten, Berlin
1843, t. I, s. 232 oraz W. Giesebrecht, Römische Mitteilungen zur Geschichte des Wendenlandes, Baltische Studien 11 (1845), s.
1–4, w formie listu do Ludwika Giesebrechta.
9
Kürbis B., Dagome iudex…, op. cit, s. 50.
Warto zaznaczyć, iż za podstawę posłużył
przekład G. Labudy, Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów, Warszawa 1954, s.
208–209.

7

Ibidem, s. 53.
„Uważam, że Dagome albo Dagone jest
najprawdopodobniej zepsutą lekcją powstałą
na skutek zniekształcenia przez Deusdedita
pierwszych słów intytulacji, która w rzymskich dokumentach prywatnych była wpisywana przez pisarza w formie subiektywnej,
tzn. podmiot występował w pierwszej osobie
liczby pojedynczej” – cyt. za P. Nowak, Rzekome drugie imię Mieszka I w Dagome iudex
[w:] „Przegląd Historyczny”, Tom CIII, Zeszyt 2, Warszawa 2012, s. 363.
10
11

Jest wreszcie, dosłowna udręka z Mieszkiem,
wynikająca z możliwego odczytania jako Mashaqqah imienia ,,króla Północy”, wymienionego
w tekście przypisywanym Ibrahimowi ibn Jakubowi (Mishin 1996: 184, 187–189). To słowo można bowiem przetłumaczyć jako ,,uciążliwość, trudność, plaga” lub własnie ,,udręka”(…) Współczesną Ibrahimowi saską transkrypcję (Misaca/Misaco) zanotował Widukind z Korbei. Gerhard z Augsburga w napisanym w latach 983–993 roku Żywocie św. Udarlyka użył formy Misico. U Thietmara znajdziemy Miseco i Misaco, u Brunona
z Kwerfurtu – Misico, Miesico i Mesico. W dwóch
najstarszych rocznikach krakowskich występuje już dwusylabowa forma imienia Mesco/Mesko,
która zanotował również Anonim Gall (Mescho).
Wszystkie te źródła ,,na pewno nie oddają go w rodzimej postaci pierwotnej, ale w wersji konwencjonalnie zlatynizowanej” (Bańkowski1989:128)12.

Za sprawą Jana Długosza a następnie Marcina Kromera utożsamiano też
miano ,,Mieszko” z imieniem Mieczysław. Według przekazów tradycji powodem nadania takiego imienia mogła
być tez ślepota w dzieciństwie późniejszego władcy Polan13, a inne teorie starają się urobić Mieszka od Rusińskiego
słowa ,,miszka” – czyli niedźwiedzia14.
Próby rozstrzygnięcia wątpliwości co do imienia Mieszko, a już z całą
pewnością Dagome, stanowią ciekawą
sytuację sprowadzającą się do stwierdzenia – nie wiadomo, czy Homer żył
naprawdę, ale z całą pewnością był ślepy. Jednakże, jak była już mowa, wylansowanie opinii, iż wystawcą dokumentu był władca Polan, niosło za sobą
ogromny ładunek polityczny, niezwykle istotny zwłaszcza dla Kościoła katolickiego. Otóż, jak wspomniano, porządki w kancelarii papieskiej, dzięki którym omawiany dokument przetrwał w pamięci potomnych, zaprowadził Grzegorz VII. Niewątpliwie miały one na celu wykazanie potęgi Stolicy
Apostolskiej w walce o rząd dusz z Cesarzem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Śmiałe reformy tegoż papieża,
jak chociażby zakaz przyjmowania inwestytur z rąk świeckich, co bez wątP. Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń 2012, s. 167–169.
13
Gall Anonim, Kronika polska, Wrocław
2003, s. 15–17.
14
Zob. Z. Skrok, Czy wikingowie stworzyli
Polskę, Warszawa 2013, s. 75–77.
12
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pienia uderzało druzgocąco w istniejący od czasów ottońskich zwyczaj bogatego uposażania w przywileje i dobra państwowe biskupstw niemieckich,
doprowadziły do konfliktu pomiędzy
stronami, zakończonego upokorzeniem
się Henryka IV przed papieżem w Canossie, w roku 1076. Wykazanie się
przed światem dokumentami popierającymi, a tym bardziej uznającymi następcę św. Piotra za opiekuna – a takim
że, wśród wielu innych, był niewątpliwie również Dagome iudex i to już nieważne czy interpretowanym źródłem
jego proweniencji była Sardynia czy
też kraj Polan – niosło ze sobą ogromny ładunek propagandowy, w szczególny sposób sankcjonujący roszczenia papieskie do władzy nadrzędnej. Stąd zapewne dalszą konsekwencją losów naszego dokumentu stało się owo ,,pozyskanie” dla badań z zakresu historii politycznej. Rzeczywiście rozkwit badań
nad początkami państwowości polskiej
nastąpił w ostatniej dekadzie XIX wieku. Nic w tym dziwnego. Nasi rodzimi badacze doby zaborów, ze szczególną estymą musieli traktować ów dokument. Zwracał on przecież powszechną uwagę na odległą historię zniewolonej ojczyzny i zaznaczenie pewnych
jej działań i roli jaką odgrywała na europejskiej arenie politycznej i to w czasach zamierzchłych. Zaczęto więc wnikliwiej pochylać się nad owymi dążeniami i poszukiwać wiarygodnych interpretacji intencji wystawców.

K.B.] przekazu naszego najstarszego dokumentu,
wyostrzały jednak zmysł krytyczny i pobudzały do
nowych pytań. Stało się jasne, że Dagome iudex
można pojąć tylko w kontekście dyplomatyki papieskiej, którą zresztą i nasi uczeni poznawali na
ekspedycjach do Rzymu.
Dopiero więc po ukazaniu się okazałego tomu
W. Glanvella [V. W. von Glanvell, Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit, Paderborn
1905 – przyp. K. B.] atmosfera badawcza dookoła Dagome iudex weszła w stadium większego napięcia twórczego, odtąd można było datować drugi
okres w historii badań nad tym źródłem (…), przyniosły znaczną intensyfikację studiów polskich
uczonych (…) W roku 1908 J. Ptaśnik opublikował
swoje podstawowe studium o Denarze św. Piotra15.

Chodzi tu o studium zatytułowane
Denar świętego Piotra obrońcą jedności politycznej i kościelnej w Polsce16,
którego nośny i propagandowy tytuł
wydaje się jak najzasadniej odpowiadać
obranym głównym nurtom badawczym
w polskiej historiografii okresu zaborów (nie tylko w kontekście krytyki
Dagome iudex postrzeganego wyłącznie poprzez pryzmat badań nad dyplomatyką papieską), trwającym w szczególny sposób w wielu zagadnieniach do
dnia dzisiejszego. Wytłumaczenie tego
stanu rzeczy nie jest trudne.

dex, informującym, iż dokument powstał za pontyfikatu Jana XV, który
notabene sprawował swą piotrową posługę do roku 996, na co nie zwraca się
uwagi, mając zdecydowane przeświadczenie o tym, iż dokument wystawiony
został za życia Mieszka I i tym samym
ograniczając nas w zaprezentowanych
ramach czasowych.
Na przełomie X/XI wieku w Kościele na Zachodzie były trudności w zakresie zarządzania, stanowił jedność
w sensie ideowym, ale nie organizacyjnym. Stanowił sumę lokalnych Kościołów federacyjnych, w których wysoką
pozycję zajmowali biskupi, a zwłaszcza metropolici, choć należy zauważyć
ich wyraźną zależność od czynników
świeckich.
Stolica Apostolska miała niewiele możliwości
wpływu na Kościoły lokalne. Od VIII do XII w.
nie zwoływano na Zachodzie soborów powszechnych, instytucja legatów apostolskich dopiero się
kształtowała, a wysyłanie ich miało charakter sporadyczny i najczęściej wiązało się z inicjatywą lokalną (czasem wygodnie było uciec się do arbitrażu papiestwa), na nominacje biskupów i opatów papieże nie mieli praktycznie wpływu, nawet
kult świętych nie był jeszcze, lecz dopiero zaczynał się stawać domeną Stolicy Apostolskiej. Jedną z niewielu możliwości wywierania i rozszerza-

Po upadku insurekcji i państwa, a następnie

nia wpływu papieskiej centrali na sprawy Kościo-

w okresie bezprzykładnej martyrologii legiono-

łów lokalnych było nadawanie paliusza – ozna-

wej i powstańczej zrodził się wyraźny model oby-

ki godności metropolitarnej, związane ze składa-

czaju patriotycznego, który zrósł się z ceremonią

niem przez metropolitę szczególnej przysięgi na

i obrzędem sakralnym. Bóg Polaków utracił część

rzecz ,,Św. Piotra”. Do Rzymu udawano się chęt-

swoich atrybutów uniwersalnych stając się bogiem

nie, ale nie tyle do konkretnego papieża, co do gro-

Do Władysława Abrahama należy zasługa wy-

nieszczęśliwych. Występował więc w funkcji osta-

bu św. Piotra. Papieża uważano na ogół za auto-

zyskania dokumentu Dagome iudex jako przypusz-

tecznego władcy narodu, jego opiekuna i pocie-

rytet w sprawach wiary, odmawiano mu natomiast

czalnego źródła do genezy świętopietrza w Polsce.

szyciela, wodza ideowego, który sam stawał się

prawa do ingerencji w sprawy diecezji i prowincji

Do swoich konstrukcji o zależności państwa pol-

wzorem niezłomności, poświęcenia dla idei ofiary

kościelnych. Dodajmy, że istniała, a okresami ule-

skiego od papiestwa wyzyskał go K. Potkański.

ostatecznej i wreszcie zmartwychwstania17.

gała intensyfikacji rywalizacja między Kościołem

Natomiast W. Kętrzyński odtwarzał na podstawie
Dagome iudex pierwotne granice Polski (…). Na
rozwinięcie właściwych studiów krytycznych i na
prawnopolityczną analizę było jednak za wcześnie. Większe konstrukcje naukowe w obu kierunkach, źródłoznawczym i historycznym, były uwarunkowane odpowiednim przygotowaniem tekstu.
Wydanie Martinucciego [P. Martinuccis, Deusdedit presbyteri cardinalis tituli apostolorum in Eudoxia collectio canonum e codice Vaticano edita,
Venetii 1869 – przyp. K.B.] nie mogło budzić zaufania. Dodać też należy, że ostre bella diplomatica naszych uczonych dokoła najstarszych dokumentów polskich nie mogły sprzyjać zaufaniu do
tak udziwnionego w redakcji Deusdedita [nie znanego nam jednak przecież w oryginale – przyp.

Zastanówmy się zatem nad rolą
i znaczeniem Kościoła zachodniego oraz papiestwa do okresu powstania dokumentu, przypadającemu – jak
chce większość badaczy – na lata 991–
992, czyli schyłkowemu okresowi panowania Mieszka I. Warto w tym miejscu podkreślić, iż datację tę uzasadnia
się wstępem w regestrze Dagome iuIbidem, s. 53.
16
J. Paśnik, Denar świętego Piotra obrońcą jedności politycznej i kościelnej w Polsce,
RAU WHF 51 (1908), s. 133–218.
17
B. Jedynak, Dziedzictwo obyczaju narodowego Polaków. Pamięć i zapomnienie, Lublin 2004, s. 70.
15

rzymskim z konstantynopolskim, także na terenie
samej Italii. (…)
Wiek X, a przynajmniej znaczna jego część, to
– co przyznają nawet zagorzali zwolennicy tej instytucji – okres wyjątkowy, w sensie negatywnym,
w dziejach papiestwa. Oczywiście niedopuszczalnym uproszczeniem byłoby dopatrywanie się przyczyn upadku autorytetu papiestwa wyłącznie w cechach osobowych poszczególnych jego przedstawicieli, choć łatwo można wskazać na osobistości
niegodne lub mało do sprawowania takiego urzędu odpowiednie (pisze się niekiedy o ,,pajdokracji” i ,,pornokracji” w papieskim Rzymie tej doby).
Głębszą przyczyną złego stanu papiestwa było jednak, podobnie jak w całym bez mała Kościele, nadmierne uwikłanie się w sprawy doczesne. Papieże,
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biskupi Rzymu, patriarchowie Zachodu bowiem
byli także od VIII w. zwierzchnikami państwa kościelnego (patrymonium sancti Petri) w środkowej
części Półwyspu Apenińskiego, stawali się zatem,
chcąc czy nie chcąc, podmiotami skomplikowanej gry politycznej, prowadzonej zwłaszcza przez
wpływowe, arystokratyczne, często z sobą rywalizujące rody rzymskie. (…) Objęcie rządów nad
Italią i Rzymem przez króla niemieckiego Ottona I oznaczało wprawdzie pojawienie się nad papiestwem przytłaczającego cienia protekcji czy
zwierzchności wobec cesarza, ale za to uwalniało
je w poważnym stopniu od konieczności uczestniczenia i kompromitacji w lokalnej rzymskiej grze
sił politycznych. Ponieważ zaś światłym cesarzom
także zależało na ,,kontrolowanej” reformie Kościoła i dbali o to, by odpowiednie osoby osiągnęły
tron Piotrowy, stworzyło to, mimo przejściowych
(do połowy XI w.!) trudności i nieporozumień, nie
najgorsze warunki do ożywienia prądów reformacyjnych i nadania im głębszego, już nie zawsze
przez monarchów aprobowanego, charakteru18.

Wnikając w zagadnienie głębiej, należy przypomnieć o sytuacji panującej w tym czasie na piotrowym stolcu. Otóż Otton I po swej koronacji
na Świętego Cesarza Rzymskiego19,
w dniu 2.02.962 roku, dokonanej przez
papieża Jana XII, potwierdził wszystkie darowizny i przywileje Karolingów
uczynione wcześniej względem Stolicy
Apostolskiej. Niemniej jednak przypomniał o swych cesarskich prawach zarówno względem wyboru papieża, jak
i swej zwierzchności nad całym państwem kościelnym, powołując się przy
tym na konstytucję Lotariusza z 824
roku, według której każdy nowo wybrany papież miał obowiązek złożenia
przysięgi wierności cesarzowi. Oburzony tym Jan XII, wykorzystując walkę
polityczną wewnątrz Niemiec, w którą musiał zaangażować się cesarz20,
nawiązał kontakty z dotychczasowym
wrogiem Adalbertem oraz Bizancjum
i Węgrami. Otton oczywiście zdetronizował papieża. ,,Krok ten, stojący
J. Strzelczyk, Niektóre problemy chrystianizacji Europy wczesnośredniowiecznej
[w:] Nihil superfluum esse. Studia z dziejów
średniowiecza (45 lecie pracy naukowej prof.
Jadwigi Krzyżaniakowej, pod red. J. Strzelczyka i J. Dobosza, Poznań 2000, s. 62–64.
19
Dążąc do uznania tego aktu przez Cesarstwo Bizantyjskie, celowo pominął przymiotnik ,,rzymski”.
20
Otton I, musiał w tym czasie ugasić bunt
książąt bawarskich, saskich, lotaryńskich
i frankońskich wspieranych przez jego własnych braci Thankmara i Henryka.
18
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w jawnej sprzeczności z zasadą kanoniczną, iż nikt nie może sadzić papieża,
usprawiedliwił synod twierdzeniem, że
niezwykła rana wymaga niezwykłych
środków zaradczych”21. Nowo wybrany papież Leon VIII, był, co ciekawe,
osobą świecką i wszystkie wymagane
święcenia otrzymał jednego dnia. Zajęty dalszą walką Otton musiał opuścić
Wieczne Miasto, a w tym czasie powraca doń Jan XII. Wiąże się to z ucieczką Leona VIII, wyklęciem go i potępieniem przez synod jego uchwał. Jednakże rychła śmierć Jana XII (maj 964)
i interwencja zbrojna Ottona, doprowadzają do ponownego objęcia tronu piotrowego przez Leona VIII – a i ten fakt
pociąga za sobą konsekwencje wygnania z Rzymu wybranego w międzyczasie przez elektorów Benedykta V,
pobożnego i uczonego duchownego
Grammaticusa, faktycznie sprawującego swój urząd przez miesiąc. Leon VIII
umiera wiosną 965 roku. Ludolfing doprowadza do wyboru na papieża biskupa z Narni22, Jana XIII. I mniej więcej
w tym okresie domyślamy się przybycia na dwór Mieszka I Dobrawy. Wracając jednak do Jana XIII dodać należy,
iż opowiadał się całkowicie za polityką prowadzoną przez cesarza, której zagorzałym przeciwnikiem był jego brat
Piotr Krescencjusz. Wynikiem czego
wybuchło w Rzymie kolejne powstanie. Jan XIII został uwięziony. Konsekwencją tego była oczywiście interwencja Ludolfinga i okrutne represje wobec buntowników. Szczęśliwie dla dalszych losów Jana XIII, Otton I pozostał
w Italii do jesieni 972 roku. W Rzymie
nastał więc spokojniejszy okres. Cesarz
zwrócił nawet państwu kościelnemu
dawno utracone posiadłości, w szczególności egzarchat w Rawennie. W rok
po wydarzeniu nazwanym ,,Chrzest
Polski”, na Boże Narodzenie 967 roku,
papież koronuje syna Ludolfinga, Ottona II na cesarza. W tym też czasie następuje wyraźna chęć zbliżenia pomiędzy zachodnim a wschodnim cesarstwem, czego owocem stało się małżeństwo Ottona II z księżniczką Teofano, córką cesarza bizantyjskiego Jana
I Tzimiskesa. W 972 roku papież Jan

XIII również i ją koronował na cesarzową. Najistotniejszy jest jednak fakt,
iż w omawianym okresie nastąpiły szeroko zakreślone plany misyjne kościoła niemieckiego w krajach pogańskich,
zwłaszcza słowiańskiego wschodu. Dominującym ośrodkiem tych poczynań
stało się arcybiskupstwo magdeburskie, będące umiłowaną fundacją Ottona I. Papież ustanawiając je zaznaczył
jednak, iż obszar należnych mu wpływów i uprawnień kończy się na brzegu rzeki Odry.

F. K. Seppelt, K. Löffler, Dzieje papieży od początków kościoła do czasów dzisiejszych, t. I, Poznań 1936 (reprint Warszawa
1995), s. 178.
22
Obecnie miejscowość Terni położona na
północ od Rzymu.

F. K. Seppelt, K. Löffler, Dzieje papieży…, op. cit., s. 179–180.
24
Tzw. reformy kluniackie. Ich nazwa
wzięła się od benedyktyńskiego klasztoru
w Cluny, gdzie zostały pierwotnie wprowadzone. Przede wszystkim dotyczyły powró-

21

Dopiero później usiłowali arcybiskupi magdeburscy fałszowaniem dokumentów i innemi zabiegami poddać sobie cały polski Kościół, czy tylko
poznańskie biskupstwo, co im się jednak nie udało. Fakt niezawisłości na polu kościelnem od obcego zwierzchnika posiadał naówczas doniosłe
polityczne znaczenie i był wyrazem niemałej już
wtedy potęgi młodego państwa polskiego. Wszak
Czesi mimo, że ulegli cesarstwu, a chrześcijaństwo
przyjęli na kilkadziesiąt lat przed Polską, należeli zrazu do diecezji regensburskiej, wraz z nią zaś
do mogunckiej metropolji, a własne biskupstwo
w Pradze, też Moguncji poddane, uzyskali dopiero w r. 97323.

Zanim jednak powrócimy na rodzimy grunt, dokończmy pokrótce omawiać dalsze dzieje papiestwa. Jan XIII
umiera w roku 972, tym samym, w którym Mieszko I wraz z bratem Czciborem stawili zwycięski opór pod Cedynią margrabiemu Marchii Łużyckiej Hodonowi i grafowi Zygfrydowi
von Walbeck. Cesarz Otton I przeżył
go o rok, umierając 7 maja 973 roku.
Sytuacja w Wiecznym Mieście uległa rozprężeniu. Na czoło przywódcze
wysunął się ród Krescencjuszów, dusząc w więzieniu legalnie wybranego
przez stronnictwo cesarskie Benedykta VI i wprowadzając na tron piotrowy
biorącego udział w tej zbrodni Bonifacego VII, zwanego Frankonem. Ten,
zmuszony przez Niemców do ucieczki,
znalazł schronienie w Konstantynopolu, zabierając ze sobą papieski skarbiec.
Stolec piotrowy obejmuje stronnik cesarski Benedykt VII, znany głównie
z poparcia dla rozwoju reformy z Cluny24. Po jego śmierci w 983 roku wy23
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bór pada na Jana XIV, dotychczasowego kanclerza cesarskiego w królestwie Italii i biskupa Pawii. Jednakże 7 grudnia tego samego roku umiera przedwcześnie, w wieku 28 lat, cesarz Otton II. W Rzymie wybuchają kolejne niepokoje. Dzięki pomocy Bizancjum powraca do miasta Bonifacy VII.
Wtrąca do wiezienia Jana XIV, który
po czterech miesiącach tortur umiera
z głodu. W roku 984 podobny los spotyka też samego Bonifacego, który ginie w nieznanych okolicznościach, zaś
jego zbezczeszczone i obnażone zwłoki znaleziono w centrum miasta, u stóp
konnego posagu cesarza Marka Aureliusza25. Tak dochodzimy do pontyfikatu Jana XV, podczas którego wystawiony został dokument Dagome iudex.
W świadomości wielu osób, pokutuje obraz dobrotliwej, jak wskazuje
samo imię, księżniczki Czeskiej Dobrawy, której dopiero przybycie nadaje błogosławionego rozbłysku, pogrążonemu w mrokach ciemności, pogańskiemu i prymitywnemu plemieniu,
które zapomniane przez wszystkich wegetowało gdzieś pomiędzy środkową
Odrą a Wartą26. O wielkim fenomenie
świadczyć zatem musi fakt, iż w przeciągu zaledwie trzech dekad możemy
mówić o powstaniu tak silnego organizmu politycznego. Zachowane przekazy źródłowe jasno wskazują na znaczącą pozycję władcy Polan. W jakim więc
celu miałby Mieszko I oddawać swoje
państwo Stolicy Apostolskiej?

wy kościelne. Być może jest to właśnie wyraz sta-

z prawem i obyczajem chrześcijańskim. Gdy ksią-

rań Mieszka o uzależnienie biskupstwa polskiego

żę polski po śmierci Dobrawki wziął za żonę cór-

bezpośrednio od papieża (…) O cokolwiek by to

kę margrabiego Teodoryka Odę, która była zakon-

jednak chodziło, dokument ten jest dowodem oży-

nicą (…)28.

wionych stosunków między Polską a Rzymem także w ostatnich latach rządów Mieszka I. Kontakty te były bezpośrednie. Książę polski pertraktując z papieżem nie uciekał się do pośrednictwa
cesarskiego27.

Można się z tymi tezami zgodzić,
jednakże w jakim celu, włączał władca Polan do zapisu drugą żonę Odę
i dwóch urodzonych przez nią synów,
wyłączając z rzekomej darowizny pierworodnego dziedzica Bolesława?
(…) i cesarz wszakże nie był obcą dla Mieszka osobą. Niewiele czasu minęło od chrztu, gdy
Mieszko zajął wysokie miejsce w hierarchii Cesarstwa i był określany jako ,,przyjaciel cesarski” (…)
Chrześcijański książę polski interesował się
również żywo wewnętrznymi sprawami niemieckimi. Związany był zwłaszcza przyjaźnią z książętami bawarskimi, a zażyłość ta datowała się zapewne od czasu, gdy Mieszko załatwiał formalności chrztu. Odtąd Mieszko, chociaż zawsze lojalny
wobec cesarzy, sprzyjał wyraźnie dynastii bawarskiej, rywalizującej z cesarską dynastią saską. Objawiało się to szczególnie w okresach bezkrólewia
w Niemczech.
Po śmierci cesarza Ottona I w roku 973 książęta niemieccy podzielili się na stronnictwa. Jedno
z nich wierne było synowi zmarłego cesarza, Ottonowi II, koronowanemu zresztą jeszcze za życia ojca; drugie poparło kandydaturę na tron księcia bawarskiego Henryka Kłótnika. Ten drugi obóz
czynnie wsparli książęta słowiańscy: polski Miesz-

Nie wiadomo dokładnie, co o tym sądzić. Jest

ko i czeski Bolesław. Gdy jednak szala zwycięstwa

rzeczą pewną, że nie oznaczało to uznania poli-

przechyliła się na stronę Ottona II, Mieszko uznał

tycznej zwierzchności papiestwa, które było wtedy

jego władzę.

jeszcze bardzo słabe i od nikogo tego rodzaju ak-

Podobnie było w dziesięć lat później, po śmier-

tów nie wymagało. Chodzi tu raczej o jakieś spra-

ci Ottona II, po którym pozostał jedynie małoletni
syn, późniejszy Otton III. Znów Henryk bawarski

cenia do reguły św. Benedykta, czyli przestrzegania ubóstwa, zachowania celibatu,
wypełniania czasu modlitwą, nauką i pracą.
Zostały utrwalone za pontyfikatu Sylwestra
II. Niosły ze sobą także hasło: Pax et Treuga Dei, (Pokój i Rozejm Boży), wzywające
do przerywania walk w okresie wielkiego
postu, adwentu oraz od środy wieczorem do
poniedziałku rano.
25
J. W. Kowalski, Poczet papieży, Warszawa 1988, s. 76.
26
Odpowiedzi na temat frapujących pytań
dotyczących najstarszych naszych dziejów
starają się ostatnio udzielić: J. Biszek, Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna,
Warszawa 2015 oraz R. F. Barkowski, Tajemnice początków państwa polskiego, Warszawa 2016.

próbował zagarnąć władzę i zalazł poparcie wielu książąt. (…) Zwróćmy uwagę, że wśród stronników Henryka kronikarz wymienia na pierwszym
miejscu Mieszka. Jest to jeszcze jeden dowód szacunku, jakim książę polski cieszył się w Niemczech, i wysokiej pozycji, jaką mu przyznawano. Pozycji tej nie osłabiła ponowna klęska Henryka Kłótnika i uznanie Ottona III. Mieszko podporządkował się lojalnie zwycięzcy i niedługo po

Sprawę w odpowiedni sposób usprawiedliwiono, a do tego niezwykle ważnego wątku jeszcze powrócimy. Jednakże najpierw zastanówmy się nad
wyłaniającym się przed nami obrazem
Mieszka. Jawi się nam przecież jako
przywódca dalekowzroczny, od lat biorący czynny udział w międzynarodowej grze politycznej w tej części Europy. Co więc mogło go skłonić do sygnowania Dagome iudex? Wątpię, że
był to akt desperacji, wyrażający się
oddaniem swego kraju w opiekę zależnemu od cesarza papiestwu? Notabene,
pamiętamy przy tym, iż następca św.
Piotra był zarazem głową Państwa Kościelnego. Jeżeli jednak ,,król Północy”29 taki miał zamiar, to przecież nie
mógłby być on wymierzony przeciw temuż cesarstwu, które jak była już wcześniej mowa, wspierało swoich biskupów – bez wątpienia należących do najbardziej wpływowego elektoratu cesarza – w wyraźnych zakusach terytorialnych skierowanych na Wschód. W takim razie przychodzi inna, równie często forsowana propozycja, motywująca
działanie Mieszka chęcią zabezpieczenia Ody i jej potomstwa przed pierworodnym dziedzicem Bolesławem. Jakież to było zabezpieczenie wskazują fakty. Mieszko zmarł 25 maja 992
roku, a już po dwóch co najwyżej miesiącach uznano w Niemczech Chrobrego za władcę całej Polski (jak potocznie dziś piszemy o ziemiach podległych
jego woli). Nie trzeba przekonywać, iż
musiałby działać przeciw ,,testamentowi” swego ojca, którego specyficzną formą był, przyjmując obecne stanowisko nauki, Dagome iudex, dokonujący podziału kraju. Z drugiej strony,
na pewno też wdowa po Mieszku, Oda,
nie mogła liczyć na pomoc Niemiec,
gdyż w tym czasie jej krewni i powinowaci znajdowali się w niełasce cesarskiej i nie dysponowali odpowiednimi
siłami30.

tym śmiało żądał posiłków cesarskich przeciw
swym wrogom.
Wybaczono Mieszkowi w Niemczech nawet te
jego postępki, które stały w jaskrawej sprzeczności
27
J. Dowiat, Chrzest Polski, Warszawa
1958, s. 93.

Ibidem, s. 93–94.
Takiego określenia władcy Polan użył
Ibrahim ibn Jakub. Szerzej na ten temat: P.
Urbańczyk, Mieszko…, op. cit., s. 173 i nast.
30
Oda była córką Dytryka (Teodoryka)
margrabiego Marchii Północnej z rodu Haldensleben.
28
29
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Czyż taki scenariusz nie byłby, przez
tak wytrawnego polityka jak Mieszko I,
przewidywany jako najbardziej prawdopodobny? Oczywiście możemy też
wysnuć przypuszczenia o innych, determinujących do działania intencjach
władcy Polan. Być może powinniśmy
więc wziąć pod uwagę aspekt wielkiego uczucia, którym mógł obdarzać młodą małżonkę. Miłość wszakże, ze swoim irracjonalnym pięknem, zdolna jest
do wszystkiego. Z drugiej strony być
może zaczynały się u Mieszka jakieś
przykre, związane ze starczym wiekiem, dolegliwości… być może. Ale
zapewne więcej nie chcemy już zajmować się domniemaniami. Powróćmy zatem do poruszanej już kwestii,
zwrócenia uwagi na fakt, iż władca Polan wielokrotnie wymieniany jest w zachowanych źródłach jako Mieszko, co
oznacza, że był dobrze znany w kręgach politycznych właśnie pod tym
imieniem (co całkowicie obala pogląd,
że władca Polan był nikomu ówcześnie
nie znany pod imieniem pogańskim
i zachodziła konieczność ,,przedstawienia” go pod rzekomo nowym, przyjętym na chrzcie, imieniem), zaś w omawianym dokumencie z niewiadomego
powodu ukrywa się pod pseudonimem
,,Dagome”. Z kolei, jeżeli, jak się niekiedy podaje, chodziło tu o niestosowność używania ,,pogańskiego” imienia przez chrześcijańskiego władcę,
to jak odebrać wymienienie w tym samym dokumencie pogańskiego imienia
jego syna Mieszka, w dodatku urodzonego przez niedoszłą mniszkę? Co więcej, za całkowite grubiaństwo musiano
by w takim razie traktować późniejsze
nadanie tak pogańsko gorszącego imienia jego wnukowi – jednemu z najstaranniej wykształconych władców tego
okresu, Mieszkowi II. Nie samo jednak
imię nastręcza interpretacyjnych trudności. Zwróćmy uwagę na określenie
funkcji, którą rzeczony Dagome przedstawia się w dokumencie. Cóż oznacza
mianowicie słowo iudex? Odpowiedź
wydaje się z pozoru prosta – ,,sędzia”.
Jednakże nie w tym oczywiście przypadku. Wśród badaczy rozpoczął się
kolejny ,,wyścig” mający na celu wykazać, iż interpretacja terminu iudex
koniecznie musi w odpowiedni sposób
znamionować pozycję władcy. W starszej literaturze próbowano więc czynić
przeróżne zakusy stawiające znak rów-

ności pomiędzy łacińskimi terminami
iudex a dux oraz rex.

11

chcieli, i wtedy podnoszą krzyk: ależ język rozwija się wbrew regułom! Dlatego – nie ukończony
polonista, Bóg ustrzegł i gramatyką nie pokarał na

Dagome sędzia, tak tłumaczono zgodnie z kla-

wieki – mogę z lubością przytoczyć powiedzenie

sycznym sposobem rozumienia terminu: iudex.

Leona Koczy'ego z 1932 roku: ,,…możemy więc

W X wieku jednak był to tytuł nadawany niejedno-

z zapartym oddechem czekać na ogłoszenie wyro-

krotnie we Włoszech tamtejszym władcom niedu-

ku przez językoznawców, ale wierzyć im nie jeste-

żych zresztą księstw; tak na przykład władcę we-

śmy zobowiązani”33.

neckiego zwano raz dux, raz iudex, co tłumaczyć
należy więc: książę. Czyżby na dworze gnieźnieńskim jednym z doradców Mieszka był duchowny
pochodzący z Italii, czyżby to on układał pismo
Mieszkowe do papieża i użył określenia: iudex?
Nie wiemy31.

Oczywiście, każdy z Czytelników zwróci w tym miejscu uwagę,
że ,,władców weneckich”, czyli najwyższego urzędnika, tytułowano też –
a może z uwagi na okres stosowania od
697 do 1797 roku, przede wszystkim –
terminem doża i takie określenie przetrwało do dnia dzisiejszego, czego pamiątką jest przepiękny Pałac Dożów,
jeden z najsłynniejszych zabytków tego
bajecznego miasta. Z kolei w późniejszej publikacji, a w zasadzie w komentarzu do prezentowanej wersji naszego
źródła czytamy:
Iudex – oznacza w Rzymie, jak i w Bizancjum (archon) w zasadzie dostojnika, sprawującego władzę zleconą, niekiedy jednak może oznaczać władcę samodzielnego (wg H. Łowmiańskiego). Zwróćmy jednak uwagę, że imieniem iudex
określano także żupanów, książąt plemiennych
słowiańskich na Bałkanach. W każdym razie należy się stanowczo sprzeciwić próbom poprawiania
tekstu na dux, rex32.

Czy jednak nie za dużo mielibyśmy
tu przysłowiowych grzybów w barszczu? Z jednej strony intencją jest ukrycie ,,pogańskiego” imienia, a z drugiej
przypisywanie tytułu wypominającego
plemienną proweniencję. Wątpliwości
w mojej skromnej ocenie jest jak dotąd
wiele. Tym bardziej przychylam się do
opinii, iż
należy wierzyć językoznawcom na tyle, na ile
ich prawidła odpowiadają rzeczywistym tendencjom rozwojowym języka. Ale na naszych oczach
język rozwija się inaczej, niż językoznawcy by

S. Trawkowski, Monarchia Mieszka
I i Bolesława Chrobrego [w:] Polska pierwszych Piastów. Państwo, społeczeństwo,
kultura, pod red. T. Manteuffla, Warszawa
1974, s. 142.
32
Wiek V–XV w źródłach…, op. cit., s. 36.

Oczywiście językoznawcy mogą
opierać się na analizie zachowanych
pisemnych źródeł, głównie bazując na
przekazach z obcych kronik. Czyż nie
jest to zdumiewające, że nie zachowały się jakiekolwiek wytworzone przez
stronę polską przekazy z tego okresu? Pomijając już panowanie Mieszka I, wiemy przecież, iż jego syn Bolesław nazwany przez potomnych Chrobry, był w młodości oddany na cesarski dwór jako zakładnik. Choć chętnie
widzi się w nim nawet współcześnie
zdolnego analfabetę, bez wątpienia nauczył się tam czytać. W przeciwny sposób nie byłby w stanie, prowadząc tak
rozległe akcje dyplomatyczne, sprawdzać sygnowanych swoim imieniem listów i dokumentów, jak choćby zabiegów zmierzających do przybycia z misją do Polski Wojciecha Sławnikowica. Jeszcze bardziej zdumiewający jest
taki sam brak świadectw z okresu panowania Mieszka II, który jak była już
mowa, otrzymał staranne wykształcenie. Władał kilkoma językami – greką i łaciną bez wątpienia. Począwszy
od obrony Niemczy, nie obce były mu
też zagadnienia będące domeną Marsa. Wydaje się, że był postacią wzbudzającą szczególny podziw u obcych,
gdyż w jakiż inny sposób ożenić by się
mógł z Ryksą, wnuczką cesarza Ottona
II, córką Ezona, palatyna nadreńskiego i Matyldy, siostry Ottona III. Zrobił
tym samym jedną z najlepszych partii
w Europie, a dama pierwszego formatu, panna z cesarskiego domu, zasiadła
na polskim tronie. Czyż w dalszym ciągu nie dziwi brak pisanych źródeł, które bez cienia wątpliwości musiały powstać na tak światłym dworze? Zastanówmy się więc nad rolą pisma w przestrzeni publicznej tego okresu, pozornie
tylko odchodząc od głównego tematu.

31

Pismo skrystalizowało nie tylko rzeczy i instytucje, ale i osoby (…). W Polsce wprawdzie tylko

J. Roszko, Kolebka Siemowita, Warszawa
1980, s. 195.
33
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nieliczni potrafili odczytać imię panującego wyry-

wano się nimi – zapewne w bardzo ograniczonym

mnienie zaginęło w niepamięci wieków i których

te na monetach, lecz dla wielu wiadome było, iż

zakresie – w krajach zachodniej Słowiańszczyzny.

skaziły błędy bałwochwalstwa, a wspomniawszy

znaki inskrypcji znajdujące się obok odpowiednich

Z wymienioną uprzednio funkcją pisma wią-

ich tylko pokrótce, przejdźmy do głoszenia tych

wyobrażeń mówią właśnie o jego osobie. Podno-

zać się może wzmianka w ,,Kronice” Mistrza Win-

spraw, które utrwaliła wierna pamięć”. Jednostron-

siło to również prestiż pisma jako znaku władzy,

centego przypisująca młodemu księciu Bolesławo-

ność postawy źródłowej oznacza po pierwsze, że

oglądanego przez stosunkowo dużą część społe-

wi Krzywoustemu noszenia na piersiach złotej ta-

dysponujemy niemal wyłącznie świadectwami,

czeństwa. (…) Znacznie wcześniej, zanim pismo

bliczki z wyrytym imieniem jego ojca Władysła-

a zatem opisem zdarzeń i opiniami strony chrze-

dotarło na ziemie polskie, a zwłaszcza zanim zo-

wa Hermana. Jest to jednak przesłanka raczej wą-

ścijańskiej, jako że strona przeciwna, żyjąca jesz-

stało zauważone przez szersze kręgi społeczeń-

tła, nie potrafimy bowiem wniknąć w prawdziwe

cze w pełni w kręgu kultury oralnej, nie znała pi-

stwa, jego rola pozaliturgiczna i pozaintelektual-

motywy postępowania księcia, który może istotnie

sma i nie miała możliwości wypowiadania się za

na zaznaczyła się na Zachodzie na różnych pozio-

okazywał jedynie cześć swemu rodzicowi. (…) Pi-

jego pomocą i – co na tym idzie – przekazywania

mach kultury. W Kościele wczesnośredniowiecz-

smo przybyłe na ziemie polskie w trakcie chrystia-

swoich opinii i swojej wersji wydarzeń. ,,Własny-

nym księgi zawierające święte teksty, zwłaszcza

nizacji i stopniowo ujawniające społeczeństwu swą

mi świadectwami” są natomiast pozostałości mate-

Ewangeliarze, nierzadko traktowano jako przekaź-

obecność było oczywiście ,,ciałem obcym” w sto-

rialne związane z życiem, zwłaszcza z kultem reli-

niki nadprzyrodzonej, cudownej mocy uzdrawiają-

sunku do tradycji kultury miejscowej. A przecież

gijnym ludów pogańskich, takie jak: posągi, pozo-

cej i zabezpieczającej człowieka przed złem. Prze-

nie pozostała ona wobec niego obojętną34.

stałości świątyń i innych miejsc kultu (…)35.

Coraz natarczywiej powraca więc
pytanie – gdzież więc są jego ślady?
Czyż ich brak nie jest też śladem, którym przemierzając poprzez karty historii docieramy do zapiski czeskiego kronikarza Kosmasa chełpiącego się informacją, iż wśród łupów z Gniezna wojowie Brzetysława przywieźli wiele
ksiąg. Pomijając ich wartość materialną (w tym czasie częstokroć wartość
jednej księgi równała się wartości kilku wsi), utraciliśmy bezpowrotnie najstarszą skarbnicę wiedzy o naszych początkach. Do Brzetysława powrócimy
jeszcze. Teraz na plan pierwszy wysuwa się problem wiarygodności znanych
nam źródeł.

Nie chodzi tu jednak wyłącznie
o jednostronność przekazów, ale też
szczególną manierę koloryzującą wydarzenia. Znamiennym przykładem
niech będzie tu opowieść Galla o Popielu, którego ,,wraz z potomstwem
Siemowit, syn Piasta doszczętnie usunął z królestwa. Opowiadają też starcy sędziwi, że ów Popiel wypędzony
z królestwa tak wielkie cierpiał prześladowanie od myszy, iż z tego (…) zginął
śmiercią najhaniebniejszą, bo zagryziony przez te potwory”36. Czyż nie możemy domyślać się tu krwawego przewrotu Piastowiczów, ukrytego przez
Kronikarza podaniem legendy o biskupie mogunckim Hattonie II, który
w 909 roku miał być przez myszy zjedzony, za to, że podczas jakiegoś wielkiego głodu kazał spędzić do budynku
żebraków i spalić ich w nim żywcem.
Zdaję sobie sprawę, że posuwam się
w przypuszczeniach coraz bardziej, poluźniając wodzę fantazji, ale przecież
nie mając przekonywujących argumentów, każdy z badaczy tego okresu opiera się w przeważającej mierze na bardziej lub mniej realnych przypuszczeniach, gdzie fikcja literacka przewijać
się może z faktami. I tak na przykład

konania takie bywały udziałem jednostek piastujących godności kościelne i obdarzanych poważnym
autorytetem. Rola księgi w omawianym zakresie
wydaje się wszakże szczególna i nierównoznaczna
z rolą pisma. Równocześnie autorzy chrześcijańscy
wczesnego średniowiecza, gorliwie wykorzeniając
relikty wierzeń i praktyk pogańskich, dostrzegali wśród nich posługiwanie się pismem do celów
świętokradczych i zabobonnych. Z nader surową
krytyką z ich strony spotykało się zwłaszcza sporządzanie tzw. caracteres, pergaminowych kartek
lub płytek metalowych zawierających wypisane na
nich tajemne słowa, imiona Boże, wersety biblijne,
a także symbole i różne, na ogół niezrozumiałe wyrazy związane z kultem chrześcijańskim. Homilia
de sacrilegiis, tekst z XIII wieku, niegdyś przypisywany św. Augustynowi, uznaje zaklęcia magiczne (incantaciones) dokonywane przy pomocy pisma za występki poważniejsze od innych zbliżonych zabiegów. (…) Autor homilii poświadczał

Na pierwszym miejscu należy wymienić trud-

posługiwanie się takimi pozornie ,,chrześcijański-

ności heurystyczne, wynikające z niedostatku

mi” amuletami dla celów podobnych, dla których

i jednostronności materiału źródłowego będącego

używano wężowych języków: w obu przypadkach

do dyspozycji historyka. Niedostatek jest poniekąd

szło o zapewnienie zdrowia ludziom i zwierzętom.

pochodną ogólnego niedostatku źródeł do dziejów

Słynna karolińska Admonitio generalis, mówiąc

wczesnośredniowiecznej Europy (zwłaszcza w od-

o zbliżonych praktykach magicznych, wyszcze-

niesieniu do dwóch szczególnie ,,ciemnych” jej

gólnia wypisywanie imion archaniołów: Michahel,

stuleci, za jakie wolno uznać – w przybliżeniu –

Gabrihel, Rafahel. (…) We wczesnośredniowiecz-

wieki VII i X), co z kolei jest rezultatem niskiego

nych wizjach zaświatowych pismo objawiało swój

tętna życia umysłowego, zwłaszcza niskiego (…)

wymiar sakralny, a nawet eschatologiczny, sta-

stopnia alfabetyzacji społeczeństwa. Nie tłuma-

jąc się równocześnie motywem dydaktyki w peł-

czy się jednak w ten sposób bez reszty. W grę bo-

ni masowej. Mogło stać na straży zbawienia. (…)

wiem wchodziła wyraźna niechęć autorów chrze-

W odniesieniu do ziem polskich operować będzie-

ścijańskich, niemal bez wyjątku – we wczesnym

Przypatrzmy się pacholęciu imieniem Siemo-

my przede wszystkim materiałem późnośrednio-

średniowieczu – należących do stanu duchownego,

wit. To imię podług Brücknera oznaczało ,,po-

wiecznym, choć można powołać się na przesłanki

do pisania o pogaństwie jako dziele czy wynalaz-

myślność rodziny”. Imię na dobrą wróżbę nadane!

wskazujące na obecność omawianej sakralno-ma-

ku szatana. Jeszcze Gall Anonim na początku XII

,,Wzrastał w siły i lata, i z dnia na dzień postępo-

gicznej funkcji pisma już we wcześniejszych stule-

w., kończąc zwięzły zarys najwcześniejszej przed

wał i rósł w poczciwości do tego stopnia, że Król

ciach. W pobliskich Czechach wśród praktykowa-

Mieszkiem I i chrztem Polski, historii naszego pań-

królów i Książę książąt zgodnie go księciem Pol-

nych tam procederów magicznych i wróżebnych

stwa, zaraz po przedstawieniu smutnego losu księ-

ski ustanowił, a Popiela z potomstwem doszczętnie

XII-wieczne źródło wymienia używanie amuletów

cia Popiela i jego rodu, napisał: ,,Lecz dajmy po-

wytracił z królestwa”.

zwanych po łacinie caracteres et ligaturae. W tym

kój rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których wspo-

Gall nie daje ani jednego szczegółu więcej.

czasie nazwami tymi obejmowano również amu-

S. Bylina, Kultura ludowa Polski i Słowiańszczyzny średniowiecznej, Warszawa
1999, s. 187–192.

J. Strzelczyk, Niektóre problemy…, op.
cit., s. 64–65.
36
Gall Anonim, op. cit., s. 14.

lety pisane; nie można wykluczyć, że już posługi-

34

35
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Mieszko I
Ilustracja ks. Pillati'ego z tomu J.J. Kraszewskiego Wizerunki Książąt i Królów Polskich (Rok 1888)
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Piast był najprawdopodobniej zarządcą majątków rolnych księcia. Tadeusz Wojciechowski, autor znakomitych ,,Szkiców historycznych z XI wieku”, twierdził, że Piast to nie było imię, tylko wysoki urząd piastuna dzieci królewskich. W pejzażu Lednicy pięknie wyglądałby Piast z gromadką
dzieci Popielowych, w cichości ducha o wsadzeniu na tron własnego potomstwa przemyśliwujący.
Inni uczeni wystąpili dla odmiany z teorią ,,atałykatu”, czyli sztucznego usynowienia, na mocy któ-

Skąd jednak nagle pojawia się w naszej opowieści Wielka Morawa? Otóż,
jak będę chciał dalej wykazać, Państwo
Wielkomorawskie może mieć w naszej opowieści niebagatelne znaczenie. Przyzwyczajeni jesteśmy do jedynego, zachodniego nurtu, niosącego na
ziemie Słowian nowe prądy cywilizacyjne, z chrześcijaństwem rzecz jasna
w roli głównej, a jednak

rego Siemowit objął tron po Popielu. Z kolei Gerard Labuda ,,Obie te teorie odrzuca, suponując, że

Z pierwszą rzeczywistą misją chrześcijańską

droga Siemowita do tronu musiała wieść poprzez

zetknęli się dopiero w drugiej połowie IX wie-

przynależność Piastowicza do drużyny książęcej

ku Słowianie należący do największego ówcze-

Popiela. Obalenie Popiela w drodze zamachu wy-

snego państwa słowiańskiego, zwanego w historii

daje się uczonym w świetle relacji naszych pierw-

państwem wielkomorawskim. (…) istniało już na

szych kronikarzy bardzo prawdopodobne. Dlacze-

pewno w początkach IX wieku, (…) a w 830 po-

go Popiel wraz z potomstwem miałby być ,,wy-

jawia się książę Mojmir, uważany za założyciela

tracony z królestwa”? Przecież widzi się od razu

panującej tam następnie dynastii Mojmirowiców.

wojów z mieczami, którzy nie mają ochoty zosta-

Zetknięcie się Morawian z potęgą Cesarstwa do-

wić żywcem ani Popiela, ani jego dzieci. Jest to

prowadziło do chrztu Mojmira oraz przyniosło for-

ani chybi zamach, i to bardzo krwawy zamach sta-

malne zaliczenie jego państwa do terenu niemiec-

nu! Gall specjalnie to wszystko myszami – zapo-

kiej diecezji w Passawie (Passau). Stosunkowo

życzonymi z ludowej opowieści o biskupie Hat-

silne i duże państwo Mojmirowców, obejmujące

tonie z Kolonii – przykrywa. (…) mógł bronić

w końcu IX wieku prócz właściwych Moraw tak-

się w Gnieźnie na wysokim grodzie. Tutaj przy-

że ziemie czeskie, Panonię, Słowację, a na północy

wieziono go tylko związanego już. I nikt nie wie

zapewne Łużyce, Śląsk i kraj nad górną Wisłą, sta-

do dziś, co się z nim stało. Tutaj na wyspie Piasta

wiało skuteczny opór wpływom niemieckim, opór

(Lednica) – wszelki ślad po Popielu zaginął. Popie-

tak orężny jak i dyplomatyczny38.

la myszy zjadły!
Taka – być może – była owa godzina Siemowita, godzina osiągnięcia tronu. Poparty przez ludność z dawien dawna tu zasiedziałą, mający dyplomatyczne kontakty z Wielką Morawą Siemowit
obala dynastię Popielidów, wiodącą ród swój z zachodnich rubieży Słowiańszczyzny, spokrewnioną
z dynastiami czeskimi z Levego Hradca. Wysłannicy Wielkiej Morawy pojawiają się po raz drugi
– według Kadłubka – w chwili objęcia tronu przez
Piastowicza. Akcja dyplomatyczna Wielkiej Morawy w latach 872–886 wydaje się być szczególnie
ożywiona. Najprawdopodobniej podbijają Mojmirowice ziemię Wiślan. Wbrew Popielidom, którzy na to patrzyli okiem niechętnym. Może także spokrewnieni z tamtejszą wiślańską dynastią?
Może tylko powiązani sojuszami dyplomatycznymi i wojskowymi?
Obaleni Popielidzi już nie pospieszą na pomoc
księciu pogańskiemu z Wiślicy i Krakowa, zostaje on – choć silny wielce – ochrzczony przemocą. Podporządkowany wielkomorawskiemu imperium słowiańskiemu, które ma ciągłe kłopoty …
z Czechami. A więc blok z połowy IX wieku stanowią: Popielidzi, Przemyślidzi i dynastia wiślańska.

Przy czym zabiegi dyplomatyczne polegały przede wszystkim na postawieniu oporu ekspansywnym biskupom niemieckim. W tym celu następca
Mojmira Rościsław zwraca się w 862
roku do Bizancjum z prośbą o nadesłanie ,,biskupa i nauczyciela”. Stawia też
warunek, aby znał on język Słowiański, ,,który potrafiłby przedstawić ludowi wiarę, porządek i drogę prawdy”39.
W jakim celu, otóż
Słowianie wierzyli, że bóg obcego
plemienia czy okolicy, duchy opiekuńcze dziadów obcego rodu lub moce żyjące w źródłach i dębach dalekiej strony są tak samo realne, jak jego własny
bóg plemienny, bóstwo związku sąsiedzkiego, duch dziada własnego rodu.
W strukturze wczesnośredniowiecznego pogaństwa słowiańskiego tkwiła możliwość porzucenia jednego boga
dla drugiego. Kierownicy życia politycznego traktowali odejście od własnego i uznanie obcego boga nie tylko

za dopuszczalne, lecz za słuszne, jeśli
to drugie bóstwo było silniejsze40.
Nie zmienia to faktu, że Słowianie byli do swoich bogów przywiązani, a zasady moralne wpajane za pomocą wierzeń ubogacały ich życie duchowne zarazem wyznaczając zasady
panujące w codziennym współżyciu
społecznym.
W pojęciu pogańskich Słowian stosunek między człowiekiem a bóstwem
opierał się bowiem na wzajemnych zobowiązaniach. Bóg, któremu dany lud
składał ofiary i oddawał cześć, był zobowiązany do opieki nad tym ludem,
był niejako osobiście zainteresowany w popieraniu go, przysparzaniu mu
plonów i zwycięstw nad nieprzyjaciółmi. Ale nieprzyjaciel miał także swojego boga, który miał wobec niego podobne zobowiązania. Wojna dwóch ludów stawała się więc właściwie wojną
dwóch bogów, z której zwycięsko wychodził silniejszy41.
Choć oczywiste jest dzisiaj nazywanie tych zwyczajów pogańskimi warto
przypomnieć, iż określenia tego używano w stosunku do różnych kultów
przedchrześcijańskich. Nie jest to więc
pojęcie zdefiniowane jak katolicyzm
bądź islam. Nazwa pogaństwo została urobiona w starożytnym jeszcze cesarstwie rzymskim od wyrazu ,,pagani”, w momencie przyjęcia chrześcijaństwa przez cesarzy. Efektem tego,
nowo przyjęta religia stała się niejako
panującą w imperium, a oficjalne władze zaczęły coraz restrykcyjnej odnosić się do wyznawców dawnych kultów. Najdłużej taki stan utrzymywał się
w odległych wioskach, których mieszkańców określał właśnie wspomniany
łaciński termin ,,pagani”. U Słowian
więc bóstwo pełniło rolę opiekuna plemiennego, choć
nie odmawiali mocy również cudzym, obcym
bogom. Wiedzieli, że także bóg chrześcijański –
bóg niemiecki, jak zwykli go nazywać, potrafi się
mścić za zniewagi lub za okazywane mu lekceważenie. Ba! Nieraz okazywał się on przecież nawet
silniejszy od bogów Słowian. A jednak próby nawracania czcicieli Świętowita czy Radogosta na
wiarę chrześcijańską natrafiały na opór. Tamten

Wielka Morawa intronizuje Piastów na tronie Po-

bóg był bowiem bogiem obcym. Czy będzie chciał

pielidów. Piastowie rościć będą sobie jednak pre-

on, bóg niemiecki przecież, opiekować się szcze-

tensje do ziemi Wiślan – tutaj okażą się kontynuatorami polityki Popielidów37.

J. Dowiat, op. cit., s. 36.
M. Wójtowicz, Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000, s. 74.
38
39

37

J. Roszko, op. cit., s. 196–197.

S. Trawkowski, Narodziny państwa polskiego..., op. cit., s. 127.
41
J. Dowiat, op. cit., s. 64.
40
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rze naszym plemieniem? – myślano. Czy nie bę-

Cesarz bizantyjski prośbie oczywiście nie od-

Motywy, które skłoniły Konstantyna do zajęcia

dzie stronniczy? (…) W okresie, o którym mówi-

mówił, gdyż sprawa ta leżała także w jego poli-

się pismem słowiańskim, wynikały z głębokiego

my, istniała natomiast silna więź między organiza-

tycznym interesie i skierował na Morawy dwóch

przemyślenia zasady wiary chrześcijańskiej i re-

cją państwową i kościelną: biskupów mianował na

braci, Greków z Salonik43 – Konstantyna i Meto-

fleksji nad posłannictwem duszpasterza i misjona-

ich stanowiska panujący, który przy wyborze kan-

dego. Wybór ten był nad wyraz szczęśliwy. Kon-

rza. Swoimi poglądom i przekonaniom dał wyraz

dydatów brał pod uwagę nie tyle ich żarliwość reli-

stantyn był jednym z najuczeńszych ludzi w pań-

w dyspucie z weneckim duchowieństwem. Twór-

gijną, co przydatność polityczną. Że zaś do dosto-

stwie bizantyjskim44 (…) Bracia pochodzili z Salo-

ca pierwszego słowiańskiego alfabetu uważał, że

jeństw kościelnych były przywiązane wielkie nie-

nik, miasta o poważnym odsetku ludności słowiań-

wszystkie ludy i języki są równe przed Bogiem

raz dochody, więc i ubiegali się o nie niekoniecz-

skiej, od dzieciństwa więc znali język Słowian.(…)

i każdy lud powinien mieć możność poznania wia-

nie ludzie mający powołanie do stanu duchowne-

Najważniejsze jednak było to, że Konstantyn od-

ry chrześcijańskiej. Językiem liturgii może być nie

go. (…) Wśród tych zaś przedstawicieli Kościoła,

dawał się już od pewnego czasu studiom nad ję-

tylko hebrajski, grecki i łacina. Funkcję tę mogą

którzy rzeczywiście uważali się za sługi Prawdy

zykiem Słowian i stworzył alfabet do tego języ-

pełnić również inne języki. Odpierając ataki prze-

Objawionej i których celem było istotnie szerze-

ka przystosowany zwany głagolicą. Umożliwiało

ciwników stosowania języka słowiańskiego w li-

nie chrześcijaństwa, panowały dziwne poglądy na

to braciom w czasie przygotowań do misji przetłu-

turgii, Konstantyn mówił: ,,Czyż deszcz od Boga

metody, jakie należy stosować. Nie rozumieli oni

maczenie Ewangelii, psałterza i tekstów modlitw

nie pada na wszystkich równo? A słońce czyż nie

mianowicie konieczności przekonywania pogan

liturgicznych45. Tak uzbrojeni znaleźli się bracia

tak samo na wszystkich świeci? Czyż nie dychamy

do nowej religii. Zdawało się im, że prawda religii

w roku 863 w państwie Rościsława (…) W roku

wszyscy powietrzem jednakowo? Jakżeż więc nie

Chrystusa jest dla wszystkich ludzi oczywista i ci,

864 książę Rościsław wdał się w konflikt zbrojny

wstydzicie się uznać tylko trzy języki, a wszyst-

którzy tkwią w pogaństwie, czynią tak jedynie ze

z Niemcami, został pokonany i musiał zaprzysiąc

kim innym ludom i językom kazać być ślepymi

złośliwości, z podszeptu szatana. Toteż za właści-

wierność Ludwikowi Niemieckiemu. W tych wa-

i głuchymi?”.

wy środek nawracania uważano rozkaz i zagroże-

runkach książę morawski nie mógł misji otoczyć

nie karami, jednym słowem przymus, nie widziano

należytą opieką nie chcąc drażnić Niemców. Parę

natomiast potrzeby nauczania ludu ani tłumacze-

lat później wybuchł ostry konflikt między gło-

nia mu zasad nowej wiary. Konsekwencją tego był

wą Kościoła bizantyjskiego patriarchą Focjuszem

tak na pozór niedorzeczny fakt, że od kierowanych

a papieżem. Dało to dodatkowy atut w rękę ducho-

na ziemie słowiańskie księży nie wymagano nawet

wieństwa niemieckiego, które misję pochodzą-

znajomości miejscowego języka.

cą z Bizancjum oskarżało o herezję. Przyszło do

Tam więc, gdzie w ciągu IX wieku poszczególne ludy słowiańskie wchodziły w zasięg od-

tego, że braćmi zainteresował się papież i kazał im
stawić się przed swoje oblicze.

działywania politycznego Niemiec, następowały

Porozumienie z papieżem było dla przyszłości

zazwyczaj tylko dwa akty, nie mające w praktyce

misji słowiańskiej konieczne. Rościsława nie stać

znaczenia religijnego. Pierwszym aktem, o którym

było na zrywanie z Rzymem. Toteż Konstantyn

już mówiliśmy, był chrzest książąt oznaczający ich

i Metody niezwłocznie udali się w podróż46.

uległość wobec Niemiec. Drugim było formalne
włączenie ziem tych książąt do najbliższej diecezji niemieckiej, co oprócz znaczenia politycznego
miało też gospodarcze, gdyż dany kraj był odtąd
zobowiązany do świadczeń materialnych na rzecz
biskupa. W kulturze i życiu religijnym tak ,,schrystianizowanego” kraju nic się natomiast nie zmieniło. Lud w dalszym ciągu o chrześcijaństwie nic
nie wiedział42.

Jedyną zaś dla niego zmianą był
udział w utrzymaniu nowych i zupełnie
nieznanych biskupich stolców. Stąd też
zapewne intencją Rościsława była chęć
edukacji misyjnej w języku zrozumiałym dla wszystkich. Skądinąd wydaje się, że władca ten posiadł też szczególną zdolność empatyczną rozumiejącą słowiańską naturę – poznać, znaczy zrozumieć, ale nie przemocą oręża
a słowną argumentacją. Inna sprawa, że
chciał też zapewne uzyskać niezależność od wpływów Salzburga, który to
ośrodek misyjny miał roztoczyć ,,opiekę” nad jego państwem.
42

Ibidem, s. 24–35.

Podczas niej zatrzymali się w Wenecji, gdzie podczas synodu musieli wysłuchiwać ponownych zarzutów przedstawicieli łacińskiego duchowieństwa
o herezję, gdyż ośmielili się nauczać
w heretyckim języku.
43
W zasadzie ich rodzinnym miastem była
Sołunia.
44
„Posiadał dużą wiedzę filozoficzną
i umiejętności praktyczne, gruntowną znajomość gramatyki, doskonale posługiwał się
greckim, łaciną, opanował hebrajski i syryjski” – cyt. za M. Wójtowicz, op. cit., s. 77.
45
Oczywiście nie odbyło się to tak łatwo.
Prawdopodobnie „Konstantyn wiedząc
o tym, jak trudno jest zapisywać teksty
słowiańskie za pomocą liter greckich, podejmował już wcześniej próby utworzenia
alfabetu. Nie mając jednak pozwolenia władzy duchownej ani świeckiej na tłumaczenie tekstów liturgicznych i zapisywanie ich
utworzonym przez siebie alfabetem, mógł
łatwo zostać obwiniony o szerzenie herezji.
(…) Dopiero oficjalne cesarskie zezwolenie
umożliwiło mu rozpoczęcie intensywnych
prac nad pismem słowiańskim” – cyt. za M.
Wójtowicz, op. cit., s. 77.
46
J. Dowiat, op. cit., s. 36–38.

Zgromadzonych na weneckim synodzie przekonywał dalej mówiąc
,,Jeżeli językiem waszym nie wymówicie słowa zrozumiałego, to jakżeż
ma być zrozumiałe to, co mówicie? Będziecie wtedy mówić w powietrze (na
darmo)”. Wskazywał zarazem, że jest
,,wiele ludów, które znają pismo i Bogu
chwałę oddają każdy w swoim (własnym) języku” i wymieniał Ormian,
Syryjczyków, Gruzinów, Koptów, Arabów in. Słowianie byli licznym i znaczącym ludem, który zasługiwał na to,
aby mieć własne pismo i znaleźć się
wśród ,,wielkich narodów. Które chwalą Boga własnym językiem”. Posiadanie własnego systemu pisma oznaczało wielki przełom w kulturze słowiańskiej. Słowianie stali się częścią wspólnoty ludów cywilizowanych47.
W końcu bracia dotarli do Rzymu,
gdzie pomimo uroczystego przyjęcia
– bracia przywieźli bowiem ze sobą
relikwie św. Klemensa – Konstantyn
w dalszym ciągu odpierał ataki próbując motywować swój pogląd o prawie używania rodzimych języków w liturgii kościelnej. Oponentów rzecz jasna nie przekonał, ale niespodziewanie jego stanowisko poparł papież Hadrian II.
W warunkach gdy trwała ostra walka Rzymu
z Kościołem greckim, ci greccy misjonarze, którzy
zjawili się z uznaniem władzy papieskiej, byli zbyt
cenną zdobyczą, aby ich odpychać. Toteż papież
okazał braciom łaskawość, przyjął od nich przy47

M. Wójtowicz, op. cit., s. 78–79.
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wiezione słowiańskie księgi liturgiczne, poświecił je i złożył na ołtarzu w jednym z kościołów.
Polecił następnie biskupom swego otoczenia wyświęcić na księży przybyłych z misjonarzami ich
uczniów słowiańskich48.

Bracia pozostali w Wiecznym Mieście ponad rok. W tym czasie kłopoty zdrowotne sprawiły, że Konstantyn
rezygnując z dalszej posługi misyjnej
wstąpił do jednego z rzymskich klasztorów, w którym złożył śluby zakonne przybierając imię Cyryla. Niebawem też zmarł – 14 lutego 869 roku.
Metody, zaopatrzony w papieski list
zdejmujący z niego zarzut herezji oraz
w uprawnienia do odprawiania nabożeństw w języku słowiańskim, powrócił na Morawy. Skąd jednak niebawem
go odesłano
z powrotem do Rzymu z żądaniem, aby papież
wyłączył tereny objęte misją Metodego spod wła-

gła poważnej zmianie. Sojusz buntownika z Niemcami doprowadza do uwięzienia Rościsława, oślepienia go i zamknięcia w jakimś niemieckim klasztorze, gdzie słuch po nim zaginął. Jednak
walki nie ustały, Niemcy dążyli do opanowania kraju, co spowodowało powstanie ludności słowiańskiej. Dopiero
w 874 roku Ludwik Niemiecki zawarł
ze Świętopełkiem pokój.

niemieckie na Morawach nie utrzyma się, papież
porzucił początkowe milczenie i rozpoczął listowną interwencję na rzecz Metodego tłumacząc się
jednocześnie, że przedtem nie orientował się dobrze w jego losach (…) podkreślić jednak trzeba,
że interwencja papieska, energiczna i bardzo ostra
w formie, dotyczyła jedynie uwięzienia Metodego,
nie żądał natomiast Jan VIII przywrócenia wszystkich poprzednich praw Metodemu, a w sprawie liturgii słowiańskiej stanął wyraźnie po stronie biskupów niemieckich.

Przejściowe opanowanie Moraw przez Niem-

Uwolniony Metody miał ograniczyć swą dzia-

ców było klęską misji Metodego. Jego działal-

łalność do terenów znajdujących się poza zasię-

ność, i tak niełatwa, bez poparcia władzy państwo-

giem politycznych wpływów królestwa niemiec-

wej stawała się niemożliwa. Niemcy natomiast zy-

kiego, o jego powrocie do Panonii nie mogło być

skali polityczne możliwości, aby misji Metodego

mowy. (…) Dla papieża sprawa była politycznie

położyć kres. Gdy więc przebywający w Panonii

drażliwa, nie chciał poza tym pogarszać stosun-

z ramienia arcybiskupa salzburskiego opat Rych-

ków z biskupami bawarskimi, z którymi łączyły

bald wystąpił z oficjalną skargą, że ,,jakiś Grek

go całkiem materialne interesy. Oto jeden z głów-

Metody szerzy pogardę dla mszy łacińskiej”, bi-

nych wrogów Metodego – Anno freisingeński, był

skupi bawarscy w porozumieniu z królem Ludwi-

zarządcą papieskich majątków w Bawarii, przyno-

kiem zwołali synod do Ratyzbony, na który ścią-

szących niemały dochód. Niedobrze by było, gdy-

gnęli Metodego.

by obrażony biskup zaczął zapominać o przekazy-

dzy biskupów niemieckich. W istniejącej bowiem

Synod ten przekształcił się w sąd nad Meto-

sytuacji ani Metody nie mógł swobodnie rozwijać

dym. Zarzucano mu na nim nie tyle herezję, jaką

swej działalności, której przeciwstawiało się du-

zdaniem biskupów niemieckich było nabożeństwo

chowieństwo niemieckie, ani Książąt nie mogła

słowiańskie, co naruszenie praw terytorialnych bi-

zadowolić sama misja w języku słowiańskim, je-

skupów bawarskich. Ci bowiem udawali, że nic

śliby ona nie miała prowadzić do zrzucenia zależ-

nie wiedzą o wskrzeszeniu przez papieża metropo-

ności od Niemiec.

lii syrmijskiej, albo też uważali ten dekret za bez-

waniu tego dochodu do Rzymu50.

Tymczasem Świętopełk umocniwszy swą zależność od Niemiec tryumfował zawierając w roku 874 korzystny
pokój. Wcześniej zdołał usunąć ze swego państwa niemieckich księży. Tym
samym Metody i jego uczniowie działali na obszarze diecezji samodzielnie.

Papież i tym razem ustąpił. Powołując się na

prawny. (…) Metody powołał się na decyzje pa-

to, że w starożytności, przed upadkiem cesarstwa

pieskie i sam z kolei oskarżał episkopat bawarski

zachodniorzymskiego, zachodnia część Półwyspu

o bezprawne działanie. Synod ratyzboński nie miał

Bałkańskiego należała do zniszczonej później die-

przecież prawa sądzić Metodego, który był arcybi-

Że zaś uczniowie Metodego, w większej części

cezji syrmijskiej, wskrzesił teraz tę diecezję jako

skupem, a sąd nad arcybiskupami należał wyłącz-

zapewne Słowianie, przywykli do liturgii słowiań-

metropolię obejmującą całe państwo wielkomo-

nie do papieża. Ale nie o racje prawne tu chodziło.

skiej, a nawet być może – żadnej innej nie znali,

rawskie i Panonię, a na arcybiskupa powołał Me-

W Ratyzbonie nie silono się zbytnio nawet o po-

nie mógł arcybiskup liczyć się z ostatnim listem

todego. Równocześnie akty cesarskie poddające te

zory bezstronnego postępowania. Znajdujący się

Jana VIII i opierając się na zezwoleniu jego po-

ziemie pod władzę biskupów niemieckich zostały

w mocy wrogów arcybiskup Słowian był przed-

przednika nadal odprawiał mszę słowiańską.

unieważnione.

miotem drwin i upokorzeń. (…) Wreszcie bisku-

Po roku 874 wewnętrzne stosunki na Mora-

pi skazali go na pozbawienie funkcji kościelnych

wach zaczęły się jednak powoli zmieniać. Pokój

i osadzenie w klasztornym więzieniu w Szwabii.

z Niemcami, dający Świętopełkowi niezawisłość

Przeciw tym decyzjom arcybiskup salzburski
natychmiast zaprotestował, ale też zdawało się, że
tym się skończy, moment bowiem był dla sprawy
morawskiej bardzo dogodny .
49

W tym czasie Król Ludwik Niemiecki zajęty był wewnętrznymi walkami ze swymi zbuntowanymi synami
oraz powstaniem Słowian połabskich,
a następnie wojną z francuzami. Wobec czego biskupi bawarscy nie mogli
liczyć na jego pomoc w walce z Metodym. W ten sposób arcybiskup słowiański mógł się w spokoju poświęcić
swej posłudze. Jednakże w roku 870,
na skutek buntu Świętopełka, bratanka
Rościsława, sytuacja na Morawach ule48
49

J. Dowiat, op. cit., s. 40.
Ibidem, s. 40–41.

Był to cios, zdawałoby się ostateczny dla spra-

faktyczną, opierał się jednak na formalnym uzna-

wy misji słowiańskiej. Za Metodym nie miał się

niu przez niego zwierzchnictwa króla Ludwika.

kto ująć, Tym bardziej, że po papieżu Hadrianie

Dalsza dyskryminacja duchowieństwa niemieckie-

II, przychylnie do niego usposobionym, rządy Ko-

go w państwie morawskim nie była w tej sytuacji

ściołem objął Jan VIII, przeciwnik liturgii słowiań-

możliwa. (…) Niebawem nawet w bliskim otocze-

skiej. Komedia sądu, jaka odbyła się w Ratyzbo-

niu księcia znalazł się kapłan niemiecki Wiching.

nie, była jednak zniewagą również papieża, była

(…) duchowieństwo niemieckie (…) zaczęło intry-

wkroczeniem biskupów bawarskich w prawa wy-

gować przeciw Metodemu (…) przede wszystkim

raźnie papieżowi zastrzeżone. Milczenie w tej

obiektem ataków stała się msza słowiańska, któ-

sprawie byłoby niezręczne, stawiałoby papiestwo

rą Metody i jego uczniowie odprawiali mimo dez-

w dziwnym świetle chociażby wobec tych książąt

aprobaty papieża. Były jednak i inne kwestie. Pa-

słowiańskich, którym jeszcze niedawno listy pa-

miętajmy, że był to okres narastania różnic i nie-

pieskie polecały Metodego jako arcybiskupa i wy-

ufności między Kościołem zachodnim – łaciń-

słannika Stolicy Apostolskiej. Między tymi książę-

skim a Kościołem wschodnim – greckim. Do osta-

tami był i Świętopełk morawski, który tymczasem

tecznego zerwania między nimi miały wprawdzie

wydobył się z opresji i zadawał Niemcom klęskę

upłynąć jeszcze prawie dwa stulecia, ale już wte-

za klęską. Toteż gdy stało się jasne, że panowanie
50

Ibidem, s. 41–45.
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dy dyskusje na temat rozbieżności obrzędowych

niom, w których wyniku zresztą oczyszczono go ze

ching przysięgę złożył, Gorazd natomiast się od

i drugorzędnych problemów teologicznych stawa-

wszystkich zarzutów. Nic w tym nie było dziwne-

niej uchylił. To zadecydowało. Dbały o łączność

ły się bardzo gorące. Metody jako Grek nauczał

go, nauczanie Metodego mieściło się bowiem cał-

z Rzymem Świętopełk poparł Niemca. Gorazda

oczywiście według tradycji Kościoła wschodnie-

kowicie w ramach odrębności dozwolonych przez

natomiast i jego uczniów najpierw uwięził, a na-

go, co wywoływało oburzenie niemieckich łacin-

ówczesny Kościół. Orzeczenie o prawowierno-

stępnie wydalił za granice Moraw. Zwolennicy ob-

ników, którzy te nauki nazywali heretyckimi51.

ści arcybiskupa nie oznaczało też bynajmniej po-

rządku słowiańskiego przytulili się w Bułgarii. Wi-

parcia politycznego papieża dla jego działalności.

ching udał się jeszcze do Rzymu, gdzie od nowego

Przeciwnie: zarządzony jednocześnie przez papie-

papieża Stefana V uzyskał nie tylko unieważnie-

ża podział metropolii Metodego na dwa biskup-

nie klątwy, ale i potępienie postepowania Metode-

stwa i wyświęcenie na biskupa Wichinga wskazu-

go oraz ostateczne, bezwzględne odrzucenie litur-

je wyraźnie na to, że Jan VIII nie ufał Metodemu

gii słowiańskiej (…) Tak skończyła się próba chry-

i chciał położyć tamę jego działalności, coraz bar-

stianizacji Moraw w obrządku słowiańskim55.

Metody ciesząc się poparciem Świętopełka nie martwił się na razie zakusami niemieckiego kleru. Jednak do czasu. Zapewne w wyniku różnorodnej
sumy wypadków

dziej niemiłej Rzymowi.
Świętopełk coraz bardziej otwarcie dawał

Najważniejszą jednak kwestią była sprawa li-

wyraz niechęci do Metodego skłaniając się ku

turgii słowiańskiej, i w niej Metody odniósł pozor-

Wichingowi.

ny sukces. Orzeczenie papieskie uznawało mszę

Jednakże nie kończy się nasza opowieść. W roku 902 lub 907 państwo
morawskie upada. Przyczyna tego była
bardzo złożona. Najprawdopodobniej
klasa przywódcza zanikła w wyniku
walk z Madziarami w latach 905 i 906,
tym samym krajem nie miał kto dalej
rządzić i nastąpić mogła gwałtowna decentralizacja. Nie będziemy jednak dalej w temat się zagłębiać. Dla nas najważniejszy jest fakt, iż

(…) Jeden z żywotów Metodego tłumaczy to

słowiańską za ważną, czyniąc jedynie zastrzeże-

surowością arcybiskupa wobec niemoralnego ży-

nie, aby w niej ewangelia była odczytywana naj-

cia księcia, na które mieli przymykać oczy księ-

pierw po łacinie, a dopiero potem w języku ludo-

ża niemieccy. ,,Świętopełk, niewolnik rozko-

wym. Ale znów nie znaczy to, by obrządek sło-

szy z kobietami, tonący w błocie rozpusty, czyż

wiański miał się stać panującym w arcybiskup-

mógł nie oddać się raczej tym, którzy mu otwie-

stwie morawskim. Pismo papieskie wyraźnie za-

rali drogę do wszelkich namiętności, niżli Metode-

znaczyło prawa obrządku łacińskiego i poleciło

mu, który karcił wszelkie rozkosze, szkodliwe du-

odprawiać mszę łacińską tam, gdzie by jej sobie

szy” (Vita S. Clementis episcopi Bulgarorum, Vin-

wierni, a zwłaszcza książęta życzyli. Było to więc

dobonae, 1847, caput 5.) (…) Wydaje się jednak,

w gruncie rzeczy tylko zezwolenie dla Metodego

Z okresem działalności Metodego na Mora-

że i inne względy musiały tu grać rolę. Księciu za-

i jego uczniów na odprawianie mszy słowiańskiej

wach łączy się drobna wzmianka jego Żywota
o ziemiach nadwiślańskich:

leżało niewątpliwie na łączności z Rzymem i księ-

(…) Gdyby zresztą Jan VIII chciał uznać liturgię

ża niemieccy mogli łatwo obudzić w nim niepo-

słowiańska za herezję, to tym samym uznałby za

,,Miał tedy Metody dar proroczy i wiele speł-

kój, czy Metody rzeczywiście nie jest odszczepień-

heretyka swego poprzednika, który na nią nie tyl-

niło się z jego przepowiedni, z których jedną tylko

cem. Świętopełk musiał cenić sukces, jakim było

ko zezwolił, ale ją nawet w pewnej mierze popie-

lub dwie tu wymienimy. Pogański książę, bardzo

uzyskanie kościelnej niezależności jego państwa

rał. Gdy Wiching (…) nadal intrygował (…) Meto-

potężny, siedząc w Wiśle urągał chrześcijanom

od Niemiec i posiadanie własnego arcybiskupstwa.

dy zwrócił się ze skargą do papieża, a gdy od tegoż

i szkody im wyrządzał. Posławszy więc do niego,

Można więc zrozumieć jego obawy, aby jakiś nie-

niczego prócz słownych obietnic i zapewnień sza-

kazał mu [Metody] powiedzieć: – Dobrze by było,

zręczny krok Metodego nie zepsuł całego dzieła52.

cunku nie uzyskał, sam obłożył krnąbrnego bisku-

synu, abyś się dał ochrzcić dobrowolnie na swojej

pa klątwą i spowodował – jak się zdaje – wygnanie

ziemi, bo inaczej będziesz w niewolę wzięty i zmu-

Wichinga z kraju. (…) Podeszły już wiekiem ar-

szony przyjąć chrzest na ziemi cudzej. Wspomnisz

cybiskup zmarł na Wielkanoc 885 roku54, wyzna-

moje słowo! – Tak się też stało” (G. Labuda, Sło-

czywszy przedtem na następcę swego ucznia Go-

wiańszczyzna pierwotna, s. 129).

Tym bardziej, że ,,w przeciwieństwie do Rzeszy w Wielkich Morawach
religia, tak naprawdę nie wspierała władzy książęcej, co więcej ta władza musiała toczyć nieustanne boje o utrzymanie tejże religii w proponowanej przez
Metodego postaci”53. Można też wysnuć wniosek, iż Metody nie miał władcy do zaoferowania nic ponad boże
państwo. Wobec czego

razda, (…) Wtedy (…) zjawił się na Morawach

Jest tutaj mowa o księciu państwa Wiślan,

Wiching i argumentami swymi znów zaniepoko-

o którego istnieniu w Polsce południowej, w do-

ił Świętopełka. Będący w rozterce książę, nie po-

rzeczu górnej Wisły, wiemy z kilku źródeł z IX

trafiąc rozstrzygnąć zawiłych sporów teologicz-

wieku. Słowa Żywota św. Metodego dowodzą, że

nych, kazał przedstawicielom obu stron przysię-

aż tu docierała misja morawska, w czym zresztą

gać, że pozostają w zgodzie z nauką Rzymu. Wi-

nie ma nic dziwnego, gdyż państwo to sąsiadowało
bezpośrednio z Morawami, a w końcu – jak na to

„Zmęczony posłannictwem, apostoł Europy, w niedzielę 4 kwietnia, miał swym
braciom, rzec: »Strzeżcie mnie dzieci do
trzeciego dnia«. We wtorek 6.IV.885 r. zwracając się: »W ręce twoje Panie polecam ducha mego« odszedł, kończąc swoje ziemskie
posłannictwo. Następnego dnia, duchowieństwo i dostojnicy państwowi, uczestniczyli
we mszy świętej w intencji zmarłego biskupa: po łacinie, grecku i słowiańsku. Tak jak
w jego zamyśle się to zrodziło. Metody miał
zostać złożony w katedrze, prawdopodobnie
w stolicy państwa, czego źródło niestety nie
precyzuje, gdyż dla autora Żywota Metodego, było to oczywiste. Dla nas niestety nie”.
– cyt. za W. Chrzanowski, op. cit., s. 163.
54

Świętopełk zwrócił się do papieża z prośbą
o autorytarną opinię (…) nie musiała to być skarga
na Metodego, jak sadzą niektórzy historycy, lecz
raczej świadectwo rozterki księcia wobec sporów
w Kościele morawskim, których sam przecież nie
potrafił rozstrzygnąć. (…) Zgodnie z życzeniem
papieskim Metody wraz z Wichingiem zjawił się
w Rzymie wiosną 880 roku i został poddany bada-

Ibidem, s. 45–46.
Ibidem, s. 46–47.
53
W. Chrzanowski, Kronika Słowian. Wielkie Morawy, Kraj Wiślan i Czechy, Kraków
2006, s. 165.
51
52

zresztą wskazuje wzmianka o wypełnieniu się proroctwa – uległo Świętopełkowi i weszło w skład
państwa wielkomorawskiego. (…) Wysuwano jednak w dawniejszym piśmiennictwie naukowym
przypuszczenia (…), że może obrządek słowiański przetrwał tu aż do czasów piastowskich. (…)
Istotnie, pewne drobne fakty (…) zdawały się na
to wskazywać. Późniejsze jednak badania, bardziej
krytyczne, podważyły to przekonanie56.

55
56

J. Dowiat, op. cit., s. 47–49.
Ibidem, s. 49–50.
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Wypada tu zauważyć, iż zwłaszcza ostatni wniosek nie brzmi w pełni
przekonywująco. Oczywiste wydają się
kontakty Morawian – jak w skrócie będziemy określać ludność zamieszkującą tzw. Wielkie Morawy – z sąsiadującymi państwami. Dlaczego więc z pewną dozą nieśmiałej niepewności przyjmujemy możliwość takich kontaktów
z krajem Wiślan – notabene również
przez wielu badaczy kwestionowanym
jego istnieniem57 – i przeniknięciem
tam ewangelizacji słowiańskiej? Przez
którą oczywiście rozumiemy stosowanie w liturgii kościelnej dwujęzyczności58. Jednakże, mając powyższe na
uwadze, dla wyraźniejszego odróżnienia będziemy naprzemiennie używać
określeń ,,obrządek” lub ,,ryt”. Wracając do omawiania powyższego fragmentu, należy też zauważyć, że scharakteryzowanie źródła jako ,,wzmianka” zaledwie, dość niewdzięcznie tu
pobrzmiewa. Skoro więc bagatelizujemy nieco ową ,,wzmiankę”, to czymże
innym jest znany wyłącznie z odpisów
Dagome iudex? A przecież na tej bazie
wybudowana została ogromna, niczym
nie poświadczona teoria. Zastanawia
też tak radykalnie krytyczne przekonanie wykluczające możliwość praktykowania w obrządku słowiańskim aż
do czasów piastowskich. A może przetrwało ono dłużej i zagościło również
pomiędzy środkową Odrą a Wartą?
Czy aby wspomniane ,,krytyczne bada„(…) obraz zniekształca słynna przypowieść o »księciu w Vislech«, za pomocą
której hagiograf św. Metodego chciał potwierdzić proroczy dar arcybiskupa (MPH, t.
1: 107). Nie warto tu przypominać skutków
niezwykłej wprost nadinterpretacji tej dwuzdaniowej wzmianki, wystarczy powiedzieć,
że doprowadziły one do usytuowania w IX-wiecznej Małopolsce jakiegoś mistycznego
»państwa Wiślan« ( np. Widajewicz 1947),
które mocno zakorzeniło się w polskiej historiografii, chociaż nie wspominają o nim
żadne źródła pisane” – cyt. za P. Urbańczyk,
op. cit., s. 212–213. Przyznać tu trzeba, że
takie kategoryczne przywiązanie do źródła
pisanego wypowiedziane przez archeologa
może wydawać się interesujące. Wystarczy
żywić nadzieję, iż i inne, zachowane ,,dwuzdaniowe wzmianki” doczekają się podobnej
weryfikacji.
58
Uwagę na rozróżnienie sformułowania
,,obrządek” od używania w Kościele języka
słowiańskiego, zwraca B. Kürbis w publikacji Krąg czesko-morawski a pierwsza chrystianizacja Polski [w:] Na progach historii II,
Poznań 2001, s. 90.
57

nia” nie były gdybaniami interpretującymi zachowane, znikome źródła pisane, wytworzone przez kręgi związane
z Kościołem zachodnim, wypierającym
wszelkimi możliwymi sposobami obrządek słowiański? Było to potęgowane wzmagającą się rywalizacją pomiędzy Rzymem a Bizancjum, zwłaszcza
na Słowiańszczyźnie. Jej apogeum stała się Wielka schizma wschodnia, której symboliczną datę przyjęto na 1054
rok. Znowu powraca wspomnienie najazdu Brzetysława i być może związana z tym wydarzeniem tajemnica, która z dużym prawdopodobieństwem pozostaje jeszcze nieodkryta. Czytelnicy
zapewne pomyśleć mogą – toż to uprawianie beletrystyki. Jednakże oczywisty wydaje się fakt, iż bez dalszych,
wnikliwszych, a przede wszystkim pomyślnych badań archeologicznych, błądzimy i błądzić będziemy we mgle domysłów. A doszliśmy właśnie do Państwa Wiślan, którego gród Craccoa
wymieniony jest w Dagome iudex, co
wskazuje w dosyć przekonywujący
sposób na istnienie jakiegoś ważniejszego ośrodka, być może władzy, bądź
handlu, na tym terenie. Przypomnijmy,
iż obszarem tym jak się domniemywa
władał syn ,,króla Północy” z pierwszego małżeństwa Bolesław, niewymieniony w dokumencie, a może jeszcze i sam Mieszko I. Powróćmy tym
samym do wątku obalenia Popielidów
i podporządkowania krainy znad górnej Wisły Morawianom. Jedna z konkluzji mówi:
Ratimir lub Świętobój, książę morawski panuje w Krakowie od 895 roku, do co najmniej 929–
935 roku. Po upadku Wielkich Moraw, do czasu
objęcia rządów przez Wacława, lub jego brata Bolesława Srogiego [braci Dobrawy, żony Mieszka
I – przyp. K. B.] cieszy się samodzielnością, w la-

do Krakowa, ale i też do dziedzictwa morawskiego, po które sięgnie w 1003 r. Naszym zdaniem
wersja łączy pojedyncze urywki źródłowe w logiczną całość, objaśniając jednocześnie zmiany polityczne znane ze źródeł oraz pozornie przeczące
tym źródłom odkrycia archeologiczne59.

Bardzo ciekawym uzupełnieniem
wydaje się też fakt, iż ,,okolice Krakowa cieszą się szczególnym nasyceniem miejscowości nawiązujących do
morawskich korzeni, typu: Morawica, Morawiany, Morawianki”60. Jak się
przypuszcza nie stanowią one pamiątek
po osadach jenieckich lecz są pamiątką
po ludności morawskiej, osiadłej tu po
upadku państwa. W każdym razie, doszliśmy do małżeństwa ,,króla Północy” z Dobrawą vel Dąbrówką61, siostrą
okrutnego czeskiego księcia Bolesława II, które jest jednym z najbardziej
brzemiennych w skutkach wydarzeniem w polskiej historii. Nie znamy dokładnych dat urodzin pary małżeńskiej.
Przyjmuje się, że Mieszko urodził się
około 930 roku, był więc mężczyzną
w sile wieku, zaś Dobrawa liczyła sobie mniej więcej tyle samo lat. Z relacji
kronikarskiej Galla Anonima i współczesnego jej czasom biskupa merseburskiego Thietmara, wynika wiele bardzo
pozytywnych opinii. Thietmar zapisał
nawet, że ,,…okazała się w rzeczywistości taką jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem Dobrawa, co w języku niemieckim wykłada się dobra”62.
Zupełnie innego zdania był czeski kronikarz Kosmas, jak później i Długosz,
krytykując iż była nad miarę bezwstydna, kiedy poślubiła księcia polskiego,
ponieważ będąc już dojrzałą kobietą
nie zawijała głowy lecz udawała młodą
dziewczynę nakładając wianek i przepaskę, co było wielkim głupstwem tej
kobiety.

tach 936–965 on lub jego następca popada w zależność od Czech. Po klęsce Bolesława w wojnie
z Ottonem I Wielkim w 950 roku, kolejny władca
krakowski poszukuje sprzymierzeńców przeciwko Pradze. Znajduje ich w rosnących w siłę Polanach. Pomiędzy 979–989 Mieszko I zajmuje Kraków, lub w 999 Bolesław Chrobry (za tą datą opowiada się Kosmas), wypędzając, a raczej wybijając
załogę czeską, przy wydatnym poparciu miejscowego Dobromira. Jest to wspomniane przez Thietmara ,,regnum ablatum” – utracone królestwo Bolesława Czeskiego. Po tej dacie dochodzi do małżeństwa córki Dobromira, Ennildy z Bolesławem
Chrobrym, co z kolei polskiemu księciu daje prawa

W. Chrzanowski, op. cit., s. 224.
Ibidem, s. 223.
61
Opinie naukowców nie rozstrzygają,
która forma jest bardziej poprawna. W literaturze przedmiotu podaje się jeszcze inne
brzmienia imienia czeskiej księżniczki m.in.
– Dubrawka. Więcej na ten temat: P. Nowak,
Z antroponimii słowiańskiej: Dobrawa czy
Dąbrówka żoną Mieszka I? [w:] „Przegląd
Historyczny”, T. CIII, Zeszyt 3, Warszawa 2012, s. 537–542. Z premedytacją więc
używam w tekście naprzemiennie imion Dąbrówka i Dobrawa.
62
Kronika Thietmara, Kraków 2002, s. 82.
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Bolesław Chrobry
Ilustracja ks. Pillati'ego z tomu J.J. Kraszewskiego Wizerunki Książąt i Królów Polskich (Rok 1888)
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Kosmas w kronice swojej używa w stosunku do Dobrawy zwrotu ,,mulier” – kobieta63, a nie

Hermanem i związaną z tym cesarską interwencję,

zamek, który mieli wznieść ,,opere Romano”, był

odnotował

tego symbolem.

,,virgo” – dziewica. Świadczyć to może, że w mo-

Król dodał przy tym, że Guncelin sprzedał Ży-

Opisuje tę scenę Kosmas i aż dreszcz przecho-

mencie ślubu z Mieszkiem I, była bądź rozwódką,

dom niewolników należących do różnych panów,

dzi człowieka. Jasienica wyraził się nader traf-

bądź wdową, gdyż (oczywiście poza mężatkami)

którzy wciąż się na to skarżyli, i że na rozkaz kró-

nie, że rządy Przemyślidów przypominały ludz-

tylko w stosunku do nich używano zwrotu ,,mu-

la nie starał się wcale o ich zwrot, ani też o to, by

kie jatki.

lier”. Pewne przypuszczenia co do poprzednie-

powstrzymać rabunki dokonywane w jego imieniu

(…) Mieszko zawierał sojusz dynastyczny, od-

go małżeństwa podsuwa nam kronika Thietmara,

na szkodę wielu ludzi. Ponadto skarżył się król,

ciągał Czechów od przymierza z Wieletami, w któ-

a zwłaszcza jej fragment odnoszący się do Gun-

iż Guncelin korzystał u swego brata Bolesława

rych dojrzał największe niebezpieczeństwo dla

celina, margrabiego Miśni, który choć nie jest do

z większych względów, niżby mu wypadało, a kró-

swego kraju. Czy jednak był w sytuacji niezbyt do-

końca ustalone, mógł być przyrodnim bratem Bo-

lowi mogło się podobać .

godnej, skoro nawet nikt mu nie powiedział: damy

67

ci Dąbrówkę, ale najpierw sam się ochrzcij albo

lesława Chrobrego64.

Niemiecki biskup wielokrotnie nazywa w Kronice Guncelina (Guntera) z Kuckenburg, margrabiego Miśni w latach 1003–1009, bratem Bolesława. Po raz pierwszy pod datą 1002
roku zamieszcza informację, iż ,,Bolesław [Chrobry – przyp. K.B.] tymczasem zabiegał usilnie o nabycie grodu
Miśni, choćby za największą sumę pieniędzy, ponieważ jednak nie leżało to
w interesie państwa, nie mógł wskórać
niczego u króla. To tylko zdołał z trudem uzyskać, ze Miśnia przyznana została jego bratu Guncelinowi, a jemu
pozostawiono Łużyce i Milsko”65. Kolejny raz opisując wydarzenia roku
1003 zrelacjonował
W czasie, gdy król oblegał gród margrabiego
Crusni, Bolesław, który starał się usilnie mu zaszkodzić, gdzie tylko mógł, zebrał w tajemnicy
wojsko i wezwał przez posłów swego brata Guncelina, by pomny solennej obietnicy, oddał mu we

Zupełnie na marginesie należy
w tym miejscu zwrócić uwagę, iż proceder handlu niewolnymi kwitł niezależnie od chrześcijańskiego już charakteru początków jedenastowiecznej
Europy, a cesarz Świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego był
w nim rozjemcą. Zadaje to kłam twierdzeniu, że korzyści z tego procederu
stanowiły wyłączną domenę Słowian.
Warto też uprzedzić pytanie zmierzające do wątpliwości, czy Thietmar nie
mylił być może kilku osób o tym samym nazwisku? W tym wypadku,
z dużą dozą pewności można powiedzieć, że mało tego, iż je odróżniał, to
jeszcze celowo użył do tego pewnych
zabiegów ułatwiających identyfikację
opisywanych przez siebie osób68.
Wracając jednak do kwestii małżeństwa, stajemy przed kolejnym trudnym
zadaniem poszukania próby odpowiedzi o jego motywy. Uruchommy więc
na moment wodze wyobraźni,

władanie gród Miśnię i odnowił z nim dawną przy-

coś podobnego. Małżeństwo z Dąbrówką widzą
niektórzy jako etap do planowanego chrztu Mieszka i Polski. (…) To zdaje się, Dąbrówka namówiła Mieszka do tego kroku i jej rzeczywiście zasługą
była chrystianizacja kraju nad Wartą i Wisłą (…)
Mimo to agitowała za chrystianizmem skutecznie.
Wydaje się, że była nader mądrą kobietą, bo nigdy nie uwierzę, aby jedna Czeszka, i to nie najmłodsza, zakasowała w łóżku siedem poprzednich
Polek. ,,Umyślnie postępowała jakiś czas zdrożnie, aby później móc działać dobrze” – pisze Thietmar. Nie bójmy się, to zdanie Thietmara nie stawia pod znakiem zapytania kunsztu erotycznego
naszych praprababek. Po prostu Dobrawa dostosowała się do miejscowych obyczajów i nie przestrzegała postów w jedzeniu. Jednak Gall Anonim
przedstawia sprawę inaczej: Dąbrówka podług niego przyjeżdża do Polski wprawdzie, ale nie pierwej
dzieli łoże z Mieszkiem, aż ten wyrzeka się błędów pogaństwa. Takie ujecie w XII wieku wydawało się lepsze, prawda byłaby dla polskich świętoszków tego czasu gorsząca. (…) Chrobry w swoich niektórych gestach przypomina bardzo swego
dziadka po kądzieli, w ogóle Przemyślidów. Chętnie w rządach swoich posługiwał się mieczem, ka-

jaźń. Ten jednak, zdając sobie sprawę z tego, że

właśnie stąd – z Lednicy – Mieszko, przyjmu-

przez wkroczenie tam Bolesława gotów stracić cał-

jąc za żonę chrześcijańską księżniczkę z dalekiej

kowicie zarówno łaskę króla, jak także cenne len-

Pragi, musiał wypędzić swoich siedem pogańskich

Chrobry urodził się na Lednicy, tak mówi le-

no, odpowiedział na to wezwanie: ,,Wszystko, cze-

żon. (…) Zmuszona decyzją brata Bolesława, któ-

genda, więc to tutaj mieszkała Dąbrówka. I nie kto

go ode mnie zażądasz, mój bracie, prócz tego…”66.

ry otrzymał od historii przydomek ,,Srogi”, bo za-

inny, tylko ona mogła natchnąć Mieszka: każ wa-

W innym fragmencie, dotyczącym wydarzeń

bicie człowieka było dla niego fraszką. Zabił bra-

salom swoim, aby ci zbudowali pałac ,,opere Ro-

z 1009 roku, których meritum stanowiły walki to-

ta Wacława i kościół wyniósł tego zabitego na oł-

mano”. Pałac – symbol powinności i symbol no-

czone pomiędzy Guncelinem a margrabią Miśni

tarze w charakterze świętego męczennika. Zjedno-

wego państwa. Wyrażający ideę jedności władzy

czył Czechy, ukrócił władzę książąt dzielnicowych

– w pospólnym potraktowaniu rezydencji Boga

i możnych. Wezwał do siebie i kazał im wznieść

i Księcia, Jego namiestnika na ziemi69.

„Większość badaczy uważa Dobrawę za
córkę Bolesława I Srogiego, a więc bratanicę
św. Wacława i siostrę Bolesława II, Mlady
Marii i Krystiana – Strachkvasa, zakonnika
w klasztorze św. Emmerama w Ratyzbonie,
prawdopodobnie autora najstarszej Legendy o św. Wacławie. Twierdzenie Kosmasa
jakoby Dobrawa poślubiając Mieszka, była
podeszła wiekiem (mulier, provecta aetate),
sugerowałoby, że mogła być siostrą Bolesława I i Wacława” – cyt. za B. Kürbis, Krąg
czesko-morawski…, op. cit., s. 93, przyp. 13.
64
K. Bąkała, Europejskie związki krwi [w:]
„Pro Memoria” 2003/nr 5(6), s. 44–45.
65
Kronika Thietmara, op. cit., s.102.
66
Ibidem, s. 112.
63

zał oślepiać przeciwników, nie cofał się przed żadnymi środkami.

dla siebie wysokie mury zamku z kamienia. Podkreśla, że owa palatalna rezydencja ma być zbudowana ,,opere Romano”, robotą rzymską. Możni odmawiają, a wtedy Bolesław wyjmuje miecz i zabija
pierwszego z brzegu. Zmusił ich do posłuszeństwa.
Czemu nie wezwał srogi książę budowniczych,
miał przecież dość pieniędzy, aby ich opłacić?! Ale
tu chodziło o coś innego – o wyegzekwowanie feudalnych powinności wasali wobec suzerena. Ten

67
68

Ibidem, s. 147–148.
Ibidem, s. 313, przypis 57.

I rzeczywiście ideę tę mógł Mieszko za sprawą chrześcijańskiej małżonki
podjąć. Pozostaje jednak pytanie, czy
działanie to było wynikiem wyłącznie
zimnej, politycznej kalkulacji, czy też
na decyzję Mieszka wpływ mogły mieć
aksjologiczne imponderabilia, którymi
Dobrawa przekonała męża do przyjęcia
nowej wiary.

69

J. Roszko, op. cit., s. 201–203.
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Chrzest Mieszka I i grona rządzącego w Gnieźnie, ich akceptacja świata chrześcijańskich wierzeń, wyrażająca się w zabiegach o chrystianizację kraju, którą rozpatrywać trzeba według ówczesnych pojęć, umożliwione były z drugiej strony
charakterem popularnej, rycersko-możnowładczej
kultury saskiej, bawarskiej czy czeskiej. Tę synkretyczną kulturę, przepojoną elementami wierzeń
i przekonań, zwyczajów i rytów wywodzących się
z pogaństwa antycznego, celtyckiego, germańskiego, w zewnętrznie tylko schrystianizowanych Czechach przenikały dawne obyczaje słowiańskie, na
których trwałość narzekać miał jeszcze w początkach XII wieku dziekan praski, Kosmas. Sensualistyczne pojmowanie świata nadprzyrodzonego, przeciwko czemu występowali tylko nieliczni
dobrze wykształceni teologowie, było na Zachodzie bardzo powszechne. Sensualizm ten odbiegał
w niejednym od przekonań słowiańskich, lecz reprezentował przecież ten sam typ rozumienia mocy
religijnych i sił nadprzyrodzonych, traktowanych
jako zjawiska materialne.

jako pretekst chrztu Mieszka, w ówczesnej sytuacji politycznej, należy podejść z całkowitą ostrożnością. Państwo Mieszka nie graniczyło bezpośrednio z Cesarstwem. ,,Strefę buforową” pomiędzy nim stanowiły plemiona tzw. Słowian Połabskich, utrzymujące swą autonomię jeszcze w XII wieku. Przez cały ten okres, łączyły się ze
sobą – przykładem tzw. Związek Wielecki – zawierały zmieniające się sojusze, lawirując pomiędzy Czechami,
Polską a Cesarstwem73. Poprzez analogię możemy decyzję Mieszka porównać z podobną wolą Włodzimierza kijowskiego, który mniej więcej w tym
samym okresie wprowadził nową religię w swoim państwie. Od Cesarstwa
Niemieckiego dzieliła go jeszcze większa odległość a i z bliższym mu Bizancjum zwyciężał wielokrotnie sprawując
w pełni niezawisłą władzę.

Umiłowanie cudowności, nadzwyczajności,

pod zarząd biskupów reprezentujących państwowe
interesy Niemiec, lecz od początku starał się o zbudowanie osobnej organizacji kościelnej, podległej
w sprawach religijnych tylko papieżowi, politycznie zaś podporządkowanej jemu samemu.
Aby tego dokonać, trzeba było nawiązać bezpośredni kontakt z Rzymem. I tu znów przydała się
Dobrawka. Niedługo po chrzcie Mieszka udała się
do Rzymu jej siostra, księżniczka czeska Mlada,
późniejsza opatka klasztoru benedyktynek w Pradze. Mogła ona wystąpić tam jako orędowniczka sprawy polskiej. A że papiestwo też krzywym
okiem od dawna patrzyło na zbytnie rozszerzanie się wpływów biskupów niemieckich i wolało
nowe tereny misyjne trzymać w bezpośredniej zależności od siebie, więc pozytywne załatwienie żądań Mieszka nie napotkało trudności. W roku 968
przybyła do polski grupa duchownych z biskupem
misyjnym Jordanem na czele.
Pochodzenie Jordana nie jest znane. W dyskusji nad nim wskazywano zarówno na Bawarię, jak
i Lotaryngię, choć nie można wykluczyć także, że
pierwszy biskup Polski pochodził z Włoch, gdzie

rozbudowane ryty inicjacyjne, tajemniczość nad-

Biorąc to wszystko pod uwagę musimy się zgo-

przyrodzonej mocy sakramentów i sakramenta-

dzić, że w poszczególnych wypadkach zagrożenie

liów, wśród nich namaszczenia królewskiego i bło-

zewnętrzne mogło przyśpieszyć decyzję tego lub

gosławieństwa dla księcia – oto ważkie elementy

innego księcia. Nie było ono jednak główną przy-

kulturowe w pełni odpowiadające psychice pogań-

czyną upadku pogaństwa słowiańskiego i przy-

skich Polan.

jęcia chrześcijaństwa przez wszystkie państwa

Niewątpliwie zachodnia Europa, a po części
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słowiańskie.

imię Jordan – Giordano – było zawsze popularne75.

Choć znany jest też pogląd, że mógł
pochodzić ze Słowiańskiej Dalmacji76
Nie możemy wyznaczyć dokładnej daty, kiedy ziemie polskie otrzymały stałą organizację ko-

i środkowo-zachodnia, reprezentowała w X wie-

Znajomość praw rządzących historią społe-

ścielną. To pewne, że przejściowy stan, jakim było

ku znacznie wyższy etap rozwoju kulturalnego

czeństw wskazuje, że przyczyny tak ważnej od-

zaliczenie Polski do obszaru misyjnego, nie mógł

niż kraj Polan. Przy olbrzymiej rozpiętości stopnia

miany szukać należy raczej w stosunkach we-

trwać długo. Polska musiała albo otrzymać własną

rozwoju kulturalnego poszczególnych części na-

wnętrznych ówczesnych państw słowiańskich.

diecezję, albo wejść w skład jakiejś diecezji nie-

szego kontynentu, cała Europa reprezentowała jed-

Poganie słowiańscy wierząc we własne bó-

mieckiej. (…) Niebawem nastąpiła Fundacja bi-

nak w połowie X wieku ten sam typ kultury. I tyl-

stwa uznawali tak samo rzeczywiste istnienie bo-

skupstwa dla ziem polskich, które objął prawdo-

ko dlatego mogły ludy zamieszkujące środkową

gów czczonych przez inne ludy. Na Pomorzu sty-

podobnie jeszcze Jordan. Siedzibą biskupstwa

i wschodnią Europę wejść do dziedzictwa antycz-

kamy się z faktem, że sami kapłani pogańscy za-

było Gniezno, choć później mogły nastąpić pod

no-chrześcijańskiego, co stało się źródłem przy-

lecają prócz ofiar dla miejscowego bałwana skła-

tym względem jakieś zmiany, gdyż następca Jor-

śpieszeń rozwojowych70.

dać ofiary bogu chrześcijańskiemu, aby żadnemu

dana, biskup Unger, występował już jako biskup

z nich się nie narazić. Jeżeli Słowianie zachodni

poznański.

Warto podkreślić, iż teoria o rzeczywistym nawróceniu się na chrześcijaństwo władcy Polan, zaczyna zataczać
coraz szersze kręgi71, co w dawniejszej literaturze przedmiotu w zasadzie
poza pracą Feliksa Konecznego72 rzadko było brane pod uwagę.
W każdym razie wiemy na pewno, że także do tzw. ,,zagrożenia niemieckiego”, najczęściej podawanego
70
S. Trawkowski, Narodziny państwa polskiego…, op. cit., s. 127–128.
71
Zob. P. E. Steele, Nawrócenie i chrzest
Mieszka I, Kraków 2016.
72
Szczere było nawrócenie Mieszka, i cała
rodzina książęca przejęła się gorliwością
w wierze – cyt. za F. Koneczny, Święci
w dziejach narodu Polskiego, Kraków 1985,
s.13.

trwali nieraz tak uparcie przy kulcie starych bogów

O rozmiarach sukcesu, jaki osiągnął Mieszko

i nawet przemoc nie mogła skłonić ich do przyjęcia

I, najwięcej nam powie rozejrzenie się po pozosta-

chrześcijaństwa, to wynikało to głównie z przeko-

łych ziemiach zachodniosłowiańskich. Oto wszyst-

nania, że bóg chrześcijański jest bogiem niemiec-

kie one krócej lub dłużej przechodziły przez okres

kim, bogiem wrogów, który tamtym będzie zawsze

przynależności do diecezji niemieckich. Jedynie

sprzyjał bardziej niż nowo nawróconym74.

Polsce udało się uniknąć tego losu77.

Czy w takim więc wypadku, pamiętając o niezbyt gorliwej pracy ewangelicznej misjonarzy niemieckich, ryt
słowiański nie mógł mieć tu mocnego
gruntu pod stopami?

Oczywiście wszystkie te fakty wydarzyły się jeszcze przed wystawieniem Dagome iudex, co świadczy, że
akcja dyplomatyczna Mieszka I w tej
kwestii nie pociągała za sobą konieczności wystawiania ,,poddańczego” aktu

Mieszko władca praktycznie od nikogo niezależny, nie myślał nawet o oddawaniu swego kraju

Szerzej na ten temat: J. Strzelczyk, Słowianie połabscy, Poznań 2013.
74
J. Dowiat, op. cit., s. 58–59.
73

Ibidem, s. 79.
Znany jest też pogląd, iż mógł on pochodzić ze słowiańskiej Dalmacji – zob. S.
Trawkowski, Monarchia Mieszka I…, op.
cit., s. 139.
77
J. Dowiat, op. cit., s. 80–81.
75
76
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i mogła być przeprowadzona w zupełnie odmienny sposób. Od chwili małżeństwa z Dąbrówką i chrztu w 966 r.,
stał się Mieszko przyjacielem cesarskim, Amicis imperatorii, z tytułu płaconego przezeń z części swego kraju,
jako odjętego Cesarstwu obszaru misyjnego. Otrzymał też swego biskupa misyjnego Jordana, a już dwa lata później
biskup ten stał się biskupem polskim,
episcopus poloniensis, podległym bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Wydaje się, że w końcowym okresie panowania Mieszka I musiało nastąpić zintensyfikowanie kontaktów pomiędzy
Gnieznem a Rzymem. Najprawdopodobniej z nimi wiąże się ponowne pojawienie się w państwie gnieźnieńskim
wspomnianego biskupa Ungera. Jak
się podaje jego konsekracja na biskupa miała nastąpić już w roku 982, czyli na dwa lata przed śmiercią Jordana.
Jednak z niewiadomych przyczyn nie
pełnił swych funkcji, został zaś opatem
niemieckiego klasztoru w Memleben,
fundacji ottońskiej i jeszcze w 991 roku
zarządzał nim. Rok później opatem był
już ktoś inny78. Najprawdopodobniej
Unger został wtedy wysłany do Polski,
by kierować tu sprawami kościelnymi.
Powróćmy jednak do kwestii uzyskania niezależnego biskupstwa, które nie
kończyło bynajmniej sprawy gdyż

ty zarówno przez cesarza, jak i papieża,
w konsekwencji czego

li chrzest w mniej sprzyjających okolicznościach
politycznych, postępy misji wewnętrznej były bardzo powolne. Co więcej, w większości tych krajów

zostało utworzone dla Polski nowe arcybiskup-

ludność stykała się najczęściej nie z nauką kościel-

stwo w Gnieźnie, któremu miały podlegać cztery

ną, lecz obciążeniami gospodarczymi, które powo-

biskupstwa: poznańskie, wrocławskie, krakowskie

dowało wprowadzenie na jej ziemie organizacji

i kołobrzeskie, z tym zastrzeżeniem, że biskupstwo

kościelnej. Opłaty na rzecz Kościoła stanowiły po-

poznańskie miało pozostać do śmierci Ungera nie-

ważne obciążenie gospodarstw drobnej własności,

zależne. Wyświęcony został w Rzymie na arcy-

co entuzjazmu dla nowej religii oczywiście nie bu-

biskupa gnieźnieńskiego Radzym-Gaudenty, po-

dziło i – obok innych względów – utrudniało sku-

tomek możnej rodziny czeskiej Sławnikowiców,

teczną działalność misji 82 .

książąt na Libicach, i brat pochowanego w katedrze gnieźnieńskiej św. Wojciecha (…).
W ten sposób została w zasadzie ukończona budowa niezależnej organizacji kościelnej w Polsce.
Wielkie było to dzieło zważywszy, że od wyrzeczenia się pogaństwa przez Mieszka I upłynęły zaledwie 34 lata. Dla porównania wspomnijmy, że
Czechy, które znacznie wcześniej od Polski weszły w orbitę wpływów chrześcijaństwa, doczekały się własnego arcybiskupstwa w Pradze dopiero
w XIV wieku, kiedy wymarli już ich rodzimi książęta Przemyślidzi, a tron dostał się niemieckiej dy-

W każdym razie punktem wyjścia
wszystkich tych wydarzeń staje się
małżeństwo Mieszka I i Dobrawy. Wydaje się, że głównym miejscem ich pobytu, jak wspomniano, stał się zapomniany już w XII wieku na rzecz Gniezna, czy też Poznania, Ostrów Lednicki, który ,,śnił głęboki, nieprzerwany
sen, tając swój gród przez niemal siedemset lat. Jego sekrety ponownie odkryto dopiero w połowie XIX wieku”83.

nastii Luksemburgów80.
W

W każdym razie warto jeszcze zauważyć, iż z jednej strony

południowo-zachodniej

części

wyspy

,,wznosi się pierścień potężnych drewniano-ziemnych wałów wczesnopiastowskiego grodu. (…)
Wewnątrz grodu, po jego stronie południowej,

Stosunki między duchowieństwem misyjnym

widnieją dziś całkowicie uporządkowane ruiny ze-

a księciem były bardzo skomplikowane. Praktycz-

społu budowli kamiennych, usytuowanych wzdłuż

nie zależało ono od księcia, lecz formalnie mu nie

osi wschód-zachód. Ów zespół składa się z dużej

podlegało. Biskup misyjny działając w imieniu Pa-

dwuczłonowej budowli oraz sąsiedniej małej, jed-

piestwa i Cesarstwa mógł utrudnić księciu polskie-

nonawowej, mocno zdewastowanej.

mu prowadzenie polityki, która byłaby sprzeczna

Starodawność ruin rzuca się w oczy naukow-

Własne biskupstwo nie gwarantowało jesz-

z interesami cesarza. Stała kontrola postępowania

com – zapaleniec zaś aż czuje opary dziejowości

cze całkowitej niezależności od Niemiec. W ustro-

książęcego przez biskupa mogła być Mieszkowi

miejsca, nic wiec dziwnego, że już pierwsze inter-

ju Kościoła biskupstwa wchodzą w skład większej

nie na rękę. Choćby z tego powodu, że na trwałość

pretacje przeznaczenia ruin ściśle związały je z po-

prowincji kościelnej, na której czele stoi arcybi-

kultów pogańskich książę niejednokrotnie zapew-

czątkami państwa polskiego. ,,Nie ma na wyspie

skup – metropolita. Wyjątkowo tylko niektóre bi-

ne musiał patrzeć przez palce .

śladów jakiejkolwiek budowli murowanej z okresu

81

późnego średniowiecza lub czasów nowożytnych”.

skupstwa otrzymały tak zwaną egzempcję, to zna-

Z drugiej zaś

czy wyłączenie spod władzy metropolity i podpo-

(…) Na tym właśnie polega splendor wyspy, świetność ruin na wyspie. Otóż kiedy zwiedza się np.

rządkowanie bezpośrednio papieżowi. (…) Bolesław Chrobry, już w pierwszych latach swego pa-

W Polsce warunki działania pierwszej misji

katedrę w Poznaniu (…) lub w Gnieźnie (…) to

nowania zdołał skłonić zarówno papieża, jak i ów-

były pod tym względem korzystniejsze. Biskup-

tyle razy je przebudowano, że nic nie widać z pier-

czesnego cesarza Ottona III, bardzo mu zresztą

stwo misyjne było bowiem na bezpośrednim utrzy-

wotnej struktury – chyba, ze zwiedza się podziemia

przychylnego, do zgody na całkowite usamodziel-

maniu księcia i dopiero rozrost organizacji kościel-

katedry. Natomiast ruiny na Ostrowie Lednickim

nienie polskiego Kościoła79.

nej i stabilizacja utworzonych biskupstw stworzyły

,,są jednymi z nielicznych, które prezentują nieza-

konieczność oparcia ich bytu materialnego na no-

kłóconą pierwotną dyspozycję budowli pochodzą-

wych podstawach. Być może dopiero za Mieszka

cej z doby przed-romańskiej”84.

Zastanawiające, czy rzeczywistym
powodem tego mogło być wystawienie
dokumentu Dagome iudex? Nic o tym
niewiadomo. Potrzebna jednak wydaje się refleksja, iż gdyby dokument ów
rzeczywiście wystawiony został przez
Mieszka, byłby też wymierzony właśnie w syna, który jak się przekonujemy, został bardzo przychylnie przyjęW 992 roku zostaje nim Reginold.
79
J. Dowiat, op. cit., s. 81–82.
78

II przerzucono na całą ludność obowiązek płacenia
Kościołowi dziesięciny. W każdym razie dopiero
wtedy słyszymy o jakimś bardziej masowym oporze, o czynnych wystąpieniach ludu przeciwko biskupom i kapłanom.
Polska nie była pod tym względem wyjątkiem.
(…) w tych krajach, których książęta przyjmowa-

Ibidem, s. 83.
S. Trawkowski, Monarchia Mieszka I…,
op. cit., s. 141.

Wynika z tego, że budowla ta powstała nie później niż obiekty w Poznaniu czy Gnieźnie. Warto wspomnieć, iż
pierwsza praca opisująca Ostrów Lednicki powstała dopiero w roku 1876,
za sprawą Mariana Sokołowskiego.
Kolejne badania w latach 1932–1935
J. Dowiat, op. cit., s. 110–111.
P. E. Steele, op. cit., s. 92.
84
Ibidem, s. 92.

80

82

81

83

Lublin. Kultura i społeczeństwo 4(74)/2016

Michał Elwiro Andriolli, Ilustracja do Starej baśni

23

24

Lublin. Kultura i społeczeństwo 4(74)/2016

i w okresie II wojny światowej prowadzili Niemcy. Później tajemnicę Ostrowa badano jeszcze w latach 1948–
1953, 1961–1966 oraz 1987–1990.
Zwłaszcza okres 1961–1966 dochował się barwnej relacji dziennikarsko-kronikarskiej z pierwszej ręki, napisanej przez Janusza Roszko wśród gorącej burzy twórczych umysłów. Oto kilka jej fragmentów

wał. Inny kolor ziemi, bujna roślinność od wapna

w nią wpisać słowa najważniejsze. Wpiszemy je

po starej budowli, inne rośliny86.

zaskakującym alfabetem.

Wreszcie na jesieni 1962 roku udało mu się ustalić miejsce istnienia drugiego kościoła na Ostrowie Lednickim

– mały pozłacany krzyżyk równoramienny, grec-

Zajrzał na plany wszystkich eksploracji czynio-

nym futerale. Być może właściciel ukrył ten cen-

nych na wyspie. W czasie okupacji przeciął rowem

ny przedmiot – i w ten sposób przetrwał on do na-

sondażowym całe grodzisko niemiecki archeolog

szych czasów. Miałem go w ręku – pozłacane cac-

Mazanetz. Przejechał przez mury kościoła jakoś

ko, misternej roboty. Przez otwór w kształcie krzy-

W ruinach zakrystii znalazł Łomnicki pektorał
ki, z miejscem w środku na relikwie. Dostojni duchowni nosili takie na piersi. Był nawet w skórza-

niefortunnie. Płytko kopał, czy w tym miejscu był

ża można zajrzeć do środka puzderka. Nie ma re-

Witold Dalbor w swej fundamentalnej pracy

tylko negatyw fundamentów? Trafił na grób po le-

likwii, jest puste. Ale w ramionach krzyża są lite-

o budowli kamiennej na Ostrowie Lednickim – wi-

wej stronie nawy. Oczywiście był to ,,grób Wikin-

ry. Przeczytajmy je uważnie: XC. Z kreseczką nad

dzi ją w pewnym fragmencie nawet trzykondygna-

ga”. Niemniej coś nie bardzo na Wikinga niebosz-

nimi. To na prawym ramieniu. Na lewym trudno

cyjną! (…) Łomnicki jest sugestywny, zaczynam

czyk mu wyglądał, bo Niemiec wszystko zostawił

odczytać, była jakaś grudka tlenku, która odpadła

się chwiać w swoich poglądach. Wiedział co robi.

w środku, nawet okucia trumienne87.

w czasie konserwacji. Ale jest jeszcze ślad: IC88.

Drugi kościół charakteryzował się
niegrubym murem, jednak budowanym z okrzesków, czyli tak samo jak
palatium.

Łomnicki. – Koło tego kościółka znalazłem jesz-

Teraz dopiero prowadzi mnie do wnętrza i pokazuje detale. Przemurówki, przebudowania. I stan
pierwotny. Tłumaczy rytuał obrządku wschodniego – i rozwiązania wnętrza. Są pewne dwie fazy
budowy: po kataklizmie, związanym z najazdem

– Co pan powie? – strzela oczami we mnie
cze pięć krzyżyków z blaszki. Małe, 4–5 centymetrowe. Wszystkie greckie!
Jest jeszcze ciekawy grzebień tu znaleziony.
Łomnicki nazywa go ,,grzebieniem liturgicznym”.

Brzetysława – ocalała kaplica, do której dobudoKwadratowa nawa, szeroka na 8,5 metra, sze-

Wyobraża sobie tamtych kapłanów jako bardzo

rokie i płytkie prezbiterium. Ogólna długość ko-

włochatych i brodatych, którzy przed przystąpie-

ściółka 13 metrów. Grób po lewej stronie, ów na-

niem do mszy świętej, a po włożeniu szat liturgicz-

zwany przez Mazanetza ,,grobem Wikinga”, za-

nych – musieli dokładnie to owłosienie wyczesać.

Ta trzecia faza miałaby dotyczyć zmiany ob-

wierał szczątki dorosłego mężczyzny. Po prawej

Podobny do lednickiego grzebień jest w Luwrze,

rzędu za Chrobrego. Ze słowiańskiego na łaciń-

stronie nawy, symetrycznie do tamtego drugi grób

z podejrzeniami o orientalne proweniencje.

ski. (…) Ostrów Lednicki – owa zapomniana do

z okrzesków, pięknie wymurowany jak poprzedni.

(…) – Na kiedy pan datuje ten drugi kościół?

niedawna przez Boga i ludzi wyspa – był w isto-

Oba miały płyty gipsowe. W drugim grobie, koło

– Tak samo jak palatium. Równocześnie,

cie pierwszą stolicą Piastów i Polski. Tej histo-

którego wykop Mazanetza przejechał w odległo-

w końcu X lub w początkach XI wieku. Rezyden-

rycznej, bo Gniezno było li tylko stolicą Popieli-

ści 5 centymetrów – pochowany był młody chło-

cja na Ostrowie jest według mnie koncepcją zreali-

dów. Wyjaśnić przy tym muszę, że terminem ,,sto-

piec. Nosił na palcu złoty pierścionek. Średnica 8

zowaną przez jedno pokolenie!

lica” oznaczam miejsce stałego zamieszkania ro-

milimetrów. Miękkie, dobre złoto, wysokiej pró-

(…) czeka, co powiem na greckie litery. My-

dziny władcy85.

by. Znowu jakiś bardzo znakomity pochówek. (…)

ślę – Piastowie Brali sobie żony z Rusi. Ale to póź-

nasuwa się analogia Wawel. Przy rotundzie Felik-

niej, znacznie później. Dopiero Kazimierz Odno-

sa i Adaukta odkopano pochówek z pierścionkiem

wiciel, w Krakowie. Kupcy ruscy przyjeżdżający

złotym na palcu. Z Wawelu tylko ku Lednicy kie-

z towarami na Lednicę? Czy może wreszcie Chro-

rować się może linia polskich stolic.

bry z wyprawy kijowskiej przywożący taki dro-

wano wieżę obronną. Donżon. Dalszej części palatium nie odbudowano nigdy.
– Wie pan co, może tu się znajdzie i trzecia
faza?

Pośród tych sensacji profesor Jerzy
Łomnicki miał się jeszcze pochwalić
ja odkryłem drugi kościół. (…) Pod papą,

Na zewnątrz nawy jeszcze jeden grób – pacho-

w ziemi wykopu niezbyt głęboko bielały jakieś

lęcia. Nie tak znacznego jak ten chłopaczek pocho-

małe płytki. Wziąłem je na dłoń. Chyba kawałki

wany w nawie głównej. Tym bardziej, że pochowa-

– A nie byłoby to trefne, żeby używać wschod-

rogowej okładziny. Bardzo misterne to, na więk-

ny pod gołym niebem, a do kościoła przylega jesz-

nich pektorałów w zachodniej, łacińskiej liturgii?

szych kawałeczkach ślad ornamentu. (…) to rogo-

cze dobudówka składająca się z trzech izb. Jedną,

Taki pektorał to nosił jakiś wysoki rangą duchow-

wy ornament, którym ozdobiona była oprawa sta-

większą, Łomnicki uważa za kaplicę sepulchral-

ny związany z tym kościołem89.

rej księgi! (…) Okazuje się, że przykucnęliśmy na

ną [grobową – przyp. K. B.], dwie następne to za-

terenie zakrystii tego drugiego kościoła. Tutaj wła-

krystia i pokoik księdza czy też skarbczyk kościel-

śnie złożone były księgi, kościana okładzina odpa-

ny. W kaplicy grobowej znaleziono mnóstwo ko-

dła, zagubiła się w jakiejś szparze, potem zmiesza-

ści. Na zewnątrz jej również – trzy pochówki woja-

ła z gruzem…

ków, chłopów słusznego wzrostu. Jeden z rozrąba-

Otwieramy zatem księgę drugiego kościoła.

ną głową – czaszka otwarta jednym ciosem.

Gdy Łomnicki doszedł do tego, że teren wyspy

Były obok kościoła jeszcze dwie półziemianki

nie był równy, tylko niwelowany drewnem dębo-

mieszkalne, jedna z nich miała analogiczny drugi

wym – zaczął szukać naturalnych wzniesień. Od-

korytarzyk, opadający w dół, ku poziomowi cha-

krył ich pono siedem. Na tych kulminacjach gruntu

ty. Nie jest to jednak najważniejsze. Pochyleni nad

winny być posadowione dalsze budowle! – stwier-

szczątkami rogowej oprawy starej księgi musimy

dził sobie roboczo. Chodził po wyspie i obserwo86
85

J. Roszko, op. cit., s. 203–204.

87

Ibidem, s. 207–208.
Ibidem, s. 209.

biażdżek? To ostatnie wydało mi się prawdopodobne, może najprawdopodobniejsze.

88
„W symbolice chrześcijańskiej szczególne miejsce zajmował alfabet (…) podczas
ceremonii poświęcenia kościoła katolickiego, po rozsypanym na krzyż (w kształcie litery X) popiele na posadzce świątyni, biskup
kreśli alfabet łaciński i grecki. W przeszłości
u Słowian obrządku wschodniego istniał
zwyczaj, który miał zapewnić dobre postępy w nauce czytania i pisania. Aby osiągnąć
obie te umiejętności należało spożyć jabłko
i kartkę z umieszczonym na niej znakiem
krzyża, literami Н. И. K. A. i wypisanym
wokół krzyża całym słowiańskim alfabetem”
– cyt. za M. Wójtowicz, op. cit., s. 85.
89
J. Roszko, op. cit., s. 209–211.
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Podobne wątpliwości piętrzą się do
dnia dzisiejszego, odbijając się głuchym echem przeszłości. Czyżby
Ostrów Lednicki będący niejako ,,stolicą rytu słowiańskiego” – oczywiście w dalszym ciągu mamy tu na myśli bilingwizm kultury słowiańskiej –
uznano za miejsce zakazane, a z uwagi na taką profanację miejsca, jej ośrodki przeniesiono do Poznania i Gniezna, skazując tym samym to miejsce na
wieczne zapomnienie?
Kolorytu dodaje odnalezienie tu
w czerwcu 1988 roku, w południowej partii centralnej budowli basenu
chrzcielnego, a co więcej, rok później,
w północnej części tego samego obiektu, odkryto drugi basen o tym samym
co pierwszy planie.
Stąd szczególny problem dla (powiedzmy taktownie) rygorystycznych historyków, zwłaszcza
odnośnie rewolucyjnej interpretacji ruin, która
wyłoniła się po 1990 roku, ponieważ ,,tam gdzie
nie ma nic na piśmie, nie ma historii”. Ale powiedzonko to nie powinno być wykorzystane do zaprzeczenia nadrzędności ongiś roli zespołu budowli na Ostrowie Lednickim. Musimy się tylko zgodzić, że decydujący głos w wyznaczeniu miejsca
wyspy w historii Polski i Europy mają historycy
sztuki i archeolodzy90.

Co więcej

,,złą prasę” u czeskiego kronikarza.
Otóż okazuje się, że czeskiej nauce nieobcy jest pogląd, iż mogła ona mieć coś
wspólnego z nienawistnym Kosmasowi ,,obrządkiem słowiańskim”. Z dużą
ostrożnością można wysnuć hipotezę,
iż tajemniczy kościółek na Ostrowie
Lednickim mógłby stanowić jej fundację. W dodatku mogła to być świątynia
obrządku słowiańskiego, co może tłumaczyć znaleziska ,,greckich” atrybutów kościelnych. W każdym razie nie
powinniśmy dopatrywać się w tej możliwej do zaakceptowania teorii jakichkolwiek zdrożności, czy też elementów gorszących. Obrządek słowiański
był bowiem obrządkiem chrześcijańskim, a jego liturgia głoszona w języku zrozumiałym dla wiernych, dopuszczona została przecież przez papieża.
Dopiero knowania kleru niemieckiego
doprowadziły do uznania go za herezję, a z czasem pewnie też spychając go
do rzędu pogaństwa, co również może
rozszerzyć wachlarz spojrzenia na tzw.
,,reakcje pogańskie” pomiędzy środkową Odrą a Wartą. Jak jednak idee te
mogły przetrwać wygnanie duchownych tego obrządku po upadku Wielkich Moraw i przeniknąć w otoczenie
Dąbrówki? Otóż po tej klęsce
,,Członkowie drużyny morawskiego władcy
na pewno nie podzielili jednego losu […] niektó-

Sęk w tym, że wraz z uznaniem, iż na Ostrowie

rzy mogli przejść na stronę Madziarów już przed

Lednickim zbudowano zespół biskupi, co oznacza,

906/907 rokiem. Jakaś część mogła zasilić dru-

że było tam biskupstwo, wchodzimy w ostry kon-

żyny książąt czeskich” (Štefan 2011: 347). Moż-

flikt z historiografią Kościoła w Polsce, według

liwe było też jednak wycofanie się na północ ja-

której, przypominam, pierwsze biskupstwo po-

kiś ,,uchodźców z objętych działaniami wojenny-

wstało w Poznaniu w roku 968 (…) oddaję głos

mi Wielkich Moraw” (Kurnatowska, Kara 2005:

dr Rodzińskiej-Chorąży, która tłumaczy, że wnio-

15) – zarówno członków morawskiej arystokracji

ski z badań przeprowadzonych w latach 1987–90

jak i dynastii Mojmirowiców, którzy mogli prze-

,,ogranicza[ją] się jedynie do dostarczenia history-

żyć katastrofę militarną swego państwa. Mógł ich

kom nowego źródła, jakim są relikty na Ostrowie

skupić wokół siebie Świętopełk II, już wcześniej

Lednickim. Pozostaje osobnym problemem, czy

przebywający poza centrum politycznym Wielkich

historycy będą chcieli i umieli z tego źródła sko-

Moraw. Azyl znalazł być może w północnej pro-

rzystać. […] Mamy […wszak] zdecydowany roz-

wincji państwa.

dźwięk między zapisem źródłowym a źródłem ma-

W X wieku ,,życie na Morawach właści-

terialnym i artystycznym. A skoro tak, to należy

wych zaczęło się przesuwać w kierunku wyżyn-

przewartościować dotychczasowe dane i zmienić

nym, głównie bardziej lesistych Moraw środko-

punkt widzenia. Nie wszyscy są do tego zdolni”91.

wych i Kotliny Górnomorawskiej” (Matla-Ko-
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wieku nowym szlaku transkontynentalnym, wiodącym z Hiszpanii, przez Pragę, do Krakowa, Kijowa i dalej – nad Morze Czarne i Morze Kaspijskie. Jego środkowoeuropejski odcinek był kontrolowany przez książąt praskich, którzy skorzystali
politycznie i gospodarczo na rozpadzie Wielkich
Moraw. Posuwali się wzdłuż tego szlaku w stronę
Krakowa, a może i dalej, aby nadzorować przejęty
po Morawianach lukratywny eksport niewolników
na rynki muzułmańskie92.

Wydarzenia te miały miejsce na
krótko przed przyjściem na świat Dąbrówki. Wpływu pewnych czynników
oddziaływujących w bardziej czy też
mniej pośredni sposób na dwór praski
i jego otoczenie nie da się tak po prostu wykluczyć.
Dwór Przemyślidów szczycił się
tradycją, iż ich protoplasta Borzywój
przyjął chrzest z rąk samego Metodego, co przyjmuje się jako fakt wiarygodny. Synów książęcych uczono czytania na Psałterzu łacińskim i starosłowiańskim. Z takiego to domu przyszła
do nas Dobrawa. Otrzymała zapewne konieczne wykształcenie, tak jak jej
siostra Mlada-Maria ,,uczona w piśmie
świętym” (…) Są także ślady w tradycji, że nie pozostawała bierna w sprawach wyposażania kościołów i polityki kościelnej. Z domu, gdzie żyła pamięć po gwałtownej śmierci babki Ludmiły i stryja Wacława, wyniosła zaczątki ich kultu93.
Będąc już dojrzałą kobietą – choć
część badaczy widzi w niej jednak
z nadzieją młodą dziewczynę94 – zapewne po przejściach, przybywając
na dwór Mieszka I, podjęła się trudnej misji przekazania tam dobrej nowiny – chrześcijańskiej Ewangelii. Czyż
możemy wykluczyć, że próbowała to
uczynić, za pośrednictwem przybyłych z nią misjonarzy, najprostszą drogą, poprzez nauczanie w zrozumiałym
dla nowo nawracanych języku? Przecież, jak podają źródła, Mieszkowi nie
postawiono nawet warunku ochrzczenia się przed ślubem, o czym świadczy
kronikarska zapiska

złowska 2008: 110-111). Tam przetrwanie kry-

Podejmijmy więc nieśmiałą, subiektywną w swoim zamiarze, próbę poukładania okruchów historii porozrzucanych jak puzzle. Zastanówmy się na
początek dlaczego Dobrawa miała tak

zysu politycznego i gospodarczego umożliwiał
przede wszystkim Ołomuniec, który jako jedyny
z głównych ośrodków wielkomorawskich nadal
funkcjonował mimo klęski 905/906 roku (Michna
1984: 12 i n; Bláha 2001). (…) Ołomuniec uniknął upadku gospodarczego ponieważ wkrótce zna-

90
91

P. E. Steele, op. cit., s. 94.
Ibidem, s. 99–100.

lazł się na uruchomionym w pierwszej połowie X

P. Urbańczyk, op. cit., s. 150–151.
B. Kürbis, Krąg czesko-morawski…, op.
cit., s. 93.
94
Zob. H. Kočka-Krenc, czy T. Jasiński, audycja w Polskim Radiu: http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/1579523,Dobrawai-Oda-%E2%80%93-co-wiemy-o-zonachMieszka-I (kontakt 4.06.2016).
92
93
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Pracowała więc nad nawróceniem swego mał-

sława I o pochodzeniu przodków piastowskiego

żonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nie-

władcy z jakiegoś znaczącego rodu uciekinierów

skończona łaska sprawiła, iż ten, który Go tak sro-

wielkomorawskich, którzy rozproszyli się po klę-

go prześladował, pokajał się i pozbyła ustawiczne

sce 905/906 roku. Książę praski urodził się wszak

namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzo-

przed tą datą, więc musiał znać ze słyszenia losy

nego pogaństwa, chrztem świętym zmywając pla-

wschodnich sąsiadów Czech, szczególnie człon-

mę grzechu pierworodnego.

ków monarszej dynastii Mojmirowiców i moraw-

kleru. I właśnie dlatego Dobrawa nie
została świętą. Przez słowiański obrządek. Przez ,,sclavorum paertaessa ritus”. Celowo użyjmy terminu słowiański, gdyż w owym czasie różnice językowe były minimalne. Niewątpliwą pamiątkę tego okresu stanowi używana
współcześnie terminologia kościelna.

I natychmiast w ślad za głową i swoim umiło-

skiej arystokracji, których część prawdopodobnie

wanym władcą poszły ułomne dotąd członki spo-

przeżyła katastrofę militarno-polityczną. Pewna

śród ludu i w szatę godową przyodziane, w po-

liczba uciekinierów znalazła schronienie na terenie

Bezpośrednia obecność kościoła czesko-mo-

czet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich

Czech, gdzie kultywowała pamięć o pierwszej sło-

rawskiego na ziemiach Polski Południowej oraz

pierwszy biskup Jordan ciężką miał z nimi pracę,

wiańskiej monarchii i jej władcach.

wsparcie udzielane przez kler czeski misji kościel-

zanim, niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich

Gdyby (…) w Wielkopolsce faktycznie osie-

nej w Polsce Północnej znalazły wymowne odbi-

słowem i czynem do uprawiania winnicy Pańskiej.

dlił się ktoś z monarszego rodu (lub przynajmniej

cie w słownictwie liturgicznym i kanonicznym ko-

I cieszył się wspomniany mąż i szlachetna jego

arystokratycznego) rodu morawskiego, to w Pra-

ścioła polskiego. Jak wynika z odnośnych badań

żona z legalnego już związku, a wraz z nimi rado-

dze doskonale by o tym wiedziano. Jeżeli właśnie

językowych, większość tej terminologii została za-

wali się wszyscy ich poddani, iż z Chrystusem za-

w takiej rodzinie urodził się Mieszko I (np. jako

czerpnięta z kręgu językowego czeskiego, ta zaś

warli małżeństwo95.

wnuk, albo nawet syn Świętopełka II), to miał po-

z kolei czerpała ją już to z terminologii kościo-

zycję wystarczająco dobrą, aby móc poślubić cze-

ła salzburskiego, wytworzonego w toku długolet-

ską księżniczkę. Wyjaśniałoby to łatwość, z jaką

niej misji wśród ludności słowiańskiej w Pannonii

oddano mu rękę Dobrawy. To rozumowanie moż-

i Słowenii, już to bezpośrednio z terminologii ko-

na wzmocnić biorąc pod uwagę wielkopolski

ścioła słowiańskiego na Morawach.

W cytowanym fragmencie uderza jeszcze jedno – pochwała ewangelicznej posługi misyjnej Jordana, który jak już wspomniano, według niektórych teorii pochodzić mógł ze słowiańskiej Dalmacji,96 co jeszcze bardziej
może uzasadniać proponowaną teorię.
Z dużą ostrożnością należy też podejść
do argumentacji, iż zawarcie tego małżeństwa było zwieńczeniem sojuszu
polsko-czeskiego.
Jak wykazaliśmy Mieszko sprawował pełnię suwerennej władzy, również
i jego odpowiednik na praskim tronie
miał w tym czasie poprawne stosunki
z cesarstwem Ottona I. Madziarzy po
klęsce na Lechowym Polu w 955 roku
również nie stwarzali już większego
zagrożenia. Bolesław nie musiał się też
obawiać Słowian Połabskich, z którymi
był spokrewniony. Wobec czego pojawia się inna teoria, biorąca pod uwagę
genealogię dynastyczną. Otóż
Należy pamiętać, że każde małżeństwo międzydynastyczne było tylko ostatnim aktem zatwierdzenia ustaleń dotyczących normalizacji
dwustronnych relacji. Również wydanie Dobrawy
za Mieszka musiało zostać w Pradze dobrze przemyślane, a decyzja podjęta zgodnie z najlepiej rozumianym interesem dworu czeskiego. Jej przyczyny musiały być poważne, gdyż formalnie rzecz
biorąc, to małżeństwo dużo bardziej nobilitowało
nieznanego szerzej Mieszka niż zakorzenionych
już w cywilizacji chrześcijańskiej Przemyślidów.
Psychologicznie uzasadnionym wytłumaczeniem decyzji o skoligaceniu się z Mieszkiem mogła być ewentualna genealogiczna wiedza Bole95
96

Kronika Thietmara, op. cit., s. 83.
Zob. przyp. 76.

punkt widzenia. To trwająca ewentualnie w Wiel-

Odwołajmy się w tym miejscu do znawcy za-

kopolsce piastowska pamięć o południowym ro-

gadnienia, Edwarda Klicha. Zbadał on 70 słów

dowodzie przodków sprawiła, że dla Mieszka był

z powyższego zakresu. Spośród nich na pewno

to poważny atut negocjacyjny i że uznawał Cze-

czeskiego pochodzenia są następujące wyraże-

chy za naturalny kierunek poszukiwania kandydat-

nia: apostoł, bierzmowanie, biskup, arcybiskup,

ki na żonę97.

chrzcić, chrzest, chrześcijanin, cmentarz, diabeł,

Nie jesteśmy w stanie ani zaprzeczyć, ani też potwierdzić tych przypuszczeń. Wydaje się, że jedyną znaną obecnie pomocą w tej kwestii może
być wnikliwe badanie próbek DNA,
o ile oczywiście znajdziemy odpowiedni materiał porównawczy. W przeciwnym razie, błądząc wśród wielu teorii stale będziemy poszukiwać właściwej. Nie zmienia to jednak faktu, iż to
czeska księżniczka stała się misjonarką Polski. W naszej historiografii znamy wiele żywotów świętych władczyń,
które wyniesiono na ołtarze z powodów mniej spektakularnych. Czy nie
dziwi fakt, iż w tym poczcie polskich
świętych zabrakło tej, od której wszystko się zaczęło? A może przewiną Dobrawy w późniejszych osądach, wypowiadających się czy zasługuje na to by
włączyć ją do tego grona, był stawiany zarzut, iż zależało jej na tym, aby
prosty lud zrozumieć mógł nową wiarę i pojąć jej sens, co oczywiście było
możliwe tylko przy pomocy misjonarzy
znających liturgię w języku słowiańskim. Ten zaś ,,proceder” szybko mógł
stawać się herezją, biorąc pod uwagę
coraz silniejsze wpływy niemieckiego
97

P. Urbańczyk, op. cit., s. 161–162.

dziekan, jałmużna, kacerz, kapła z kaplicą, kapłan,
kielich, klasztor, kmotr, kolęda, kościół, kruchta,
krzyż, lucyper, małżonka, mnich, msza, nieszpor,
ofiara, ofiarować, ołtarz, opat, opłatek, pacierz, papież, parochia, pleban, poganin, pop, post, prałat,
przeor, sobota, szatan, wigilia, żak, żałm (odmiana
wyrazu: psalm), żegnać, żyd. (…) Archaicznego,
prasłowiańskiego pochodzenia są takie wyrazy jak:
bóg, ksiądz, cerkiew, święty, które potem zostały
przystosowane do treści kultu chrześcijańskiego98.

Dobrawa umiera w 977 roku. Mieszko, o czym była już mowa, żeni się około 979 roku z … zakonnicą z niemieckiego klasztoru Kalbe nad rzeką Muldą,
którą wcześniej, jak się niekiedy podaje, mógł nawet porwać.
Kiedy matka Bolesława umarła, jego ojciec poślubił bez zezwolenia Kościoła mniszkę z klasztoru Kalbe, która była córką margrabiego Teodoryka. Oda – było jej imię i wielka była jej przewina.
Albowiem wzgardziła Boskim oblubieńcem dając
pierwszeństwo przed nim człowiekowi wojny, co
spotkało się z potępieniem ze strony wszystkich
dostojników Kościoła, a w szczególności jej czcigodnego biskupa Hildiwarda. Z uwagi jednak na
dobro ojczyzny i konieczność zapewnienia jej pokoju nie przyszło z tego powodu do zerwania sto98
G. Labuda, Pierwsze państwo polskie,
Kraków 1989, s. 17–18.

Zamek w Kruszwicy – Drzeworyt J. Chełmickiego, Tygodnik Powszechny rok 1884
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sunków, lecz znaleziono właściwy sposób przy-

Istniała więc w Niemczech kadra szczupła,

wrócenia zgody. Albowiem dzięki Odzie powięk-

lecz wychowana w większości w ośrodkach re-

szył się zastęp wyznawców Chrystusa, powróciło

formy kościelnej, z której wybrać można było du-

do ojczyzny wielu jeńców, zdjęto skutym okowy,

chownych mówiących mniej lub bardziej płynnie

otwarto bramy więzień przestępcom99.

różnymi narzeczami zachodniosłowiańskimi. (…)

Zadziwiająco łatwo Thietmar, kronikarz niemiecki i zarazem biskup usprawiedliwia ów czyn, choć w innych
fragmentach swej Kroniki nie jest już
tak wyrozumiały. Zostawmy to jednak i zwróćmy uwagę na słowa mówiące o tym, że za sprawą Ody ,,powiększył się zastęp wyznawców Chrystusa”. W przypisie do tego stwierdzenia
czytamy: ,,Jest rzeczą możliwą, że razem z Odą przybyła do Polski pewna
liczba duchownych niemieckich, która
wzmocniła akcję misyjną”100. Jak możemy to zrozumieć? Otóż rzeczywiście nastąpić mogła intensyfikacja misji – z tym zastrzeżeniem, że duchowieństwa niemieckiego, które musiało w pewnym stopniu skonfrontować
się z działającym już w kraju Polan, za
sprawą zmarłej Dobrawy, duchowieństwem słowiańskim. Czy ich działanie w dziele zwiększania wyznawców
Chrystusa mogło przebiegać zgodnie?
Wydaje się, że w tym jeszcze okresie
było to możliwe.

Natomiast ze znacznie większym stopniem pewności stwierdzić można, że zespół misyjny działający w Polsce Mieszka I nie pochodził z jednego
ośrodka, lecz z kilku centrów, w których życie religijne biło żywszym tętnem, gdy duchowieństwo
ówczesne było na ogół zaświadczone, dbało bardziej o interesy materialne własne i swych instytucji niż o dobro religii. Misja Jordana zresztą nie
liczyła więcej niż trzy lub cztery dziesiątki kapłanów i kleryków101.

Wiemy, że później Bolesław Chrobry przeorganizował kościół przy pomocy swego biskupa misyjnego Wojciecha. Biorąc pod uwagę jego koncepcje polityczne zmierzające do budowy wielkiego chrześcijańskiego imperium, a także marzenia o tronie, musimy przyjąć, że był łacinnikiem. Kiedy
jednak został ochrzczony?
Pozornie niezrozumiałym zjawiskiem, obserwowanym niejednokrotnie przez ówczesnych autorów, jest rozłam w rodzinie władcy, polegający
na tym, że ojciec przyjmował wiarę chrześcijańską, jego syn bądź synowie zaś pozostawali przy

stanówmy się jednak czemu w dokumencie Dagome iudex, nie wymieniony został pierwszy syn Ody i Mieszka
Świętopełk? Istnieją poglądy, iż stosując się do powszechnych zasad nadawania imion dzieciom po ich dynastycznych przodkach, mógł on otrzymać takie imię po prawdopodobnym prapradziadku Świętopełku I morawskim. Podaje się, że niewymienienie go w Dagome świadczy, iż umarł przed rokiem
992. Możemy to łatwe wytłumaczenie
po prostu przyjąć do wiadomości. Bolesław Chrobry otrzymał imię po nieżyjących już wuju i dziadku. Jego ukochaną
małżonką była Emnilda, jak informuje
Thietmar ,,córka czcigodnego księcia
Dobromira”103. Na tym ślad jej pochodzenia się urywa. Przyjęto tezę, iż skoro niemiecki kronikarz użył określenia
,,czcigodny” był on chrześcijaninem.
Poszukiwania księstwa, którym władał
skupiły się w zasadzie na obszarach położonych pomiędzy Odrą a Łabą. Wydaje się jednak, że właściwszy jest tu
kierunek Morawski, co zresztą stanowiłoby uzasadnienie do późniejszego
zajęcia tego księstwa, bez specjalnego negatywnego rozgłosu ówczesnej
opinii publicznej. Owocem małżeństwa Bolesława i Emnildy był Mieszko
II. Ponownie więc mamy do czynienia
z imieniem dynastycznym.

Istotnym czynnikiem określającym możliwość

starej. Ich pobyt na ojcowskim dworze dowodzi, że

działania nielicznego kleru misyjnego była zna-

nie postępowali wbrew wyraźnej woli ojca, choć

jomość języka. W polskiej terminologii kościel-

oczywiste chyba było, że sytuacja taka miała cha-

nej niemałe są ślady przyswojeń ukazujących, że

rakter potencjalnie wybitnie konfliktogenny. Trud-

O wnuku pierwszego historycznego wład-

misjonarze posłużyli się gotowymi wzorcami wy-

no takie przypadki osądzić inaczej jak tylko swo-

cy, Mieszku II, wiedziała lotaryńska Matylda, że

kształconymi w arcybiskupstwie salzburskim, któ-

istym asekuranctwem władcy, który w trosce o in-

chwalił Boga we własnym języku, a także po ła-

re miało starą tradycję misji wśród Słowian Alpej-

teresy dynastii pragnął zabezpieczyć jej przyszłość

cinie i po grecku. Znajomość modlitwy greckiej

skich i panońskich. Dorobkiem bawarsko-słowiań-

jak gdyby na każdą ewentualność. Gdyby przewa-

odnosić się mogła do śpiewu Kyrie eleison, który

skim posłużyli się częściowo też Konstantyn i Me-

gę miał w przyszłości zyskać obóz zwolenników

przyjął się ówcześnie w całym Kościele na zacho-

tody, kształtując liturgię słowiańską. Kościół ba-

pogaństwa, dynastia miała ,,gotowego” kandyda-

dzie Europy104.

warski dbał nadal w IX i X wieku, by nauki mo-

ta do godności książęcej. Poza tym nie do pogar-

ralne głoszono w języku zrozumiałym dla słucha-

dzenia była ewentualna pomoc bogów pogańskich,

czy. Z klasztoru ratyzbońskiego pochodził póź-

która musiałaby odpaść, gdyby cała dynastia od-

niejszy pierwszy biskup merseburski Bozo, który

mówiła im kultu102.

posługiwał się w swej pracy duszpasterskiej języ-

by wykształcić ich na przyszłych misjonarzy.

Oczywiście powyższy fragment traktujmy jako ciekawostkę, ale znowu do
ułożenia w logiczną całość mamy kilka
wątpliwości. Czy podobna sytuacja nie
mogłaby wystąpić na styku ewangelizacji niemieckiej i Słowiańskiej – jedno
dziecko ochrzczone w rycie słowiańskim, drugie w łacińskim? W przypadku dzieci Mieszka i Dobrawy możemy
nie mieć poważnych wątpliwości. Za-

Kronika Thietmara, op. cit., s. 83.
Ibidem, s. 305.

Trawkowski S., Monarchia Mieszka I…,
op. cit., s. 138–139.
102
Strzelczyk J., Niektóre problemy…, op.
cit., s. 83.

kiem słowiańskim. Znajomość narzeczy zachodniosłowiańskich wynosili duchowni bawarscy, turyngscy, a często i sascy dzieciństwa, ze współżycia ze słowiańskimi sąsiadami. Nieco duchowieństwa rekrutowało się z tamtejszych rodów możnowładczych i rycerskich. W IX stuleciu wykupywano niekiedy niewolnych słowiańskich z rąk saskich
bądź duńskich, a nawet słowiańskich wielmożów
i wysyłano do klasztorów zachodniofrankijskich,

101

99

100

Oczywiście twierdzenie, iż ta opinia Matyldy o Mieszku II opierała się
wyłącznie na powszechnym bądź co
bądź powtarzaniu Kyrie eleison wydaje
się daleko posuniętym uproszczeniem.
Zdumiewający jest jednak bardzo negatywny obraz tego władcy przedstawiany przez historyków, zapoczątkowany
przez Adama Naruszewicza, który opisywał go jednak z obrzydzeniem jako
gnuśnika i rozkosznika. Jak podkreślaliśmy już był jednak Mieszko człowieKronika Thietmara, s. 84.
D. Borawska, Z zagadnień wczesnośredniowiecznej kultury polskiej [w:] Polska
pierwszych Piastów. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. T. Manteuffla, Warszawa 1974, s. 270.
103
104
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kiem starannie wykształconym, z doświadczeniem wojennym – miał za
sobą kilka zwycięskich bitew, jeszcze
za młodu wykazał się pod Niemczą,
wreszcie był mężem cesarskiej wnuczki, a w chwili zawierania tegoż małżeństwa sprawował funkcję wielkorządcy
nad Morawami, które w dalszym ciągu,
jak widać, przewijają się na kartach naszej historii.
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Król Mieszko II wygnał obu młodszych braci

Mieszka II miał osiemnaście lat, nie był pacholę-

z Polski. (…) Bezprym uszedł na Ruś. Mieszko II

ciem, sprawowanie rządów regencyjnych było po

tutaj zachował się nader elegancko: zasadą owych

prostu zbędne! Ryksa wyjechała w 1031 roku na

czasów było, że takich pretendentów pozbywano

pewno – choć inne przekazy każą jej uciekać z Ka-

się raz na zawsze. Na taki czyn jak zgładzenie bra-

zimierzem, małym dziecięciem na ręku. Kazimie-

ta Mieszko II był zbyt dobrze wychowany. Zbyt

rza w wieku lat dziesięciu zamknięto w klaszto-

zachodnioeuropejski, żeby zabić w lochu, za mało

rze. Żywot Kazimierza Mnicha mówi o prześlado-

zachodnioeuropejski, aby cichcem otruć.

waniu późniejszego Odnowiciela przez macochę.

Państwa zachodnie nie chcą uznać korony na

Ryksa i Pelle walczyły po prostu o tron dla swoich

głowie Mieszka II. Wyprawa cesarza załamuje się

synów. Ryksa odwiozła korony cesarzowi, myśląc

w 1029 roku pod Budziszynem – ale to nie koniec

może, że cesarz odda je Kazimierzowi i wprowa-

Kontynuował politykę ojca – zwrócił się na Za-

wojny. Mamy drugi front, zorganizowany przez

dzi go na tron Polski po śmierci Bezpryma. To tłu-

chód, chciał podporządkować sobie plemiona za-

Bezpryma na wschodzie. Wojska ruskie idą przez

maczy jej współdziałanie z Bezprymem.

chodniosłowiańskie, wydrzeć je spod działania

ziemie polskie, paląc, grabiąc, mordują i uprowa-

germanizacyjnych ,,misji wschodnich” cesarza.

dzają ludność w niewolę106.

Wieleci zupełnie niespodziewanie stali się polskimi sprzymierzeńcami – stawali przeciwko cesarzowi. Oskar Blazer w tych kontaktach z pogańskimi
sojusznikami upatruje genezę reakcji pogańskiej.
,,… Społeczeństwo polskie zetknęło się bezpo-

dzie Mieszko II z ucieczki, ale musiał po drodze

Zastanawiające jest, pod jakimi
sztandarami wiary mógł maszerować
w swym pochodzie w głąb kraju Bezprym, zmuszając Mieszka do ucieczki?

zetknięcie żywioł ów mógł snadno rozbudzić na

ukorzyć się przed cesarzem, wyrzec korony i tytułu królewskiego, zgodzić się na to, że będzie lennikiem. Polska straciła coś więcej: niezależność, suwerenność. Zyskała trzech władców: Otton i Dytryk, syn jednego z braci Chrobrego, otrzymali

średnio z pokrewnym sobie żywiołem etnicznym,
oddanym fanatycznie idei pogańskiej przez owo

Polska straciła w 1031 roku Łużyce, Grody
Czerwieńskie i władzę królewską. Wraca wpraw-

Bezprym, syn Bolesława Chrobrego zrodzony
z Węgierki, zasiada na tronie polskim!

własne dzielnice.
Ta nowa sytuacja wskazuje drogę dalszemu

nowo uśpione czy zapomniane dążenia i zwyczaje

Cesarz Konrad II chlubił się pokrewieństwem

biegowi dziejów. To przecież zarzewie konflik-

pogańskie…” – pisał Blazer w 1916 roku. Najnow-

z dynastią Ottonów. Chronił wszystkich jej człon-

tu. Bezprym ginie po kilku miesiącach panowania

sze spojrzenie na sprawę będzie nieco inne: Wiele-

ków i osłaniał. Był krewnym Ryksy, którą Miesz-

z ręki własnego dworzanina. (…) Pozostali jednak

ci przedstawiali żywioł demokratyczny. U nich nie

ko II wzgardził. Znalazł jakąś piękną dziewczy-

przy życiu stronnicy starszego brata. Możnowład-

wykształciła się dynastia, nie rządził pan feudal-

nę, urodziwą Polankę, i miał z nią syna. Plotkar-

cy. W Polsce stoją przeciw sobie skłócone obozy.

ny – ale nad książętami stał wiec. Może więc nale-

ska kronika z Brunwilare, napisana po śmierci Ry-

Zmarł Mieszko II wkrótce – bo w 1034 roku –

ży upatrywać tutaj zarzewia buntu antyfeudalnego,

chezy, mówi wyraźnie, że ta kobieta zdecydowała

po powrocie, ale w ciągu tych kilku lat udało mu

bo coraz częściej ową nieszczęsną ,,reakcję pogań-

o wyjeździe Rychezy z Polski107.

się znów Polskę zjednoczyć. Jest to śmierć tragicz-

ską” się kwestionuje. Koronnym argumentem jest
brak świętych męczenników, którzy winni być wyniesieni na ołtarze przez Kościół po tej rzekomej
rzezi księży, jaką opisuje Gall Anonim. (…)
Ten król był czymś na kształt bohatera uniwersalnego średniowiecza: miecz i pióro jednako

na, gdyż znowu pogrążyła Polskę w zamęcie. (…)

Wówczas powstała w kronikach kolejna plotka o rzekomym wykastrowaniu Mieszka II, mająca na celu zatuszowanie
skandalu
rodzinnego
i przekreśleniu

Tron pono obejmuje Kazimierz, ale wkrótce wraz
z matką zostaje wygnany przez nieprzyjazne sobie
siły. Przez kogo?
Wybitni historycy tej miary co Tadeusz Wojciechowski i Roman Grodecki wprowadzili na tron
Bolesława Zapomnianego, syna owej pięknej Po-

dobrze trzymał w dłoni, a i pięknymi dziewczynami nie gardził. Tym zdaje się, naraził się Ryk-

potomstwa z owej żony Polanki … To była ze-

sie, ubódł jej dumę. (…) ,,Kryzys zaczyna się już

msta Rychezy zza grobu, wykonana rękoma jej

w czasach Chrobrego” – pisze Danuta Borawska

własnych wnuków.

lanki, naturalnej żony Mieszka II108.

Niestety wszystko to za sprawą najazdu Brzetysława zginęło bezpowrotnie w pomroce dziejów.

(…) Uznać trzeba wstrząsy pogańskie w Polsce,

Zdaje się, że przez tę ,,pelle” – Polankę i jej

wspomniane przez kronikę z Brunwilere, gdzie

syna, zwanego przez historyków Bolesławem Za-

ksienią w klasztorze była po ucieczce z Polski

pomnianym – Kazimierz został oddany do klaszto-

Ryksa – za prawdziwe105.

ru. Mieszko II torował drogę do tronu synowi uko-

Czemu później Brzetysław ze swymi wojami

chanej kobiety. Ryksy zdaje się nie cierpiał. Wyje-

i biskupem wyruszył na wyprawę do Gniezna? Nie

chała z Polski potajemnie, podczas kolejnych za-

taki znowu bohaterski był ten władca, skoro zde-

mieszek dynastycznych i uwiozła z Polski pota-

cydował się iść do Polski na wieść o bezkrólewiu

jemnie korony królewskie na dwór cesarski. Po-

i zamieszkach. Wiedział, że oporu nie ma kto sta-

Pozostaje zadać sobie pytanie – czy
oskarżenie o pogaństwo mogło być
spowodowane ową zdradą jako grzech
przeciwko szóstemu przykazaniu?
To wszystko każe nam patrzeć inaczej na ten
okres. Nie było gwałtownego załamania się silne-

dobno działała w porozumieniu z Bezprymem. Ce-

wiać.(…) O nic innego w tej wyprawie nie chodzi-

sarz w nagrodę przyznaje jej dożywotnio tytuł kró-

ło – stwierdza Roman Grodecki [Dzieje Polski do

lowej Polski. Widnieje on po dziś dzień na trumnie

roku 1198. ,,Dzieje Polski średniowiecznej”. Kra-

Ryksy w kolońskiej katedrze.

ków 1926, s. 19] w jednej ze swoich prac – tylko

go państwa. Nie zwaliły się nagle na Mieszka II

Ona to miała rządzić w Polsce po śmier-

o porwanie i uwięzienie relikwii świętego Wojcie-

wszystkie możliwe klęski, nie sprzymierzyli się

ci Mieszka II – jako regentka w imieniu małolet-

cha z Gniezna do Pragi. Czesi chcieli mieć swo-

nagle wszyscy wrogowie Polski. Kryzys narastał

niego Kazimierza. Poddani byli podobno niezado-

ją metropolię, a do tego potrzebne były relikwie.

wcześniej.

woleni z tej regencji. Kazimierz w chwili śmierci

Trzeba było mieć własnego męczennika!109.

Ibidem, s. 225–227.
Analogiczny kłopot miał Kraków za
czasów Kazimierza Sprawiedliwego, choć
108

Ibidem, s. 225.
107
Ibidem.
106

105

J. Roszko, op. cit., s. 223–224.
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Oczywiście nie cofnęli się przed zrabowa-

goś dostojnika? Osobistość taka mogła właśnie

cych wyższe świecenia. Zasadę tę, formułowa-

niem relikwii pięciu braci z Międzyrzecza i wy-

używać łacińskiego tytułu iudex. Akt donacji pań-

ną w kolekcjach prawa kanonicznego, przypo-

ciągnęli ciało arcybiskupa Radzima, brata święte-

stwa gnieźnieńskiego byłby w takim razie zwy-

minały co pewien czas synody diecezjalne. Ak-

go Wojciecha. (…) zabrali więc skarbów, ile się

kłym aktem dywersji wobec Bolesława111.

centowano ją również w kontekście różnic mie-

dało załadować na wozy. Na stu wozach podob-

Posuńmy się w rozważaniach jeszcze dalej – czy rzeczony Dagome mógłby być przedstawicielem duchowieństwa i jako taki mógł by poślubić wdowę po Mieszku? Wydaje się, że współcześnie postawienie takiej tezy wzbudzić może gwałtowne reakcje, jednakże tylko z pozoru. Zwróćmy uwagę, że
mowa tu o okresie przełomu dziesiąte-

dzy zwyczajami Kościoła Zachodniego i Ko-

no jechały dzwony i przybory liturgiczne zrabowane w Polsce. W uroczystej procesji demonstrowano to wszystko w Pradze. Za relikwiami męczenników dwunastu księży niosło krucyfiks ufundowany przez Chrobrego dla katedry w Gnieźnie. Ważył trzy razy tyle, ile zwłoki świętego Wojciecha.
Za krzyżem niesiono różne obrazy ryte w tablicach
złotych i srebrnych. Oto przyczyna, dla której z ta-

ścioła Wschodniego. Około połowy XI w. Leon
IX, potwierdzając wymóg celibatu wobec kleru z wyższymi święceniami wyjaśniał okoliczności pozwalające osobie duchownej na pozostawanie nadal przy swej małżonce, pod warunkiem zachowania czystości pożycia. (…) Warto zauważyć, że odnowa etyczna i zdyscyplinowanie kleru diecezjalnego nie należały wpraw-

kim zachwytem odnajdujemy każdy kawałek ro-

dzie do głównych celów wcześniejszej reformy

mańszczyzny w naszym kraju! Zostaliśmy najlep-

mniszej, lecz oba programy podejmowały (przy-

szych i najwspanialszych dzieł sztuki wczesno ro-

najmniej we wczesnej fazie reformy papieskiej)

mańskiej pozbawieni w chwili pierwszego kryzysu

te same osoby. Mnisi i eremici stawali zresz-

monarchii piastowskiej110.

tą na czele ruchów skierowanych przeciw księżom symoniackim i żyjącym z kobietami. Natu-

Czeski kronikarz Kosmas pysznił
się, że wśród łupów z Gniezna wojowie
Brzetysława przywieźli wiele ksiąg.
Może te, spisane w Polsce tuż po roku
1000, najstarsze roczniki, które mogłyby się stać skarbnicą wiedzy o naszych początkach Z tego okresu pozostał nam jedynie tajemniczy regestr Dagome iudex.

ralnym zjawiskiem była projekcja zasady czy-

Trzeba śmiało postawić zasadnicze pytanie,

tą odnosili do wszystkich ludzi, kleryków i la-

czy tajemniczy Dagone vel Dagome iudex to na-

ików, podważając w ten sposób podziały stano-

prawdę Mieszko? Dotychczasową odpowiedzią

we i wyróżniki hierarchii społeczeństwa. Wal-

stości seksualnej, jednej z podstawowych wartości życia mniszego, do wzorca życia ogółu
kleru. Ponadto czystość całego ordo clericorum
miała być wedle teologów (Gerard z Cambrai,
Adalberon z Laon) jego chwalebnym wyróżnikiem oraz podporą jego prymatu w trójdzielnym
społeczeństwie chrześcijańskim. Sprzeciwiano się wreszcie heretykom, którzy swą pogardę dla ciała i dla związku mężczyzny z kobie-

na to pytanie było kategoryczne ,,tak”. Dlaczego? Dlatego, że dokument po wymienieniu Dagome i Ote mówi et filii forum. Skoro zatem Misica
i Lambertus to synowie Mieszka i Oty/Ody, to oj-

Koronacja Piasta
go i jedenastego stulecia a tzw. ,,herezja nikolaitów” nie nabrzmiała jeszcze
dostatecznie.

ciec czyli Dagome musi być Mieszkiem. Być może

ka o przestrzeganie zasady bezżenności księży
o wyższych świeceniach oraz o wstrzemięźliwości w ich życiu, przejawiająca się w postaci
drastycznych sankcji ogłaszanych na synodach
włoskich i niemieckich w pierwszych dziesię-

jednak Ote po śmierci Mieszka i wygnaniu z Polski

Nie znajdziemy [jej] w summach antyhe-

cioleciach XI w. (między innymi wobec potom-

wyszła w Niemczech ponownie za mąż. Takie kon-

retyckich czy w podręcznikach inkwizycyj-

stwa zrodzonego z zakazywanych księżom mał-

cepcje wysuwano od dawna. Synowie Oty byliby

nych z czasów pełnego i późnego średniowie-

żeństw) miała więc bardzo złożone podłoże112.

wtedy prawnie synami jej drugiego męża. A może

cza (…) ,,herezja nikolaitów” zawdzięcza swój

Fakt zawarcia ponownego małżeństwa Ody

po prostu miał miejsce akt ich adopcji przez jakie-

byt ,,herezji symoniackiej” (simoniaca haere-

z wyższym dostojnikiem duchownym, odpowia-

sis, haeresis simoniacarum), należącej do wę-

dałby statusowi wygnanej królowej oraz uza-

złowych pojęć-kluczy reformy Kościoła w XI–

sadniałby użycie symbolicznej formuły przy-

XII w. (…) Przypomnijmy, ze omawiane po-

sięgi składanej na rzecz ,,Św. Piotra” przy jego

jęcia wiązały się z podstawowymi tendencja-

grobie, która wiązała się przede wszystkim

do rozwiązania go nie zastosowano tak drastycznych środków: „Gniezno miało prymasa, Kraków tylko biskupa, ale Kraków
był stolicą całego państwa. (…) Ale za to
Wielkopolska miała grób św. Wojciecha
w Gnieźnie, a Kraków żadnej relikwii. Na
tym cierpiała krakowska ambicja najbardziej. Wytykano szyderczo Małopolsce
i Krakowowi, że nawet patrona swojego nie
mają! Czczono w Krakowie św. Stanisława
biskupa, ale były to tylko prywatne modły,
bo kanonizowany jeszcze nie był (…) trzeba
sprowadzić do Krakowa (…) relikwie jakiegoś świętego (…). Tak drogocennego skarbu
nikt nie da, nikt zresztą nie ma go za dużo!
Chyba Rzym? Tam relikwii mnóstwo (…)
przywieziono z Rzymu do Krakowa kości
św. Floriana męczennika” – cyt. za F. Koneczny, Święci…, op. cit., s. 42.
110
J. Roszko, op. cit., s. 144–145.

mi odnowy Kościoła, utożsamiającymi ją z wy-

z nadawaniem paliusza, czym Mieszko I mógł

korzenieniem występków duchowieństwa za-

być niekoniecznie zainteresowany. Co więcej

kresu etyki i dyscypliny kościelnej. Obok naj-

tekst Dagome iudex wyraźnie przecież infor-

surowiej potępianej i szeroko rozumianej sy-

muje o nadaniu św. Piotrowi – a nie papieżo-

monii (odnoszonej najczęściej do uzyskiwania

wi – określonego państwa, przy czym wydaje

godności i funkcji kościelnych drogą przekup-

się, że jak dotąd niewystarczająco jeszcze za-

stwa), występki powyższe łączono z podstawa-

stanawiano się nad znaczeniem samego terminu

mi sprzecznymi ze znaną w Kościele Zachod-

,,nadanie”. Większa uwaga została skierowana

nim (a z różnych przyczyn często nie przestrze-

na równoznaczność tego stwierdzenia z dekla-

ganą) zasadą celibatu duchownych posiadają-

racją płacenia ,,świętopietrza”, co w owym cza-

A. Łukaszewicz, O Dagome iudex czyli
papirus a sprawa polska [w:] „Przegląd Historyczny”, Tom CIII, Zeszyt 2, Warszawa
2012, s. 379–380.

S. Bylina, Haeresis nicolaitarum [w:]
Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia
z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 2000, s. 27–28.
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sie musiałoby stanowić pierwszoplanowy ewenement. Powróćmy jednak do meritum
Kim zatem byłby Dagone? Zapewne jakimś
dostojnikiem Cesarstwa, którego może z czasem potrafimy odnaleźć w obszernej prozopografii owych czasów. Czyżby był on identycz-

recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab
ipsa Alemurausque in terram Milze [Milzę B, Mulze P] [et affnes Mulze P] recte
intra Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddera usque in predictam civitatem
Schinesghe.

ny z Daganem, kapelanem Henryka II, późniejszym arcybiskupem magdeburskim, wspomnia-

BIBLIOGRAFIA

nym choćby w Kronice Kwerfurckiej? Jeśli tam,
to jego rola polityczna w związku z Odą i jej synami należała oczywiście do okresu wcześniejszego od jego funkcji duchownej u boku Henryka II i powołania na biskupstwo magdeburskie. Zgadzałoby się to z przypuszczalną datą
powstania pierwotnego dokumentu donacji. Dokument stanowiący podstawę regestru należy
do pontyfikatu Jana XV, a zatem jego terminus
ante quem to rok 996. Donację ,,Dagome iudex”
należałoby wobec tego datować na czas między
śmiercią Mieszka w 992 r. a rokiem 996. Byłoby to rozwiązanie chyba najprostsze ze wszystkich dotychczasowych. Czy jest ono prawdziwe? Przemawiałby za tym sposób, w jaki kancelaria papieska potraktowała owa dziwną donację, której oryginał zaginął, a po latach nie wiedziano już nawet kim są donatorzy, w których
dopatrywano się mieszkańców Sardynii113.

Najwcześniejsze dzieje Polski kryją w sobie jeszcze wiele tajemnic.
Niezaprzeczalnym jednak jest fakt, iż
decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa
wprowadziła kraj Polan do europejskiego kręgu cywilizacji zachodniej.
Krzysztof Bąkała

ANEKS
Treść dokumentu Dagome iudex
Cyt. za Wiek V–XV w źródłach
Item In alio tomo sub Iohanne XV
papa Dagome iudex et Ote senatrix et filii forum: Misicam [Misica B, Mysica P]
et Lambertus – nescio cuius gentis hominess, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi a IIII iudicibus reguntur –leguntur beato Petro contulisse unam civitatem in integro, que vocatur Schinesghe,
cum omnibus suis pertinentiis infra hos
affines, sicuti incipit a primo latere longum mare, fine Bruzze [Pruzzę B, Pruzze
P] usque in locum, qui dicitur Russe [Russę B, Russae P] et fines Russe [Russę B,
Russae P] extendente usque in Craccoa et
ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere
113

380.

A. Łukaszewicz, O Dagome iudex, s.

Anonim Gall, Kronika polska, Wrocław
2003.
Barkowski R. F., Tajemnice początków
państwa polskiego, Warszawa 2016.
Bąkała K., Europejskie związki krwi [w:]
„Pro Memoria” 2003/nr 5(6).
Biszek J., Słowiańscy królowie Lechii.
Polska starożytna, Warszawa 2015.
Borawska D., Z zagadnień wczesnośredniowiecznej kultury polskiej [w:] Polska
pierwszych Piastów. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. T. Manteuffla, Warszawa 1974.
Bylina S., Kultura ludowa Polski i Słowiańszczyzny średniowiecznej, Warszawa
1999.
Bylina S., Haeresis nicolaitarum [w:]
Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia
z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 2000.
Chrzanowski W., Kronika Słowian. Wielkie Morawy, Kraj Wiślan i Czechy, Kraków
2006.
Czarnocki A. – zob. Dołęga Chodakowski Z.
Dołęga Chodakowski Z., O słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem (1818), [w:]
O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem
oraz inne pisma i listy, opracował i wstępem
opatrzył J. Maślanka, Warszawa 1967.
Dowiat J., Chrzest Polski, Warszawa
1958.
Jedynak B., Dziedzictwo obyczaju narodowego Polaków. Pamięć i zapomnienie,
Lublin 2004.
Koneczny F., Święci w dziejach narodu
Polskiego, Kraków 1985.
Kowalski J. W., Poczet papieży, Warszawa 1988.
Kürbis B., Dagome iudex – Studium krytyczne [w:] Na progach historii II. O świadectwach do dziejów kultury Polski średniowiecznej, Poznań 2001.
Kürbis B., Krąg czesko-morawski
a pierwsza chrystianizacja Polski [w:] Na
progach historii II, Poznań 2001.
Kronika Thietmara, Kraków 2002.
Labuda G., Słowiańszczyzna pierwotna.
Wybór tekstów, Warszawa 1954.
Labuda G., Pierwsze państwo polskie,
Kraków 1989.

31

Labuda G., Stan dyskusji nad dokumentem Dagome iudex i państwem Schinesghe
[w:] Civitas Schinesghe cum pertinentiis,
pod red. W. Chudziaka, Toruń 2003.
Łodyński M., Dagome iudex a kwestia sardyńska w XI wieku, RAU WHF 54
(1911), s. 60–148.
Łukaszewicz A., O Dagome iudex czyli
papirus a sprawa polska [w:] „Przegląd Historyczny”, Tom CIII, Zeszyt 2, Warszawa
2012.
Nowak P., Rzekome drugie imię Mieszka
I w Dagome iudex [w:] „Przegląd Historyczny”, Tom CIII, Zeszyt 2, Warszawa 2012.
Nowak P., Z antroponimii słowiańskiej:
Dobrawa czy Dąbrówka żoną Mieszka I?
[w:] „Przegląd Historyczny”, T. CIII, Zeszyt
3, Warszawa 2012.
Paśnik J., Denar świętego Piotra obrońcą jedności politycznej i kościelnej w Polsce,
RAU WHF 51 (1908).
Roszko J., Kolebka Siemowita, Warszawa 1980.
Seppelt F. K., Löffler, Dzieje papieży od
początków kościoła do czasów dzisiejszych,
t. I, Poznań 1936 (reprint Warszawa 1995).
Skrok Z., Czy wikingowie stworzyli Polskę, Warszawa 2013.
Steele P. E., Nawrócenie i chrzest Mieszka I, Kraków 2016.
Strzelczyk J., Niektóre problemy chrystianizacji Europy wczesnośredniowiecznej
[w:] Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza (45 lecie pracy naukowej
prof. Jadwigi Krzyżaniakowej, pod red. J.
Strzelczyka i J. Dobosza, Poznań 2000.
Strzelczyk J., Słowianie połabscy, Poznań 2013.
Trawkowski S., Narodziny państwa polskiego [w:] Polska pierwszych Piastów.
Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red.
T. Manteuffla, Warszawa 1974.
Trawkowski S., Monarchia Mieszka
I i Bolesława Chrobrego [w:] Polska pierwszych Piastów. Państwo, społeczeństwo,
kultura, pod red. T. Manteuffla, Warszawa
1974.
Urbańczyk P., Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń 2012.
Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów,
oprac.M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard,
Warszawa 1997.
Wójtowicz M., Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000.

■

32

Lublin. Kultura i społeczeństwo 4(74)/2016

Wszystko

przesiany przez życie
otwórz się
choćbyś miał ukazać swoje wnętrze
gładkie jak ciemię filozofa
pełne niespełnionych oczekiwań
i wyborów trafiających w pustkę
utajone formy trwają
spiętrzone na obrzeżach myśli
muł osiadły w ciągłej zmienności
w niepewnych granicach czasu
widzisz chybotliwy lot jaskółki
zawieruchę chmur
twoje imię powierzone wiatrom
chwieje się zasłaniając kierunek
ku jasnym stronom Ziemi
codziennie wyciągasz ręce
ogłaszasz ocalenie
żywioły podnoszą się ze snu
nad bladym horyzontem
lecz twoja godzina zamknięta szczelnie
na siedem grzechów głównych
siedem morderstw siedem wojen
pomnożonych o wieki trwania
o głód i ogień
przez krótki czas istnienia
byłam świadkiem
jutro już mnie nie będzie
nie było mnie wczoraj
a ty świecie toczyłeś zgniłe wody
po złotych glebach
otwórz się
powiedz ostatnie słowo
czyste jak dźwięk dzwonu
zawieszonego na krawędzi nieba
zakotwicz się w cichym cieniu
przesiany przez życie
nie płyń dalej bezwolnie
korytem martwych rzek
				

luty 2016

Elżbieta Cichla-Czarniawska

Godzina zero

czuje na skórze
lęk przed życiem
nerwowe stukanie pamięci
mózg otwiera się w pogoni
za szczęśliwym losem
ale tuż obok
zdefraudowane dzieciństwo
niezaspokojona młodość
dziki kwiat zabłąkany
na wysypisku śmieci
ostatni samolot czeka
na nic wypatrywanie
turbulencje niespodziewanych zdarzeń
piana obłoków
wciąga przepaść głębiny
góra wciąga przepaść
jest jak przewrotny uśmiech starca
który poznał na wylot
zatrute niespodzianki świata
góra łączy się z przepaścią
właśnie tak:
oślepiająca jasność światła
w pomarańczowym wnętrzu
dojrzałego owocu dyni
płomień skupionych ziaren
zapach nieba i ziemi
w piersiach drżenie
ostatnich sekund
błysk noża na pomarszczonej skórze
lęk śmierci który
suchym szorstkim językiem
wszystko zlizuje
			

styczeń 2016
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Wycinka

Niewidoma

pagórem wstrząsa płacz:
jeżeli czuby drzew
nie zdążą dosięgnąć słońca
nie ma co mówić o równowadze
sił
nieba i ziemi

zajrzyj do spłowiałych kartek kalendarza
albo do historii dziejów świata
w której przeglądają się
chybione pomysły
błędne obliczenia
zajrzyj do atlasu gdzie imperia
zmieniają nazwy bezszelestnie
jak westchnienie końca

jakbyś wchodził w otwarte morze
brzeg cofa się
dostojna melodia
którą słyszałeś jeszcze wczoraj
zmącona
płynie jak ziarna jadu
po kłamliwej powierzchni błysku
nie ma miłości
jest groźba wisząca w powietrzu
zbliża się biała ściana okrucieństwa
wrogość dotyku człowieka
zaraz padną drzewa oszadziałe z bólu
bezwolne
kto śmie odbierać im
zieleń istnienia?
skradają się posłańcy śmierci
sunie jazgot wibruje bezdech zwalonych pni
maszyny zachłystują się mocą
żywica krwawi ręce
w wybałuszonych oczach nie ma prośby
o wybaczenie
posłańcy śmierci idą
w srebrnych kombinezonach
w otwarte morze zguby
widzą tylko gładkość autostrad
z pędzącym życiem na niby
a łysym odsłoniętym pagórem wstrząsa chłód
słychać żałobną pieśń
i rozpacz bezdomnych ptaków:
gdzie dom
gdzie jest nasz dom?
				

20 kwietnia 2016
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potem
spójrz prosto w twarz człowieka
co z tego
że zarzucają ci brak odwagi?
czy dla zachowania prawdy
każdą rzecz i zjawisko
trzeba nazwać po imieniu?
są bezdroża
gdy na ciemniejącym firmamencie
noce prószą przygaszonym światłem
wiodą tam
gdzie nie ma reguł trwania
jeżeli nie wierzysz
zacznij od początku tę opowieść
w której tętni twoje pragnienie
określenia wszystkiego
imieniem jasnego obłoku
ale w ten sposób
nie dobrniesz dalej ani głębiej niż drobina pyłu
rzucona w otchłań liścia
twarz człowieka
czy może twarz Boga?
spojrzyj w nią a odczujesz
gniew nieba
lub łaskę matki-ziemi
i nie czyń sobie wyrzutów
że narodziłeś się pośrodku burzy
bo nie wszystko wiemy
dociekając głosu z wiecznych mroków
					

lipiec 2016
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Reportaż z roku 1920.
(Zachowano oryginalną pisownię)

Adam Grzymała-Siedlecki

„Cud Wisły”
Te dwa wyrazy obiegają dziś całą
Polskę. Użył ich nawet w mowie swojej sejmowej prezydent ministrów, p.
Witos. Przedostały się one do prasy zagranicznej. Dwa te proste słowa: „Cud
Wisły” zostaną w historii, jako pełna
zachwytu nazwa naszego wielkiego,
w długie wieki pamiętnego zwycięstwa
bohaterskich wojsk naszych pod bramami Warszawy nad dziką i zdziczałą armią bolszewicką.
Ponieważ dwa słowa te wziąłem,
jako tytuł niniejszej rozprawy, nie wolno mi użyć ich bez podania ich rodowodu, nie wolno mi pominąć autora, który pierwszy u nas stworzył tę szczęśliwą
nazwę. Autorem owym był p. Stanisław
Stroński. W przeddzień ataku jeneralnego na Warszawę, w przeddzień owej historycznej daty 15 sierpnia r. 1920 przypomniał w „Rzeczypospolitej” straszne, a tak podobne do naszych, dni Francji z września roku 1814, kiedy Niemcy
parli już na Paryż i stał się ów „cud Marny”, zwycięstwo marszałka Joffre’a nad
Prusakami; przypomniał ową niespodziewaną odmianę losu, jakiej doznała
Francja i wyraził niezłomną ufność, że

stanie się i u nas podobny cud i zwać go
będziemy „cudem Wisły”.
I cud ów się stał!
Pamiętamy go wszyscy. Nieprzyjaciel stał już o 15 kilometrów od mostów warszawskich, na polach między Jabłonną a Radzyminem. Parł naprzód, w niepowstrzymanym, zdawało się, pędzie. I oto w tym właśnie dniu
15 sierpnia 1920, u wrót Warszawy,
u brzegów naszej Wisły, jakby za wyraźną sprawą Wszechmocnego, odwraca się karta wojny. Armia bolszewicka,
dufna w swoje dotychczasowe zwycięstwa, upojona powodzeniem, jakie jej
towarzyszyło przez setkę mil od brzegów Dźwiny, Berezyny i Kijowa, - tutaj naraz zmuszona jest stanąć na miejscu, a potem, mimo rozpaczliwy opór,
mimo swoją przewagę liczebną – zaczyna się cofać. Po kilku dniach to już nie
odwrót: to ucieczka, popłoch, katastrofa! I popłoch ten, katastrofa, trwa bez
przerwy aż po dzień, kiedy wojska nasze w zwycięskim pochodzie docierają
z powrotem do Wilna, Baranowicz, Pińska i Kamieńca Podolskiego.

Zaiste, jest coś z cudu w tej cudownej
odmianie losu.
***
Przypomnijmy sobie przedewszystkiem nasze własne myśli, nasze własne
uczucia z lipca i sierpnia r. b. Od dnia
strasznych wieści, które, jak zły duch,
biły w nas od południa i od północy, od
Kijowa i Połocka – rozpoczęła się owa
męczarnia duch polskich. Klęska pod
Leplem, klęska pod Kijowem. Opuszczamy linię Berezyny, opuszczamy kijowski przyczółek mostowy. Cofamy
się na Mińsk, cofamy się na Żytomierz,
Berdyczów. Próbujemy oprzeć się na
Horyniu i na linii okopów niemieckich.
Nie wytrzymujemy naporu. Cofamy się
dalej. Jesteśmy, na południu, oparci już
o Zbrucz i Styr. Na północy próbujemy
bronić Wilna i Grodna, oddając Pińsk,
Różany. Nie wytrzymujemy i na tej linii obronnej. Wspaniała dywizja pułk.
Januszajtisa krwawi się nad Zbruczem,
a jen. Krajewski za wszelką cenę trzyma klucz strategiczny Dubna, ale nie
na długo: trzeba się cofnąć pod Kowel,

Marszałek Piłsudski w otoczeniu sztabowców, archiwum redakcji
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a w Małopolsce na Seret. Pada Wilno,
pada Grodno. Pozostaje ostatnia – zdawałoby się – linia oporu: Osowiec –
Brześć Litewski – Bug. Jenerał Sikorski
broni Brześcia, ale pada Osowiec. Bolszewicy wdzierają się w ziemię b. Królestwa Kongresowego, a po beznadziejnych walkach o Seret, ustępujemy pod
sam Lwów niemal. Ustępujemy z Siedlec, Łomży, Pułtuska. Fala nieprzyjacielska wdziera się w ziemię płocką, zalewa sobą Mławę, Działdów, zagraża
Toruniowi. A tu pod Warszawą zabrany już Mińsk Mazowiecki, Radzymin,
historyczne Dębe Wielkie; wzdłuż rzeki Orzyca hordy idą ku Maciejowicom,
by przeprawić się na lewy brzeg Wisły.
Struchnienie przechodzi przez naród
polski.
Więc nie obronimy się?
Oczy narodu zwracają się w stronę
żołnierza.
I tu dopiero ostateczne dno rozpaczy.
Jakiż bowiem był stan naszej armii?
Dziś, kiedy wszystko już się naprawiło, kiedy lipcowa niedola wojenna
nasza należy już do niepowrotnej przeszłości, kiedy pułki Rzeczypospolitej
na nowo są wojskiem, budzącem podziw świata, dziś wolno już powiedzieć
otwarcie całą prawdę.
Lipcowa armia nasza przedstawiała obraz taki, jaki przedstawiałaby każda armia, złożona przeważnie z rekruta,
a wystawiona na groźbę pośpiesznego
odwrotu na przestrzeni kilkuset wiorst:
była to armia w stanie zupełnego rozstroju. Nie ma takiego wojska, któreby pod wtór orkiestry, ceremonialnym
marszem wędrowało wśród bezustannych osaczeń od Kijowa pod Dęblin i od
Połocka pod Płock. Odwrót, pozbawiony z natury rzeczy podstawowych praw
łączności bojowej, odwrót, uniemożliwiający normalną dostawę żywności,
zmęczenie, przechodzące siły ludzkie,
głód, rany, ciągłe niebezpieczeństwo
i doprowadzające do rozpaczy poczucie
klęski – to wszystko ze wspaniałej, znakomitej armii naszej uczyniło przez dwa
miesiące luźną masę straceńców. Zaczęła się szerzyć dezercja, powstał popłoch.
Wczorajszy bohater dziś naraz nie dotrzymywał pola, rzucał karabin, uciekał.
A obok tego stanu moralnego – choroby fizyczne: czerwonka, tyfus. Choroby fizyczne, wyczerpanie, poczucie
klęski i nie lepsze od tego wszystkiego:
wieści z kraju.

Kraj, jakby sobie poprzysiągł, by dopomagać klęsce.
Hańba naszego młodego życia niepodległego: paskarstwo miejskie i wiejskie, doszło w swej ohydnej zmowie do
jakiejś potworności. U dołu – w warstwach pracujących istne zaślepienie,
objawiające się w bezrobociach. Po
wsiach, wśród rolników, a zwłaszcza
wśród bezrolnych, głucha agitacja na
rzecz bolszewików i podziemne podjudzanie przeciwko uchwalonym poborom wojskowych. U góry, w rządzie
i w sejmie – niezgoda.
A pozycja nasza międzynarodowa?
Nikomu nie było tajne, że Niemcy
oczekują niecierpliwie wzięcia Warszawy. Wzięcie Warszawy ma się stać hasłem wybuchu germańskiego w Gdański i na Śląsku Górnym. Te dwa punkty, najbardziej bolące, miały na zawsze
odpaść od Polski. Triumfująca Hakata głosi wprost, że zwycięska bolszewja zagarnie dla siebie b. Królestwo
Kongresowe i wschodnią Małopolskę,
dawny zabór pruski wróci Niemcom,
a Małopolska zachodnia przypadnie…
Czechom.
Okolni sąsiedzi nasi już przygotowywali nowe rozbiory. O końcu państwowości polskiej mówiło się, jak o rzeczy
nieubłaganie koniecznej.
Czy inaczej rzecz stawiano w gabinetach Ententy? Polityka Anglii, neutralność Włoch, stanowisko gabinetu belgijskiego w sprawie przewozu broni do
Polski aż nadto wyraźnie dawały nam
do zrozumienia, że jesteśmy bankrutem, któremu pomagać byłoby rzeczą
niepraktyczną i – kto wie – może nawet
szkodliwą.
Jedna jedyna Francja stanęła u naszego boku, jako przyjaciele Francuzi!
Stare nasze przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w nieszczęściu. W lipcowem i sierpiowem
nieszczęściu naszem poznaliśmy waszą
przyjaźń.
Z wyjątkiem Francji, Europa pogodziła się z widmem naszych nowych
rozbiorów. Od stanowiska Europy, od
przymierza z bolszewją robotników angielskich, belgijskich i włoskich, od wyciągniętych ku sobie rąk Moskwy i Berlina gorszemi byli podwóczas te godziny, kiedy w nas samych powstawała rozpacz. Ludzie spotykali się ze sobą
i bez słowa patrzyli sobie w oczy; bez
słowa, bo we wzroku swoim wyczyty-
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wali złowrogie pytanie: czy ocalejemy?
Czy ostoimy się, jako państwo?
A zza kordonu wojsk bolszewickich,
z okolic zajętych przez armię czerwoną
przekradały się wieści piekielne: pożary, grabieże, morderstwa, krwiożercze
sądy czrezwyczajki, zabójstwa obywateli wiejskich bez sądu, za to jedynie,
że są właścicielami większej własności.
Mordowanie księży. Pastwienie się nad
kobietami.
Któż z nas w oczach nie ma tego korowodu dziesiątka tysięcy wozów, ciągnących na Warszawę i za Warszawę
spod Mińska, spod Wilna, spod Grodna,
spod Lidy, Wołkowyska, Pińska, Próżan, Kobrynia, Brześcia, z ziemi Łomżyńskiej, spod Radzymina! To ludność
tych okolic, zamożni i biedacy, uchodzili w trwodze przed strasznym najazdem, ocalając wraz z sobą resztki dobytku, zabranego na wóz. Płynęła ta ruchoma Golgota na zachód, ku Krakowowi
i Poznaniowi, na bladych, przerażonych
twarzach swych niosąc nieszczęściem
wypisane: „Polsko, ratuj się!”
I wówczas to rozpoczęło się ono budowanie, ono wypracowywanie cudu
Wisły.
*
Naród drgnął.
Rząd i sejm ocknęły się pierwsze.
Porzucając niezgodę i swary, postanowiły stworzyć gabinet ministrów, któryby był wyrazem wszystkich stronnictw
politycznych. To, co powinno się było
stać w pierwszym dniu wojny i trwać aż
do pierwszego dnia pokoju – to się stało nareszcie w lipcu roku 1920. Na czele gabinetu postawiono przedstawicieli
najliczniejszej warstwy narodowej, włościaństwa, w osobie Wincentego Witosa. Jego zastępcą został Ignacy Daszyński, przedstawiciel robotników, zgrupowanych w stronnictwie P.P.S. Inne teki
objęli wodzowie lub wybitniejsi przedstawiciele pozostałych stronnictw. Staną rząd jedności narodowej, silny tem
właśnie zespoleniem się wszystkich
sił politycznych, silny zapomnieniem
o różnicach.
Nowy rząd przystąpił do poboru wojskowego, a Naczelny Wódz wydał jenerałowi Hallerowi rozkaz formowania armii ochotniczej. W Warszawie, Poznaniu, Krakowie, we Lwowie i we wszystkich znaczniejszych miastach powstały
biura werbunkowe.
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Na pierwsze zawołanie pośpieszyłą
młodzież szkolna. Nie bacząc na obfity
już upust krwi, oddanej przez tę właśnie
młodzież w ostatnich dwu latach, pokolenie nasze, kształcące się w uniwersytetach, w wyższych zakładach naukowych, w seminariach, a nawet w gimnazjach i innych szkołach średnich – nie
zaniedbało ani jednego dnia. Było coś
wspaniałego w tym pochodzie najmłodszych pod sztandary. Jakby woja krzyżowa, porywająca na nogi wszystkich,
kto zdolen jest podźwignąć oręż. A byli
wśród nich i tacy, którzy, naprawdę
mówiąc, nie dorośli siłami do uciążliwej służby wojskowej. Byli wśród nich
chłopcy bezkrwiści, wycieńczeni niedostatkiem rodzin inteligentnych, z których pochodzą; byli suchotnicy i słabi na serce; byli wątli i wymizerowani trudami nauki. Były wśród nich prawie dzieci. Żaden nie cofnął się. Ojczyzna w niebezpieczeństwie! Ten okrzyk
wystarczył im, by iść w pole – i piersiami chłopięcemi zasłonić przed wrogiem stolicę.
Przodowało im harcerstwo. Tu się
okazało dowodnie, czem jest ta nowoczesna szkołą rycerska, szkoła hartu rycerskiego i cnót rycerskich. Widziałem
we Lwowie, w połowie lipca, jak do Inspektoratu Okręgowego Armii ochotniczej pielgrzymowali ci młodociani bohaterzy. Nie mając już prawidłowej komunikacji kolejowej, piechotą przemierzali po kilkanaście nieraz mil, z oddalonych zakątków znad Dniestru znad
Smotrycza, Czeremosza, by jak najprędzej nadążyć do koszar ochotniczych.
Widziałem ich we Lwowie, w Warszawie i w innych punktach zbornych, jak
z ofiarnym ogniem w źrenicach ćwiczyli się od ranka do późnych wieczorów
letnich, jak pokonywali trud, przymuszali się do niewygód, jak się rwali do
swej krwawej doli żołnierskiej. Nie jeden z nich życiem swojem młodem zaświadczył, że w sercu jego nie było granic w obowiązkach dla ojczyzny. Padali jak kwiaty pod kosą, lwięta nasze ukochane, bezcenny posiew patriotyzmu
pod przyszłe, lepsze w Polsce dzieje.
Żadna inna warstwa społeczeństwa
nie dała armii ochotniczej tak zwartego
zastępu obrońców, jak młodzież szkolna, ale nie było też żadnej warstwy,
która by nie drgnęła na zew ojczysty.
Przedewszystkiem więc miasta. W biurach werbunkowych widziałeś adwoka-

tów, lekarzy, nauczycieli, handlowców,
rzemieślników, robotników. Nie chcieli
czekać na przymów poborowy. Pragnęli przed sobą i przed sumieniem swojem
pokazać, że w takich chwilach, jak lipiec 1920 roku, każdy dzień zwłoki jest
przestępstwem. Na czas grozy ustały
strajki. Robotnik polski zapragnął wówczas być polakiem przedewszystkiem.
Nie można pomiąć milczeniem ziemiaństwa. Do jakich dziwnych wyjątków należy chyba dwór wiejski, z którego młody człowiek nie poszedłby był
w owe dni, jako ochotnik. Nie tylko
młodzież. Byli wśród nich tacy, którzy
własnym sumptem ekwipowali mniejsze lub większe oddziały jazdy.
Niech mi na tem miejscu wolno będzie wyszczególnić czyn Zdzisława
Tarnowskiego z Dzikowa: wystawienie oddziału 70 kawalerzystów i oddanie pałacu swego na szpital i schron dla
uchodźców.
A skoro mowa o ofiarach ziemiaństwa, nie można pominąć milczeniem
pamiętnej uchwały towarzystw ziemiańskich, oddającej państwu całkowite hipoteki większej własności krajowej. Skarb państw nie korzystał z tej
ofiary, nie zmniejsza to jednak wspaniałości tego nie jałowego czynu. W jednym dniu finanse Polski miały – dzięki owej uchwale – zabezpieczony kredyt wielomiliardowy. Cokolwiek by
było pożyczyło państwo na potrzeby
swojej obrony, miało na dług swój poręczenie w osobistym majątku większych właścicieli ziemskich. Można nie
bez dumy powiedzieć, że takiej dobrowolnej ofiary nie znamy w historiach innych krajów.
Niezależnie od tej uchwały zbiorowej, ziemiaństwo, w osobach swoich
poszczególnych przedstawicieli, zadeklarowało znaczne dary w postaci ziemi
dla ochotników i inwalidów. Pięknym
zwłaszcza przykładem zaświeciło obywatelstwo ziemi grójeckiej, które na ten
cel przeznaczyło dziesiątą część posiadanej ziemi.
Nie wszyscy w kraju mogli mieć to
szczęście ofiarowywać dar ziemi: natomiast imponującą stała się ofiarność
w pieniądzach na rzecz armii. Gazety wypełnione były spisami ofiar. Pokolenia przyszłe z dumą będą odczytywały te karty wypełnione spisem darów
i ofiar.

Spieszyli z darami i zapisami bogacze i biedacy, miasta i wsi, sejmiki i parafianie. Groźba, wisząca nad ojczyzną,
przemówiła nawet do wydziedziczonych spraw. Oto w Krakowie, jeśli się
nie mylę, więźniowie zakładu karnego
zanieśli do władz błagalną prośbę, by
mogli stanąć w szeregach, by ranami lub
śmiercią wolno im było odkupić zbrodnie i przestępstwa.
Zaciąg ochotniczy nie mógłby był zastąpić prawidłowej armii. Musiało stanąć wojsko poborowe. I tu znowu nie
wolno jest nie zwrócić uwagi, że na włościaństwo polskie, jako na najliczniejszą warstwę, padł los największej ofiary. Szatan bolszewicki, który sobie rozmaite u nas postaci przybrał, rozciągnął
nad włościaństwem polskiem wszelkiego rodzaju sieci. Ileż tu złota bolszewickiego poszło na podżegaczy, co od
początku wojny wsączali w włościanina nienawiść do państwa polskiego, do
wojska polskiego, do wojny i do poborów wojskowych! Chłop polski w tych
godzinach powszechnego zapału nie
okazał się wyrodnym synem ojczyzny.
Z całym poczuciem karności stanął do
powinności wojskowej i bez szemrania,
bez żalów poszedł tam, dokąd go wezwał obowiązek narodowy. Nie zabrakło więc w owej chwili nikogo, żadnej
warstwy, żadnego stanu, któryby nie pośpieszył ze swym życiem stanąć naprzeciw niebezpieczeństwu. Naród postanowił stanąć cały do walki i było wówczas jakby wielkie zaprzysiężenie: „jeśli wróg ma zwyciężyć – to na trupach
wszystkich polaków”.
Zaciąg ochotniczy nie mógłby był
zastąpić prawidłowej armii. Musiało stanąć wojsko poborowe. I tu znowu
nie wolno jest nie zwrócić uwagi, że na
włościaństwo polskie, jako na najliczniejszą warstwę, padł los największej
ofiary. Szatan bolszewicki, który sobie rozmaite u nas postaci przybrał, rozciągnął nad włościaństwem polskiem
wszelkiego rodzaju sieci. Ileż tu złota
bolszewickiego poszło na podżegaczy,
co od początku wojny wsączali nienawiść do państwa polskiego, do wojska
polskiego, do wojny i do poborów wojskowych! Chłop polski w tych godzinach powszechnego zapału nie okazał
się wyrodnym synem ojczyzny. Z całym
poczuciem karności stanął do powinności wojskowej i bez szemrania, bez ża-
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lów poszedł tam, dokąd go wezwał obowiązek narodowy.
Nie zbrakło więc w owej chwili nikogo, żadnej warstwy, żadnego stanu,
któryby nie pośpieszył ze swem życiem
stanąć naprzeciw niebezpieczeństwu.
Naród postanowił stanąć cały do walki
i było wówczas jakby wielkie zaprzysiężenie: „jeśli wróg ma zwyciężyć – to na
trupach wszystkich polaków”.
Nie chcę, by mię tu ktoś posądził
o rzucanie płonnych słów. Gdy mówiłem: „cały naród”, to oczywiście nie
miałem na myśli tego, niestety! – przygniatającego odsetku ludzi, mówiących po polsku i tylko po polsku mówić umiejących, przypisanych siłą rzeczy do obywateli Rzeczypospolitej Polski, ale latami niewoli i z niewoli płynących skutków – nie dorosłych jeszcze do uczuć parjotycznych. Ich dzieci,
ich wnukowie – będą Polakami z woli
i z uczucia – oni sami są dopiero Polakami z mowy li tylko. Gdy u nas mówi się:
naród, to nie można nic innego mieć na
myśli, jak tylko te warstwy, które przez
125 lat podległości państwowej cierpiały za winy przodków i za zbrodnie rozbiorców, które pragnęły świadomie państwowości i nie dawały sercom zgasić
tęsknoty za wolnością narodową.
Ten to właśnie naród polski z budującą jednomyślnością zerwał do czynu
całą swoją duszę. Nie było chyba rodziny, któryby kogoś ze swoich nie oddała na bój, nie było – poza zbrodniarzami obojętności – nikogo, ktoby swojego
zdrowia, czasu, trudu, poświęcenia nie
ofiarował państwu.
Gdy policja nasza, uniesiona żarem
patriotyzmu, ofiarowała się cała bez wyjątku służbie w szeregach wojskowych,
w całem państwie stanęła w jednym
dniu, jako jej zastępczyni, straż obywatelska, złożona z ludności cywilnej. Wykwintnie ubrany pan obok rzemieślnika
w bluzie, skaut nieletni wobec siwowłosych starców – maszerowały te drużyny
w tempie wojskowym, na jakie nas stać
było – i pełniły służbę bezpieczeństwa
na ulicach miast.
Kobiety zmobilizowały się w stowarzyszenia świadczeń wojennych, w szpitalach, kantynach, w komitetach służby narodowej. Jak za dawnych lat, widziałeś po domach rodziny zajęte skubaniem szarpi, przygotowywaniem opatrunków, szyciem bielizny dla żołnierza. Zaroiło się od jałmużniczek, zbie-

rających żywność, papierosy, gazety
dla frontu. I całe społeczeństwo zorganizowało się w sieć instytucyj, przejętych jedną jedyną myślą: losem żołnierza. I może pierwszy raz w dziejach naszych nie był to ogień słomiany. Pracowano naprawdę, pracowano bez krzyku,
wytrwale, po kilkanaście godzin dziennie, pracowano celowo i z planem.
Zużytkowywano umiejętnie zdolności i doświadczenia. Skorzystano z tego,
że w armii ochotniczej do działu tak
zwanych świadczeń wojennych zapisało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi – i rozkazem wojskowym poprzydzielano ich
do takich czynności, w których każdy
z nich czućby się mógł praktykiem.
Gdy zapisuję zasługi rozmaitych
warstw i stanów, dlaczegożbym nie
miał na tem miejscu wspomnieć o najbliższych, o pisarzach polskich i artystach polskich? Gdy tylko powstała armia ochotnicza, nie było wśród nas niemal ani jednego, któryby się nie oddał
do dyspozycji władz wojskowych. Rozumowaliśmy krótko:
„Piśmiennictwo ojczyste i sztuka narodowa były czasu niewoli tym strumieniem bytu polskiego, który ani na
chwilę nie przestawał wołać o niepodległość; dziś po dwu latach państwowości wróg na nowo chce zniszczyć naszą niepodległość; może wśród nas nie
ma już tak wielkich duchów, jakie były
dawniej, ale tacy, jacy jesteśmy, czujemy zaszczyt spadkobierstwa po tamtych
wielkich – i w imię tego zaszczytu stanąć musimy do służby narodowej”.
Przywdzialiśmy mundury na znak, że
od tej chwili gotowiśmy robić wszystko,
co każą władze wojskowe. Młodzi spośród nas zaciągnęli się do boju. My starsi, na rozkaz ministerium spraw wojskowych pozbieraliśmy się w instytucje propagandy. Ustała literatura, ustała
twórczość osobista. W miarę sił i zdolności pisaliśmy, malowaliśmy i głosiliśmy to tylko, co władza uznawała za celowe i ku czemu skierowywała nasze talenty. Po wojnie zejdziemy na powrót
do literatury i do sztuki, zadowoleni, że
w dniach grozy niewielką może była nasza rola, ale zgodna z powszechnym żarem dusz, serc i mózgów.
A od żaru tego, od tej zorganizowanej woli społeczeństwa, od tego twardego powiedzenia sobie i sercom swoim: „jeszcze nie ostateczna przegrana!”
– stężała atmosfera moralna kraju. Nie
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było niejako czasu na strach, bo robota
zaprzątała mózg i wzruszenia. Nie było
miejsca dla nerwowców i tchórzów, bo
przez kraj szedł powiem otuchy. Od samego skupienia woli rozchodziła się
wiara w odwrócenie nieszczęść i dopustu. Oto był ten „cud jedności”, o którym mówił na sejmie prezydent Witos,
ten cud dusz, który poprzedził orężny
cud Wisły.
Powstające jak spod ziemi pułki wychodziły w pole, owiane owym cudem
woli i wiary. Czuły one, że za niemi stoi
społeczeństwo: nie struchlałe już, nie
beznadziejne, lecz gotowe do wielkich
ofiar, pamiętne o żołnierzu, zespolone
z nim na śmierć i życie.
Mając za sobą przemieniony kraj,
generalicja i oficerowie mogli przystąpić z nowym napływem energii do
stawiania i podtrzymywania ducha
w żołnierzu.
A do tego właśnie trzeba było na
gwałt wziąć się w armii.
*
Gdy jenerałowie nasi obejmowali
fronty, mające bronić Warszawy, zastali sytuację naprawdę rozpaczliwą. Byli
wodzami armii nieomal nie istniejącej.
Działo się nieraz tak, że oni sami, dowódcy frontu, musieli osobiście obejmować komendę nad pułkiem, nawet
nad batalionem, by własnym przykładem zagrzewać upadające męstwo żołnierzy. Dzień i noc objeżdżali swoje odcinki, musztrowali, lustrowali, przemawiali do szeregów; byli równocześnie
naczelnikami i kaznodziejami. Przybywały nowe formacje rekrutów, ale wiadomo było, że materiał ten będzie prawdziwem wojskiem dopiero po kilku, jeśli nie kilkunastu tygodniach. Należało
więc wszelkiemi sposobami działać na
moralną stronę szeregów. Być ich ojcem, być ich postrachem, być ich sercem, kochać ich i pamiętać o nich, podnosić w nich ambicję, a ciemnych uczyć
patjotyzmu, przyzwyczajać do niebezpieczeństwa, staczać w odwrocie walki dla wyrabiania w nich rzemiosła wojennego. To wszystko, co w innych armiach sprawia służba przygotowawcza i całe lata szkoły, tu trzeba było załatwiać pod ogniem nieprzyjacielskim
i w ciągłym przymusie cofania się.
Taki stan rzeczy znam naocznie
z dziejów frontu północnego. Nie przypuszczam, by na innych frontach było
inaczej. Można być pewnym, że tę samą
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misjonarską pracę podejmować musieli i inni wodzowie. Tak samo, jak Haller – i oni stawać musieli w pierwszych
nieraz szeregach, tak samo zniewoleni
byli wpływać duchowo na wolę i męstwo, tak samo do przepisów rygoru dodawać naukę o ojczyźnie, stwarzać armię i stwarzać ją w warunkach podobnych do tego, jakby ktoś mechanikowi
kazał równocześnie budować lokomotywę i puszczać ją w ruch.
Generalicja polska i ciało oficerskie
dokonało tego niewiarygodnego czynu. Każdy nowy dzień lipcowy przynosił nową poprawę. Żołnierz stawał się
na nowo żołnierzem. Rozpierzchłe gromady skupiały się, szeregi zaczęły pragnąć walki. Oto była zdobycz, jaką armja wyniosła z podniesienia się ducha
w narodzie.
Taki stan rzeczy zapanował, gdy stosownie do planu naszego, linja obrony
stanęła w odległości kilkunastu wiorst
od Wisły i kiedy miał się rozpocząć ów
bój o Wisłę i ów bojowy cud Wisły.
Wisła!
Spadająca ze wzgórz Śląska, płynąca przez cały kraj Lechicki aż do Bałtyku — wygina się ona w postać, jaką
miewa orzeł, stając do walki o swoje gniazdo rodzinne: pionowo, piorunnie wzniesiona szyja na Pomorzu i bohatersko wydana ku wrogowi pierś na
Kujawach i Mazowszu, z rozwianemi triumfalnie skrzydłami Pilicy i Narwi. Strzępią się z tych skrzydeł pióra:
Wieprzu, Nidy, Bzury, Orzyca. Wkry,
Drwęcy, Świdra — i każde z tych śniących w słońcu piór jest obroną macierzystego wiślanego ciała. A w tem miejscu, gdzie w piersiach orła serce spoczywa— tkwi u brzegów Wisły po lewej,
sercowej kręgosłupa stronie — stolica
narodu: Warszawa!
Wisła!
Ustrojona w krasę polskiej krainy,
ponadziewana grodami, szemrząca bez
przerwy pacierz polskich wspomnień,
płynie przez kraj, jak wytyczna historji ojczystej.
Zsunąwszy się ze śląskich gór, żłobi
sobie koryto ku wschodowi, jak strzała i drogowskaz ku kresom polskim
ku Lwowu i Kamieńcowi Podolskiemu. Gdy już nabrała w siebie kryształowych tatrzańskich wód Skawy, Dunajca i Sanu, gdy już dość pokazała kierunkiem swym drogi do bezcennych kresów wschodnich Rzeczypospolitej, —

skręca ku północy, by pańskiem okiem
swojem przyjrzeć się rdzeniom polskich dziejów, temu warsztatowi myśli,
uczuć, czynów i plemiennego ducha, co
rozsiadł się na proszowskiem i sandomierskiem czarnoziemiu, na kieleckich
wzgórzach, na bujnej Lubelszczyznie,
na ludnem Mazowszu, na męczeńskich
równinach Podlasia. A gdy już doszła
do centralnego punktu historji, do wysoko nad jej brzegami wzniesionej Warszawy — skupia tu, w stolicy uwagę całego narodu — i stąd właśnie, z pod murów Warszawy, pokazuje historii nowy,
najważniejszy, najszerszem już korytem
płynący, kierunek: na zachód. Szerokim
łukiem zatacza swe bezcenne wody ku
Modlinowi i stamtąd już wprost na Zachód, ku germańskim sąsiedztwom, ku
krzyżackim zaborom i zdzierstwom.
A gdy przystanie pod Toruniem, gdy
pod jego ścianami wyszumi radosne
wspomnienie o dziełach Kazimierza Jagiellończyka, rwie pędem na północ ku
morzu ojczystemu, przytulając miłośnie
najdroższe zagony: Pomorze Gdańskie
— i nie przestaje ku nam wołać: tu moja
głowa i korona, z rozlewu moich wód
uczyniona, tu głowa i korona mojego orlego ciała i mojego orlego pędu!
***
O tę to wrosłą w kraj, jak jego serce, o tę to linję Wisły miał się rozpocząć
bój.
Jaki był plan bojowy bolszewików?
Aby zrozumieć zamiary bolszewickiego sztabu jeneralnego należy wziąć
przed siebie mapę oraz przypomnieć sobie komunikaty wojenne z pierwszej połowy sierpnia.
Atak czerwonej armji szedł trzema strugami: pierwszą i najważniejszą oczywiście było parcie na Warszawę, dwa drugie miały za zadanie dopomóc temu atakowi czołowemu z dwóch
skrzydeł, mianowicie z pod Dęblina
i z pod Płocka.
W tych dwóch punktach: w okolicy
Dęblina i pod Płockiem miały się przeprawić przez Wisłę dwie armje sowieckie i pośpiesznym marszem, jedna ze
wschodu na zachód, druga z północy
na południe — dążyć do linji kolejowej
Warszawa-Piotrków, a o ile możności
do Skierniewic, by odciąć odwrót wycofującej się armji polskiej, która, według pobożnych życzeń generalissimu-

sa Trockiego, powinna była być pobita
pod Warszawą.
Atak na Płock i na rejon Dęblina miał
jeszcze inne znaczenie: zabezpieczające. „Wyobraźmy sobie bowiem — decydowały plany bolszewickie — że armja, broniąca Warszawy, oprze się zwycięsko naporowi, że wygra bitwę; —
wystarczy wówczas, jeśli wojsko nasze
przekroczy Wisłę bądź w okolicy Dęblina, bądź pod Płockiem, a wówczas
znajdziemy się na tyłach tej zwycięskiej
armji warszawskiej; nic jej nie pomoże
chwilowy triumf: musi opuścić stanowiska, musi nam oddać Warszawę i w pośpiechu, jeśli nie w trwodze, wycofywać
się na Poznań i Częstochowę.”
I oto od dnia 10 sierpnia mniej więcej, jesteśmy świadkami, jak armja sowiecka próbuje urzeczywistniać swój
plan.
Nim się rozpoczął atak na Warszawę,
czytaliśmy już, że nieprzyjaciel próbuje forsować Wisłę pod Maciejowicami.
Ale tutaj naprzeciw zakusom bolszewickim stanęła murem zahartowana, nieugięta druga dywizja legjonów, która aż
do czasów ogólnego odwrotu, stojąc pod
rozkazami jenerała Minkiewicza, broniła linji Berezyny w rejonie Borysowa,
a teraz w owych dniach krytycznych pod
nowym dowódcą, pułkownikiem Żymierskim, rozłożyła się na lewym brzegu Wisły od Dęblina po Maciejowice
i mimo wyczerpania, mimo braki w ludziach, przyjęła nierówny bój i zwyciężyła. Nietylko uniemożliwiła bolszewikom przedostanie się na zachodni brzeg,
ale nadto przeprawiwszy jeden z pułków
na prawy brzeg, zadała klęskę nieprzyjacielowi na polach Maciejowic, mszcząc
bolesne wspomnienie tych miejsc.
Jedna trzecia część tedy ogólnego
planu sowieckiego doznała najzupełniejszego niepowodzenia. Z zamiarem
marszu z pod Dęblina na zachód należało się pożegnać. Klęska, poniesiona od
drugiej dywizji legjonów była tak stanowcza, że czerwona armja nie próbowała już tutaj nowych ataków.
Z tem większą uporczywością postanowił sztab bolszewicki doprowadzić
do skutku pozostałe dwie trzecie swojego planu.
Wiemy dobrze, iż plan warszawski omal że nie doznał powodzenia.
W dniu 15 sierpnia wyruszyły dywizje bolszewickie z Radzymina. Zręczność ich działania polegała na tem, że
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nie skierowali się wprost szosą radzymińską, gdzie atak ich był oczekiwany
i gdzie dowództwo nasze przygotowało
obronę wszelkiego typu, lecz z Radzymina poszli bocznemi, polnemi drogami
w kierunku Jabłonny, by potem w połowie marszu zawrócić na południowy zachód, wprost ku Pradze.
Nie napotykali żadnego oporu. Siły
nasze stały na szosie radzymińskiej
i w Jabłonnie. W okolicach Nieporętu stróżował jeden bataljon pod wodzą
porucznika Pogonowskiego. O pewnej
godzinie porucznik Pogonowski usłyszał strzały. Formuje swój oddział i najspieszniejszym marszem podąża w kierunku ognia. Przybywa w sam raz: z placówek naszych, które ostrzeliwały dojrzanego nieprzyjaciela, niema już ani
jednego człowieka. Porucznik Pogonowski okiem wytrawnego oficera ocenia grozę położenia: oto jeden jego bataljon ma naprzeciw siebie całą niemal
armję. i tu następuje ten wiekopomny
czyn jego, za który ojczyzna uczci go
pomnikiem nie zaznaje w sobie ani sekundy wahania. Wysyła do Jabłonny do
dywizji jenerała Żeligowskiego meldunek o groźnym stanie rzeczy, a sam ze
swoimi kilkuset rycerzami przyjmuje
bój — i przez kilka godzin powstrzymuje napór nieprzeliczonej przewagi: pada
trupom w tym świętym boju, padają
wszyscy niemal jego żołnierze, których
nieśmiertelne imiona powinna ojczyzna
wypisać na pomniku porucznika Pogonowskiego — ale zadanie spełnione.
Przez to kilka godzin nieprawdopodobnego oporu, zdołała się zebrać
w szyk bojowy i przyjechać z Jabłonny
dywizja jenerała Żeligowskiego.
Mieszkańcy Warszawy przypominają
sobie zapewne kilkanaście czerwonych
jednopiętrowych autobusów, które krążyły po Warszawie w czasie bezrobocia
pracowników miejskich, zastępując publiczności unieruchomione tramwaje?
Te oto poczciwe pudła z benzynowym motorem odegrały jedną z ważniejszych ról w owe straszne podradzymińskie godziny. Stały one właśnie
w Jabłonnie, zarekwirowane na potrzeby armji, gdy od por. Pogonowskiego przyszła piorunująca wieść. Jenerał
Żeligowski, stojący sztabem w Jabłonnie, nakazuje natychmiast uruchomienie wszystkich autobusów. Napychane
plutonami, pędzą z Jabłonny pod wieś
Kąty Węgierskie, czemprędzej wracają

z powrotem, ładują nowe partje, dowożą z tą samą szybkością 40 klm. na godzinę — i tak bez przerwy aż do chwili, kiedy cała X-ta dywizja wraz z artylerją staje na pozycjach, luzując leżący
już pokosem, wiecznym śnie, lwi bataljon porucznika Pogonowskiego.
Rozpoczyna się walka.
Każdy żołnierz, każdy szeregowiec
tej X dywizji czuje, że to bój o Warszawę. Jeśli ulegnie, stolica Rzeczypospolitej padnie. Nad robotą czuwa spokojny, metodyczny jenerał Żeligowski. Rycerz dalekich dróg, z kaukaskich dali tułacz orężny ku ojczyźnie, żołnierz o duchu stalowym, dowódca matematyczny;
fizycznie raczej zwiędły, przygarbiony,
zawsze zrównoważony, cichym głosem
oznajmujący swoje nieomylne rozkazy
— stoi między nawałą wroga a honorem
państwa i wie, że musi zwyciężyć!
I to postanowienie duszy udziela się
całej jego dywizji. Walczą naprawdę,
jak wielkoludy z baśni, walczą jeden
przeciwko kilkunastu, walczą w jakiemś
zapamiętaniu i Bóg im chyba sił użycza,
bo ludzkich sił na toby nie starczyło.
Walczą przez całą noc — i zwyciężają. Nad ranem wróg jest już pokonany,
złamany. Nie wytrzymuje naszego naporu, cofa się w popłochu na Radzymin,
próbuje się tu oprzeć — nie wytrzymuje
naszego nacisku, ucieka ku Liwcowi —
a dziesiąta dywizja i dywizja białorusko-litewska pędzą za nim, otaczają go, łamią, odbierają Wyszków, wyrzucają go
za Bug.
W tych to bojach, w pierwszym ich
dniu, rozpromieniał na całą szersz narodu polskiego bohaterską śmiercią swoją ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan z X
dywizji.
Jest to chwila ta właśnie, kiedy każdy z bojowników naszych uczuwa, że
na jego czci żołnierskiej spoczęła cześć
ojczyzny, że odeń już tylko zależy, czy
padnie Warszawa, czy się ostoi. Wtedy
to właśnie, młody kapłan, ksiądz Skorupka, na równi ze wszystkimi uczuwa się zesłanym do spełnienia bohaterstwa. Nawdziewa na ramiona znak swojej służby: stułę kapłańską, bierze w dłonie krzyż i krzyżem tym tylko uzbrojony, wkracza w czołgające się po polu tyraljery. Idzie wyniosły z krucyfiksem,
wzniesionym ponad głową, by zewsząd,
jak najdalej, widziano, że Chrystus umęczony maszeruje, jak prosty żołnierz,
z polskimi rycerzami. Przed nim grad
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kul karabinowych, ulewa kulomiotów;
raz po raz wali przed nim i obok niego
szrapnel bolszewicki, granaty wyrywają mu drogę z pod nóg, a on — modlitwą i wiarą już uniesiony tam, w górę,
do Stwórcy — a tu jedno już tylko imię,
imię Polski, mający w pamięci, — kroczy, ucieleśniony pomnik heroicznego
obowiązku.
Już jest w kurzawie takiej kul, że nie
widać go z poza niej, tylko błyszczy
krzyż nad głową jego. Tym, co padają,
krzyż ów pokazuje drogę do nieba: tam
się za chwilę znajdziecie. Tym, co jeszcze żyją, krzyż księdza Skorupki przypomina, za co walczą. Więc wzrasta nieugiętość obrońców. Za Boga i za Ojczyznę! Podwajają się siły, utysiąckrotnia
się ich wola zwyciężenia.
Aż nareszcie kula nieprzyjacielska
zabija świętego kapłana. Któż podejmie się opisać, co na ten widok powstaje
w sercach żołnierzy!? Ile się żądzy zrodziło odwetu, pokarania wroga za ten
zgon przejasny?!!
Na okrytym chwałą polu dziesiątej
dywizji pełen nieśmiertelnej glorji pozostał trup księdza Ignacego Skorupki. To
miejsce jest uświęcone.
Przewspaniałe to były wogóle dni te
17, 18 sierpnia i dalsze.
Piszący te słowa miał wówczas sposobność przebywać niemal w linji ognia
i podziwiać cud przemiany polskiego
żołnierza. Ktoby był w nim poznał rozbitka lipcowego! Jaki animusz! jaka radość w oczach! jaki niepowstrzymany
pęd naprzód!
Pamiętam atak dywizji jenerała Junga
na Mińsk Mazowiecki. Dziś, we wspomnieniu patrzę na ten pochód, jak na jakiegoś poloneza, w którym bataljony sunęły pod wtór muzyki armatniej. Spiekota niewypowiedziana i słońce miłosne, a tu w pyle gościńców i pól — tysiące naszych bohaterów pędzą całe nawały struchlałych bolszewików.
Nakaz bojowy, czyli to, co we wszystkich armjach nazywa się ordre de bataille tego ataku brzmiał: dywizja jenerała Junga ma wkroczyć do Mińska Mazowieckiego od zachodu, od południa ma
wkroczyć do tegoż Mińska Mazowieckiego dywizja jenerała Konarzewskiego i tu zyskać łączność z dywizją jenerała Junga. Równocześnie, o ile możności,
stację kolejową Mińsk-Mazowiecki ma
opanować grupa pociągów pancernych
pod rozkazami majora Mieczysława No-
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wickiego. Ordre de bataille jest to czcigodny papier, którego treść z całą ścisłością da się wykonać na manewrach,
to jest w bitwie, w której wróg nie stawia oporu. W prawdziwej bitwie, ordre
de bataille jest ideałem, do którego się
dąży, ale którego osiągnąć nie sposób.
Otóż w owej pamiętnej bitwie o Mińsk
Mazowiecki stało się, że ordre de bataille wykonano ze ścisłością matematyczną: o godz. 6 m. 55 wieczór dzielny major Nowicki, prażąc ze swoich pancerek,
wtoczył się na stację kolejową, o godz. 7
m. 05 dywizja jenerała Junga wkroczyła
na rynek, o godz. 7 m. 15 jenerał Konarzewski był już w ulicach miasta!
Nie zapomnę podziwu i gratulacyj,
jakie jenerał Haller, dowódca frontu
północnego, otrzymał wówczas od oficerów cudzoziemskich. Takie arcydzieło bojowe nie zawsze się trafia na wojnie
— i tylko zawodowi pracownicy walki
umieją je ocenić w pełni. Pośród winszujących zbrakło tylko oficerów francuskich. Nie było ich tutaj przy sztabie,
bo byli gdzieindziej: byli oni w ogniu,
w szeregach, w tyraljerze, ramię przy ramieniu z polskim żołnierzem i polskim
oficerem. Bez broni, z trzcinką w ręku
kroczyli na czele naszych kompanij,
podwładni naszych dowódców, bracia
naszej wiary. Czynem, pogardą śmierci, podpisywali umowę sojuszu Polski
z Francją, by potem wielkoduszny jenerał Weygand, w dniu swego powrotu
do Francji, po trudach współpracy z naszym sztabem jeneralnym, mógł, nic nie
przesadzając, powiedzieć:
— Po tych historycznych dniach my
i wy, Francja i Polska jesteśmy ze sobą
związani nam śmierć i życie, a ponieważ do śmierci nie pilno ani Francji, ani
Polsce, więc związani— na życie!!
Do końca życia nie zapomnę chyba
tego wniebowzięcia, jakie widziałem
wówczas na twarzach ludzkich w wyzwolonym Mińsku Mazowieckim. Ulice miasteczka przepełnione ludnością.
Jeden szalony huk okrzyków na cześć
wojska polskiego. Kwiaty zasypują wprost szeregi i automobile. Żołnierze nie mają dość kieszeni, plecaków,
„chlebaków” na chowanie podawanych
im z uniesieniem owoców, bułek, mięsiwa. Twarze wniebowzięte, wpatrzone
w wojsko, jak w jakiś cud. Cud Wisły!
***

Piechota nasza parła wówczas z pośpiechem kawalerji, a w istocie kawalerji potrzeba było, by nadążyć za tą karkołomną ucieczką bolszewików.
Ucieczka ta zrozumiałą się stanie dopiero wówczas, gdy zrozumiemy, czego równocześnie dokonał nasz front centralny, stojący pod rozkazami Naczelnego Wodza.
Mając twierdzę Dęblin za miejsce
swego wypadu, armja marszałka Piłsudskiego przeczekiwała cierpliwie najgorsze chwile, kiedy wróg nacierał na Warszawę i pokonywując swą żądzę boju,
do ostatka celowo nie wychodziła ze stanu defenzywnego. Dopiero wówczas,
gdy jenerał Żeligowski spędził swojego
przeciwnika z Radzymina na Wyszków
i za Bug, - front nasz centralny ruszył
naprzód.
Rozpatrując rozkład naszych wojsk,
rozłożenie poszczególnych armji na terenie geograficznym, sztab bolszewicki spodziewał się niewątpliwie, że w razie ofensywy front centralny będzie atakował w kierunku raczej południowo-wschodnim, na Włodawę i Hrubieszów,
by tym sposobem przyjść z śpieszną
z pomocą zagrożonemu Lwowu. Sztab
bolszewicki obrachowywać mógł natomiast, że atak na Siedlce wykonywać
będzie — o ile wogóle do tego przyjść
może — południowo skrzydło frontu jenerała Hallera. I zgodnie z takiem oczekiwaniem, ugrupował swojej przeciwwagi siły.
Arcydziełem naszego sztabu jeneralnego było to, że uderzenie Naczelnego Wodza, wychodzące z Dęblina poszło we wręcz odmiennym kierunku, niż
się tego mogli spodziewać bolszewicy.
Front centralny runął niepowstrzymaną
siłą na północny wschód, drogą na Siedlce; a że wprost z zachodu na wschód,
via Mińsk Mazowiecki, parło ku Siedlcom w tym samym dniu 17 sierpnia prawe skrzydło frontu jenerała Hallera, więc
kilkanaście dywizyj sowieckich, zamkniętych między Wyszkowem a Dęblinem znalazło się naraz wobec przewagi
polskiej, jeśli nie liczebnej, to moralnej.
Natarcie armji Naczelnego Wodza
było tak piorunujące, tak niespodziewanie gwałtowne, że cała środkowa siła
bolszewicka nie mogła oprzeć mu się ani
godziny. Bita bez upamiętania, spychana z każdej pozycji, cała siła ta zaczęła
pędzić w przerażeniu na Siedlce, Brześć
Litewski i dalej, zostawiając armjom na-

szym centralnym nieprzeliczone ilości
jeńca i materjału wojennego, aż i wreszcie w dniach 1—3 października, ponosząc ciągle skutki tego ataku dęblińskiego, znalazła swój Sedan w okolicach
Nowogródka.
***
Wspominaliśmy powyżej o trzech
strugach napadu bolszewickiego na Wisłę: Maciejowice, Warszawa i Płock. Widzieliśmy dotychczas, jak pierwsze dwa
punkty zamiarów wroga: Maciejowice i Warszawa, zakończyły się sromotną
klęską. Pozostawał natomiast punkt trzeci: próba przeprawienia się przez Wisłę
pod Płockiem i rzucenia mas kawaleryjskich na Kutno i Skierniewice. W tym też
celu, nie bacząc na klęskę pod Dęblinem,
na odwrót ku Brześciowi, sztab sowietów
zgromadził w Płockiem cały korpus jazdy pod dowództwem jenerała Gaja.
Czy ten zamiar mógł się był udać?
Na ludzki rozum rzecz biorąc, powinien się był udać.
Mógłby był nie spełnić wszystkich
swoich obietnic, mógłby był nie zmusić armji warszawskiej do wycofywania się z swoich zwycięskich stanowisk,
bo w tym samym właśnie czasie jenerał Sikorski rozpoczynał już bitwę pod
Nasielskiem, która pozwoliła armji naszej północnej runąć na tyły bolszewickie. Ale przedewszystkiem, los bitwy nigdy nie jest z góry przewidziany: bitwę
Nasielską mogliśmy przegrać; a następnie, nawet przy wygranej – korpus jazdy krasnoarmiejskiej mógłby przez kilka
dni niszczyć Kutno, Łowicz, Sochaczew,
Skierniewice, zapuszczać zagony aż pod
Warszawę, rujnować koleje, wzbudzać
popłoch w ludności.
Mógłby był to wszystko uskutecznić
dlatego, że na tym właśnie odcinku Wisły, od Wyszogrodu po Toruń, siły nasze były słabe. Nie było mowy, byśmy
się mogli ilościowo przeciwstawić trzem
dywizjom jazdy nieprzyjacielskiej, kilku
pułkom piechoty i dość licznej artylerji.
Jenerał Gaj wiedział dobrze o niefortunnem położeniu naszych wojsk. A widząc już, że zawiodły Maciejowice i Warszawa, zapragnął za wszelką cenę ocalić bolszewicką armję, którą wojska nasze osaczały pod Siedlcami. Postanowił
jak najrychlej zawładnąć Płockiem, mostem na Wiśle i rzucić się na lewy brzeg
Wisły.
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Chcąc rozproszyć do reszty siły naszej obrony, zarządza dwa ataki na dwa
inne mosty: w Wyszogrodzie i we Włocławku, a potem naraz po kilku godzinach niemal, przerzuca swój korpus
przyśpieszonym, kawaleryjskim marszem pod Płock, wdziera się do miasta
i dociera niemal do mostu.
Ani pod miastem, ani w samym mieście nie zastaje żadnej obrony. I dopiero
pod samą katedrą, więc już o kilkadziesiąt kroków od upragnione] Wisły, pędzące oddziały jego napotykają na ogień
karabinów. Garstka żołnierzy naszych
broni się z za barykad, wzniesionych na
prędce w poprzek ulic.
Dowództwo rosyjskie liczy, że opór
ten nie potrwa dłużej, niż pół godziny.
Ale oto przechodzi cała godzina, druga,
trzecia i wytrzymałość obrońców nie traci nic na sile. Po ilości barykad i po słabości ognia poznać łatwo, że tych obrońców niema więcej nad stu. I bronią się!
Wrychle staje się jasnem, że nie mają
ani jednego karabinu maszynowego —
a jednak nie ustępują. Wytrzymują morderczą siekaninę kulomiotów — i trzymają się! Co więcej! raz po raz przedsiębiorą zuchwały, nie- pojęcie mężny wypad, w kilku, kilkunastu, — na te właśnie
kulomioty i biorą je. Tak zgarniają dziewięć karabinów maszynowych z zapasem amunicji— i w tej chwili obracają je
przeciwko byłym właścicielom! Nietylko nie ustępują, ale dzięki owym zdobytym maszynkom, prą naprzód, zmuszają
przeciwnika do systematycznego cofania
się, ciągle przed sobą sypiąc nowe, w nowem, coraz większem promieniu — barykady. Osłupienie napastnika wzrasta,
gdy naraz z za Wisły zaczyna grać polska baterja armat i wali we wszystkie
większe skupienia wojsk bolszewickich.
Wali z zadziwiającą celnością. Bitwa
rozpoczęła się rano, nadchodzi zmierzch
— a o oczekiwanym powodzeniu sztab
jenerała Gaja ani może zamarzyć.
Rzeczą widoczną staje się, że bitwa
przeciągnie się. Więc nie dopuścić, by
tej garstce obrońców przybyła z za Wisły jakakolwiek pomoc. W tym celu bolszewicy zasypują most dosłowną ulewą kul z karabinów maszynowych. Nastaje noc, i przerwa w działaniach. Ranek przynosi sztabowi bolszewickiemu
nowe zdumienie: oto przez ów most, po
którym, zdawało by się, widmo, duch
się nawet nie prześlizgnie, po tym moście jednak przeszedł cały bataljon no-

wego polskiego wojska — dzielnych zuchów podhalańskich i rzucił się do ataku
na przedmieściach.
A w mieście tymczasem, na barykadach i po za barykadami dzieją się rzeczy, dla niewolników armji czerwonej wprost niepojęte: oto obok żołnierzy— ludność cywilna jęła za broń, mężczyźni, kobiety, dzieci. Miasto się broni! Jak w powieściach, jak w poematach,
jak w średniowiecznych walkach, jak
w hiszpańskiej Saragossie za Napoleona,
ale i jak we Lwowie w roku 1918!
Szeregi bolszewickie chwieją się.
Straciły rozmach — i coraz widoczniej
przechodzą już tylko do obrony, opuszczają miasto, przedmieścia, cofają się na
trakt Sierpecki, są już pobite.
Równocześnie nadchodzi zapewne do gen. Gaja wieść o klęsce bolszewickiej pod Nasielskiem. Niema już racji pchać się na lewy brzeg. Jak pod Maciejowicami, jak pod Warszawą, tak i tu
pod Płockiem czas już myśleć o ucieczce
i to gwałtownej.
Tak oto ostatni z trzech zamiarów
sztabu sowieckiego spełzł na niczem.
Mimo wyjątkowych warunków powodzenia, mimo przygniatającej przewagi sił — klęska! Sprawiło ją bohaterstwo garstki polskich rycerzy, waleczność mieszkańców, ich duch, oraz świetność polskiego dowództwa.
Równocześnie rozpoczęła się trzydniowa bitwa pod Nasielskiem, którą
bolszewickim siłom wydał jenerał Sikorski. Bitwa ta miała olbrzymie zadanie. Nasielsk stanowił jakby podstawę
północnego frontu bolszewickiego. Dopóki Nasielsk był w mocnem władaniu
czerwonej armji, dopóty mogła bezkarnie rozlewać się na Zachód, hen, aż pod
Toruń. Nasz sztab generalny postanowił
tedy uderzyć w to właśnie serce sowieckiej siły. Bitwa była zażarta i wiele ofiar
nas kosztowała, bolszewicy wiedzieli
bowiem, co im grozi, gdy tu poniosą klęskę. Nie zdołali się jednak obronić. Wojska nasze przerwały ich front, wbiły się
klinem między prawe a lewe ich skrzydło i nie dając się im opamiętać, zaczęły
ich zagarniać krążeniami. Hordy sowieckie rzuciły się do ucieczki, lewe skrzydło
pędziło na. Grodno, prawe zaś znalazło
się w pozycji beznadziejnej: po wzięciu
przez nas Nasielska i po błyskawicznym
marszu z Nasielska wprost na północ
— wszystkie drogi odwrotu dla wroga,
działającego pod Włocławkiem, Płoc-
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kiem, Sierpcem i Mławą — wszystkie
te drogi były dla niego odcięte! Nie pozostawało mu nic innego, jak tylko poddać się do niewoli, albo szukać schronienia w Prusach Wschodnich. Stało się jedno i drugie. Część najezdników wpadła
w nasze ręce, część zaś umknęła do Prus.
Cała Polska Kongresowa była już
z nieprzyjaciela oczyszczona. Natomiast
zalew bolszewicki obejmował jeszcze
wschodnią Małopolskę. Boje toczyły się
na wschód od Lwowa i w nieznacznej od
Lwowa odległości. Korzystając z tego,
sztab bolszewicki postanawia wyrzucić
ostatnią kartę: zorganizować konny napad na Lubelszczyznę. W tym celu, niezależnie od istniejącej armji Budionnego, stworzyli na gwałt nowy korpus jazdy pod dowództwem Golikowa — i ten
to korpus przedarł się przez Bug między
Włodawą a Hrubieszowem. Wysłaliśmy przeciwko niemu drugą dywizję legjonów pod dowództwem pułk. Żymierskiego. Walka była krótka: Golikow rozbity cofnął się za Bug i słuch o nim od
tej pory zaginął. Ale równocześnie niemal ciągnął od Lwowa ataman Budienny. Szedł na Chełm i Lublin. Położenie
mogło być groźne, bo całość naszej armji
była już na wschodzie, za Brześciem Litewskim— i mogła naraz na tyłach swoich ujrzeć nieprzeliczone masy konnicy
bolszewickiej. Pułkownik Żymierski postanowił ratować sytuację: stanął na południe od Chełma i zepchnął Budionnego z drogi Lubelskiej. Następują potem
znane wypadki: Budienny cofa się na południe, pod Zamość i oblega go; bohaterska obrona miasta przez 31 pp. strzelców
kaniowskich, a potem odsiecz, z jaką nadążył dowódca XIII dywizji generał Stanisław Haller, mający wraz ze sobą znakomitą dywizję jazdy pułkownika Rummla. Wielka bitwa i zwycięstwo nasze pod Cześnikami, a potem osaczenie Budiennego z trzech stron — wreszcie przedarcie się z olbrzymiemi stratami
resztek Budiennego i koniec jego wojennego istnienia.
Z otchłani klęski wydobyliśmy się na
wierzch, aż ku szczytom triumfu. Sprawiły ten cud: armja, rząd i naród. Oby
najdalsze pokolenia mogły się uczyć na
tym przykładzie, co można zdziałać, gdy
w jedności i poświęceniu sprzęgnie się
cały naród i poprzysięgnie sobie: „muszę
zwyciężyć!
Adam Grzymała-Siedlecki
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OSIEMNASTA
DECYDUJĄCA BITWA W DZIEJACH ŚWIATA
Według obliczeń Creasy’ego było do
roku 1851 piętnaście decydujących bitew
światowych. Od tego roku, każdy chyba
to przyzna, dwie jeszcze bitwy, pod Sedanem i nad Marną, zasługują, aby je zaliczyć jako następne w owym szeregu zdarzeń pierwszorzędnego znaczenia. Aczkolwiek obie one nie przyniosły bezpośrednio zakończenia wojen, ani nie były
walką współzawodniczących ze sobą cywilizacyj, jednakże mogą stanąć w szeregu wydarzeń światowych, dzięki głębokiemu wpływowi, jaki wywarły na polityczne położenie w Europie.
Założenie niniejszej książki oparte jest
na przekonaniu, iż w roku 1920 stoczona
i wygrana została bitwa równej doniosłości dla całego świata, a nie mniej decydująca od Sedanu i Marny, przez swoje znaczenie dla kultury, wiedzy, religii i politycznego rozwoju ludzkości.
Sąd o tem, jaką z bitew należy zaliczyć
do rzędu wydarzeń wszechświatowych,
jak to już Creasy ustalił, musi być z natury
rzeczy dowolny, a wybór pozostanie z konieczności nazawsze przedmiotem dyskusji i sporu. Pod tym względem skłonny jestem podzielić pogląd Hallama, najbardziej bezstronnego z historyków, który twierdzi, iż czynnikiem decydującym
i ostatecznem kryterjum winna być odpowiedź na pytanie, czy skutek wręcz przeciwny, to jest zwycięstwo pokonanego
przeciwnika, dokonałoby gruntownego
przewrotu w dziejach świata?
Zdaniem mojem, nie ulega żadnej wątpliwości, że bitwa pod Warszawą w 1920
roku posiada wiele tych cech, które są konieczne, jeżeli pewne wydarzenia mają
mieć wszechświatowe znaczenie. Walczące ze sobą cywilizacjie były do gruntu odmienne, cele i metody przeciwników
najostrzej sprzeczne ze sobą, nie była to
więc waśń pokrewnych sobie plemion,
lecz raczej zmaganie się zbrojne dwóch
zasadniczo rozbieżnych światopoglądów.
Rezultatem tej walki był ponadto natychmiastowy, a do dziś dnia trwający Pokój.
Czytelnikowi, po przeczytaniu mej
książki, pozostawiam sąd o tem, czy
znaczenie, do jakiego rości sobie prawo

Warszawa, opiera się na słusznych podstawach. Ja ze swej strony starałem się
w najbardziej prosty sposób zebrać fakty
i opowiedzieć zdarzenia, unikając przesady i niewłaściwej stronniczości w jakimkolwiek kierunku.
Gibbon pisał, w sposób, który wywarł
na wielu niemiłe wrażenie: „Gdyby Karol Martel nie hamował podbojów saraceńskich w bitwie pod Tours, to niewątpliwie wykładanoby dziś Koran w uczelniach Oxfordu, a uczniowie staraliby się
udowadniać ludności świętość i prawdę
objawień Mahometa”.
Bitwa pod Tours stoczona została w roku pańskim 732. W słowach niemniej dobitnych mówić należy o wypadkach z 1920 roku. Gdyby Piłsudski
i Weygand w Bitwie pod Warszawą nie
zdołali powstrzymać triumfalnego pochodu armji sowieckiej, to nie tylko Chrześcijaństwo doznałoby klęski, lecz i cała cywilizacja zachodnia znalazłaby się w niebezpieczeństwie. Bitwa pod Tours ocaliła
naszych sąsiadów od jarzma Koranu. Bitwa natomiast pod Warszawą, rzec można śmiało, wybawiła Środkową a także
częściowo i Zachodnią Europę od jeszcze bardziej wywrotowego niebezpieczeństwa, to jest od fanatycznej tyranii
Sowietów.
Zwycięstwo Karola Martela określają,
jako jedno z tych znamiennych wyzwoleń, które zapewniają ludzkości powodzenie na całe stulecia. Polskie zwycięstwo w sierpniu 1920 roku posiada równe, a nawet pod wieloma względami, być
może, większe, prawo do chwały. Zagrożona cywilizacja stała na znacznie wyższym poziomie: w porównaniu z nią czasy Karola Martela były epoką barbarzyńską. Następstwa przypuszczlnej przegranej w 1920 roku przedstawiały się bez
porównania groźniej. Chociaż wojskami
Abd-er-Rahmana kierował pełen okrucieństwa fanatyzm religijny, jednak mimo
to stały one same na wysokim poziomie
kultury. Przeciwnicy zaś Polaków nie kierowali się ambicją w wyższem tego słowa
znaczeniu, lecz nienawiścią klasową, nie

szli tworzyć, lecz obalać istniejący porządek i to nie drogą dyplomatycznego porozumienia, lecz przez zniszczenie wszystkiego, na czem opierają się nasze zasady
religii, sprawiedliwości i dobrej wiary.
Inne porównania historyczne niemniej
są pouczające. Walka Wschodu z Zachodem trwa od dwuch tysięcy lat. Powszechnie uważają Suez za linję graniczną cywilizacji Azji i Europy, jednak racje historyczne przemawiają za tem, by
uznać za właściwą granicę raczej południk dwudziestego stopnia na wschód od
Greenwich, ponieważ przy tym właśnie
południku, lub w bezpośredniem jego sąsiedztwie rozegrały się najbardziej rozstrzygające pomiędzy dwiema cywilizacjami boje i zmagania. Najsłynniejsze z nich, Maraton i Salamis, są bezsprzecznie punktami zwrotnemi w dziejach świata. Gdyby Bóg Wojny przechylił był w owym czasie szalę zwycięstwa
na korzyść wojsk króla perskiego, wówczas zmalałaby niepomiernie grecka kultura i cywilizacja, a grecki zmysł indywidualnej wolności byłby zmiażdżony przez
despotyzm Wschodu. Bezduszność azjatycka przygniotłaby sobą grecką ciekawość intelektualną. Europa zaś nie miałaby wcale pierwotnego źródła swej literatury i artystycznego natchnienia.
Lepanto było niemniej rozstrzygające.
Gdyby flota turecka zwyciężyła połączone siły Chrześcijaństwa, to wówczas barbarzyńskie hordy Azji Mniejszej byłyby
zalały Europę i doprowadziły ją do takiegoż stanu ogołocenia i jałowości, w jakim
znajdowały się wszystkie ziemie, podpadłe pod niszczycielską władzę Sułtanów
ottomańskich.
W 1683 r. inwazja ottomańska posunęła się najdalej na zachód. Bitwa pod
Wiedniem była jednem z tych wydarzeń, w których Polska wywalczyła bezpieczeństwo całej Europie. Już pod Chocimiem w 1672 roku, wojska polskie odniosły wielkie zwycięstwo nad azjatyckimi napastnikami, lecz pod murami Wiednia niebezpieczeństwo było stokroć groźniejsze, a Jan Sobieski w pełni zasłużył
sobie na wdzięczność tych wszystkich,
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którzy pragną utrzymania cywilizacji europejskiej. Trudno jest całkowicie ocenić
doniosłość wydarzeń siedemnastego stulecia wobec Bitwy Warszawskiej, stoczonej w naszych czasach; to jednak jest
rzeczą pewną, iż zwycięstwo, odniesione
pod murami Warszawy w 1920 roku, we
wpływie swym na europejską cywilizację
nie mniej było żywotne od tamtych historycznych zmagań, kiedy to Polska dawnych lat grała rolę przedmurza Zachodu.
Zasadnicze znaczenie polskiego zwycięstwa nie ulega najmniejszej wątpliwości: gdyby wojska sowieckie przełamały opór armji polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a, być może, przeniknąłby i cały kontynent. W Niemczech w każdem większem mieście ajenci komunistyczni czynili potajemne przygotowania,
nakreślony był przez nich zupełnie zdecydowany program działania; leaderzy obrani, lista ofiar terroru wypisana, a podziemnej tej intrydze towarzyszyć miały
okrutne kaźnie i mordy.
Są liczne dowody na to, iż Rząd Moskiewski, skupiając swe siły do walki
z Polską, miał cele o wiele rozleglejsze
i dalej idące, jak samo zdobycie Warszawy. Jego ambicja, jego ufne oczekiwanie
zwycięstwa, rozciągało się na kraje leżące
na zachód od Wisły i sięgało daleko poza
granice Polski.
Okoliczności ówczesne wyjątkowo
sprzyjały rewolucji. Umysły ludzkie tak
były osłabione straszliwym wysiłkiem lat
wojennych, iż przestawiały łatwy łup dla
każdej wywrotowej doktryny. Stary porządek, który doprowadził ludzkość do
tak poważnej katastrofy, utracił swój autorytet – coś innego należałoby stworzyć.
Bolszewizm nie dowiódł jeszcze narazie
swej nieudolności, a był ciągle jeszcze
ewangelją nadziei.
Naprzeciw gorliwej propagandzie bolszewików nie szło nic od strony cywilizacji Zachodnio-Europejskiej; był tam
bowiem rozłam i walka dwuch obozów.
Wielka Wojna napełniła narody, szczególnie Francję i Niemcy, tak wielką ku sobie nienawiścią, iż wspólna ich akcja była
poza granicami możliwości. Chociaż podwaliny zachodniej cywilizacji mogły być
zagrożone, niedawni wrogowie nie umieliby połączyć się z sobą w celu obrony
tych pozycyj, gdyż niedowierzanie nakazywało im zamykać oczy na wspólne skądinąd poglądy, a podejrzliwość i nienawiść były ich stałymi doradcami. Dyplo-

matyczne zabiegi były podówczas bezsilne, by mogły zawiesić pomost nad tą
przepaścią.
Przekonania polityczne klas pracujących odznaczały się raczej życzliwością,
nie zaś niechęcią w stosunku do doktryn
sowieckich. Propaganda moskiewska pracowała uporczywie, zarażając szerokie
masy ludności. Nawet wśród klas zasadniczo usposobionych wrogo do rewolty i przewrotu nie rozumiano należycie
straszliwego niebezpieczeństwa, które zagrażało cywilizacji. Na powstanie rosyjskie patrzano jak na zjawisko historyczne, porównując je z Rewolucją Francuską
1789 roku, przewidując jego niechybny
i niedaleki koniec, po którym nastąpiłaby rekonstrukcja monarchii lub ten oddanoby władzę w ręce burżuazji. Nikt wówczas nie przeczuwał jeszcze owego fanatycznego zapału, jaki wzbudzał komunizm, nikt, oczywiście, prócz tych, którzy
byli w ścisłym z nim kontakcie; nie przypuszczano także, by te jawne i zorganizowane próby wzniecenia walk klasowych
w innych krajach inicjowane być miały
przez propagatorów moskiewskich
Poza tem niebezpieczeństwem, któremu Bitwa Warszawska zapobiegła, zasługuje ona jeszcze z innego względu na
specjalną uwagę. Rzadko bowiem w której wojnie wielkie zasady strategji zostały
uwypuklone tak jasno, jak w bitwie, stoczonej w środkowych okręgach Polski
w sierpniu 1920 roku. Nie było tam mowy
o jakiejkolwiek niemożności zdecydowanej oceny co do przewagi jednej armji nad
drugą. Nie było tam mozolnego zdobywania terenu – piędź po piędzi – potem
znów tracenia zdobyczy dla ponownego
wywalczania, jak się to dzieje w niezdecydowanych zmaganiach przy niepewnem zwycięstwie, - nie było tam również
ani utraty nadziej, ani rozpaczliwej obrony. Zuchwała strategja decydowała o losie oddziałów zatrudnianych bezzwłocznie i przypieczętowała jednem uderzeniem koniec całej wojny.
Okolicznością wielce pomocną przy
studjowaniu technicznej strony tej kampanji jest fakt, iż każdy z głównodowodzących zdał piśmienny rachunek ze
swych myśli i czynów zarówno przed bitwą, jak i z czasu jej trwania, oraz wypowiedział swe uwagi i wnioski, do których
doszedł po jej zakończeniu. Co więcej, jeden z nich napisał krytykę działań swego
przeciwnika z bezprzykładną w dziejach
historji wojen szczerością. Mamy więc
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pełny materjał, pozwalający na gruntowne zbadanie obu przeciwnych teoryj i sposobów, dążących do ich realizacji.
Należy wspomnieć jeszcze o jednej
przyczynie, która sprawia, iż studjowanie
tego historycznego zdarzenia przedstawia
wyjątkową korzyść dla czytelników wojskowych. Jest nią ów jasny wniosek, jaki
się daje wyciągnąć z sierpniowych wypadków 1920 roku. Widzimy oto, że można uratować najcięższą nawet pozycję. Jeśli się da genjuszowi strategicznemu wolne pole działania. Jeśli można było przeistoczyć położenie wojsk polskich z 12
sierpnia w zwycięstwo polskie z 20 sierpnia, to zachodzi pytanie, czy istnieje jeszcze na świecie jakaś sytuacja, mogąca dać
powód do rozpaczy? Nic nie zdawało się
być bowiem tak pewnem, jak to, że wojska sowieckie zdobędą Warszawę, bądź
szturmen bezpośrednim, bądź też przez
otoczenie jej od południa. Rosyjski dowódca Tuchaczewski nie miał najmniejszej wątpliwości, iż w jego rękach leży
zwycięstwo. Wojska polskie cofały się
w popłochu przez sześć tygodni z rzędu, robiąc dziennie przeciętnie po dziesięć mil angielskich, dowódcy zaś – zdawało się – stracili ufność w jakąkolwiek
możliwość ratunku. Tuchaczewski określa to, jako upadek ducha i rozprzężenie.
Gdy Piłsudski objął naczelne dowództwo
wojsk polskich, które ostatecznie odniosły świetne zwycięstwo, miał się podobno
wyrazić, iź nigdy jeszcze nie widział podobnie umundurowanych obszarpańców
– gdyż wielu z nich nie miało nawet butów na nogach. Czyż to wszystko nie powinno natchnąć zapałem każdego dowódcę wojsk, stojących oko w oko z prawdopodobną klęską i przypomnieć, jak to
w okolicznościach bardziej niebezpiecznych i niemal beznadziejnych, odniesiono
jednakże tak wiekopomne zwycięstwo?
Zanim przystąpię do przedstawienia
wydarzeń, jakie poprzedziły wielkie dni
Warszawy, wytłomaczyć muszę, jakim
sposobem znalazłem się w tym teatrze
wojny. Otóż w czerwcu 1920 roku mianowany zostałem Ambasadorem Jego Królewskiej Mości w Berlinie. Po przedstawieniu listów uwierzytelniających, zawezwany zostałem na Konferencję do Spa,
przebywszy wszystkiego w Berlinie zaledwie cztery czy pięć dni. W Spa, między
przedstawicielami Aljantów, dawała się
odczuwać wielka obawa wobec wiadomości o porażkach na rosyjskim froncie
i o gwałtownym odwrocie Armji polskiej.
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Osiemnaście decydujących bitew w dziejach świata
1. Bitwa pod Maratonem
490 p.n.e.; najważniejsza bitwa pierwszej
wielkiej inwazji perskiej na Grecję

10. Klęska hiszpańskiej armady
1588; pokonanie okrętów Wielkiej Armady przez
Anglików i początek ich panowania na morzach świata

2. Porażka Aten w wojnie z Syrakuzami (wyprawa sycylijska)
413 p.n.e.; nieudana próba przejęcia kontroli nad
Sycylią przez Ateny w czasie wojny peloponeskiej

11. Bitwa pod Blenheim
1704; kres dominacji Francji w Europie

3. Bitwa pod Gaugamelą
331 p.n.e.; rozbicie armii perskiej przez
Aleksandra Macedońskiego
4. Bitwa nad Metaurusem
207 p.n.e.; rozgromienie armii kartagińskiej przez
Rzymian podczas II wojny punickiej
5. Bitwa w Lesie Teutoburskim
9 n.e.; zwycięstwo plemion germańskich
nad legionami rzymskimi
6. Bitwa na Polach Katalaunijskich
451; powstrzymanie ataku Hunów przez Rzymian
7. Bitwa pod Poitiers
732; powstrzymanie inwazji Arabów na Europę przez Franków
8. Bitwa pod Hastings
1066; podbój Anglii przez Normanów
9. Oblężenie Orleanu
1429; przejęcie inicjatywy przez Francuzów w wojnie stuletniej

Rząd Polski zwrócił się o pomoc do Paryża i Londynu; Grabski, polski Minister
Skarbu, obecny podówczas w Spa, w namiętnych słowach przedstawiał konieczność natychmiatowej pomocy. Doszło
też rychło do porozumienie pomiędzy p.
Lloyd George’m a Premjerem Francuskim, że najlepszym środkiem pomocy
będzie wysłanie do Warszawy nie tylko
amunicji, lecz także Angielsko-Francuskiej misji, złożonej z przedstawicieli dyplomacji i wojska.
Po powrocie naszym ze Spa do Londynu, p. Premjer polecił mi objęcie dyplomaytycznej strony tej misji, wyznaczając
jednocześnie generała Radcliffe jako delegata Armji angielskiej. Przed wyruszeniem przez Paryż do Warszawy, p. Lloyd
George, na skutek mej uslinej prośby, zgodził się, by Sir Maurice Hankey, sekretarz
Gabinetu, dołączył się do naszej Misji.
Opuściliśmy Londyn 20 lipca, udając się
początkowo do Paryża. Aczkolwiek Rząd
Francuski wyraził gotowość uczestnicze-

12. Bitwa pod Połtawą
1709; kres panowania Szwecji w basenie Morza Środziemnego
13. Kapitulacja armii angielskiej pod Saratogą
17 października 1777; punkt zwrotny wojny o
wyzwolenie Stanów Zjednoczonych
14. Bitwa pod Valmy
1792; zatrzymanie ofensywy austriacko-pruskiej przez Francję
15. Bitwa pod Waterloo
18 czerwca 1815; ostateczne pokonanie Napoleona
i ustalenie nowego ładu w Europie
16. Bitwa pod Sedanem
2 września 1870; rozbicie armii francuskiej przez
wojska pruskie i początek potęgi Prus
17. Bitwa nad Marną
5–7 września 1914; zatrzymanie ofensywy niemieckiej
przez Francję podczas I Wojny Światowej
18. Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
15 sierpnia 1920; powstrzymanie inwazji
Armii Czerwonej na Europę

nia w naszej Misji, jednakże nie wyznaczył dotychczas swych przedstawicieli.
Oficjalna decyzja brzmiała następująco: „Zaprasza się lorda d’Abernon, Ambasadora Wielkiej Brytanji w Berlinie, by
zechciał udać się do Polski, jako Specjalny Wysłannik Rządu Jego Królewskiej
Mości, w towarzystwie Delegata Wojskowego, wyznaczonego przez Radę Wojenną, oraz łącznie z podobną Misją Francuską, w celu udzielenia rad Rządowi Jego
Królewskiej Mości w sprawie porozumienia się z Rządem Polskim i z innemi Rządami, w związku z pertraktacjami o zawieszenie broni między Polską a Rosją
Sowiecką”.
Poza udzieleniem rad odnośnym rządom Anglo-Francuskiej Misji, jasnem
było, że mieliśmy pomagać Rządowi Polskiemu w obronie kraju przed niebezpieczeństwem inwazji, jak również i to, że
w razie zdobycia Warszawy, nie mogło
być mowy o jakiemkolwiek pomyślnym
porozumieniu.

Niezwłocznie po przybyciu do Paryża, zostaliśmy przyjęci przez p. Millerand’a, który natychmiast z całą serdecznością wyraził gotowość współpracy z Misją. Powołał on Generała Weygand’a na
stanowisko wojskowego członka Msji,
a w dzień później p. Jusserand’a, Ambasadora Francuskiego w Waszyngtonie,
jako jej dyplomatycznego przedstawiciela, dodając jeszcze p. Vignon, będącego
jego chef’em „Adjoint de Cabinet”.
Edgard Vincent d'Abernon
Autor był członkiem Misji Międzysojuszniczej
do Polski w 1920 roku. Swoje doświadczenia z
tego okresu zawarł w książce The eighteenth decisive battle of the world: Warsaw, 1920 (wydanie
polskie: Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach
świata pod Warszawą 1920 r. ukazało się w 1932 r.,
a także jako publikacja drugiego obiegu, w 1988;
wznowienie już oficjalnie w 1990 r.).
W Polsce jego nazwisko znane jest dzięki
temu, że rozszerzył listę Edwarda Sheparda
Creasy’ego „15 przełomowych bitew w historii
świata”, włączając wymienioną wyżej książką 3
kolejne bitwy, w tym Bitwę Warszawską.
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August Zaleski

PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO
Rok 1920. Czyż o roku tym nie możnaby powiedzieć tego, co poeta mowił
o roku 1812:
„O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!”.
Widział go i to widział z bliska, bo
na ważnem i wysokim będąc stanowisku, człowiek tej miary, co Edgar Vincent Wicehrabia D’Abernon.
Mąż stanu o bardzo wszechstronnem
doświadczeniu politycznem, ekonomicznem, prawnem i dyplomatycznem
– zajmował cały szereg wybitnych stanowisk w swym kraju i w różnych częściach świata. Karjerę swoją rozpoczął
od wstąpienia (1877) do gwardji królewskiej, którą niebawem jednak opuścił w stopniu porucznika. Po krótkim
pobycie w kolonjach, został członkiem
Rady Długu Ottomańskiego, a w ciągu
roku jej Prezesem (1883). Następnie zajmował kolejno stanowisko Doradcy finansowego Rządu Egipskiego i Gubernatora Banku Ottomańskiego. W roku
1899 został wybrany na Posła do Parlamentu, jako kandydat stronnictwa konserwatywnego. W 15 lat później przeszedł do Izby Lordów z tytułem barona. W roku 1920 został mianowany na
odpowiedzialne stanowisko Ambasadora Jego Królewskiej Mości w Berlinie,
gdzie pozostawał przez 6 lat i ustąpił
podniesiony do godności Wicehrabiego. Już w pierwszych dniach swego pobytu w Berlinie Lord D’Abernon wysłany został w misji nadzwyczajnej do Polski, z powodu niebezpieczeństwa, w jakiem się ona znalazła wobec wzmożonej
siły natarcia bolszewickiego. Pobyt Lorda D’Abernon w Polsce nie trwał długo, bo zaledwie miesiąc – od 25 lipca do
25 sierpnia. Czas stanowczo zbyt krótki,
aby dobrze się zorjentować w naszych
stosunkach, ale zato epoka, w której
działy się rzeczy niezmiernej wagi nie
tylko dla Polski, ale i dla całej Europy,
a nawet i dla świata. Zrozumiał to tak
wytrawny statysta, jakim był Lord D’Abernon. Z notatek, poczynionych w czasie swego wśród nas pobytu, a które
obecnie rozszerzywszy i dopełniwszy je
komentarzami, podał do publicznej wiadomości, - widać jak wielkie, historyczne znaczenie przywiązuje autor do roli,

odegranej w roku 1920 przez Polskę,
jako obrońcę cywilizacji zachodniej.
W owej, tak ważnej dla ludzkości chwili mało kto zdawał sobie sprawę z tego,
co właściwie ważyło się na polach nadwieprzańskich, kiedy to młoda, źle wyekwipowana i stosunkowo nieliczna
Armja Polska pod osobistem dowództwem swego genjalnego Wodza stawiła
czoło najeźdźcy. Zrozumiał to i zapisał
Lord D’Abernon. I może dobrze się stało, iż nie ogłosił on swoich wspomnień
natychmiast. Zbyt roznamiętnione były
umysły, zbyt wielkie były w niektórych
kołach iluzje, zbyt silnie w nich wierzono w aksjomat „ex oriente lux”, wśród
innych zaś, nieumiejących nagiąć umysłów swych do nowej konfiguracji Europy, zbyt niedoceniano wysiłku wysiłku Narodu Polskiego nad stworzeniem
własnego państwa. Dziś, po latach zgórą dziesięciu, wiele namiętności czasów
wojennych przycichło, coraz więcej ludzi godzi się koniecznością, mącącej ich
wygodę, rewizji swoich przyzwyczajeń politycznego myślenia. To też dzieło Lord D’Abernon może liczyć obecnie
na bardziej rzeczowe i bardziej spokojne przyjęcie, niż miałoby ono lat temu
dziesięć.
W artykule, ogłoszonym w dniu 17
sierpnia 1930, jako w 10-ą rocznicę
zwycięstwa, Lord D’Abernon ujął lapidarnie myśli, które właściwie stanowią
syntezę jego książki:
„Współczesna historja cywilizacji
zna mało wydarzeń, posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą
w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego,
któreby było mniej doceniane… Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się
była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy,
nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji”.
A dalej:
„W wielu sytuacjach historycznych
Polska była przedmurzem Europy przeciw inwazji azjatyckiej. W żadnym atoli
momencie zasługi, położone przez Polskę, nie były większe, w żadnym mo-

mencie niebezpieczeństwo nie było
groźniejsze”.
I wreszcie:
„Zwycięstwo
osiągnięte
zostało przedewszystkiem dzięki strategicznemu genjuszowi jednego człowieka
i dzięki przeprowadzeniu przez niego
akcji tak niebezpiecznej, że wymagała
ona nie tylko talentu, ale i bohaterstwa”.
Oto prawdy które Lord D’Abernon
przedstawił światu w swym dziele. Wychodzą one z pod pióra nie tylko naocznego świadka, ale i uczestnika wypadków roku dwudziestego, uczestnika, który z urzędu swego miał wgląd do
bardzo wielu spraw, dziejących się wtedy w Polsce. A zaznajomienie się z dziełem Lorda D’Abernon przekona każdego, iż jest on krytykiem surowym,
ale sprawiedliwym i że jeżeli zdecydował się na ogłoszenie takiej oceny faktów, które miały miejsce u nas w roku
dwudziestym, to zrobił to dlatego, iż takie jest jego głębokie przekonanie. I cóż
z tego, iż w niektórych wypadkach, znając nas mało – bo wszak miesiąc tylko
przebył wśród nas – nie zrozumiał może
należycie naszych intencji, nie docenił naszych dobrych chęci i zbyt może
ostro skrytykował niedomagania naszej
młodej – bardzo jeszcze wówczas młodej – państwowości. Wobec tych zasług,
które nam przyznał, są to drobiazgi,
o których mówić nie warto. Wykazują
one tylko jego szczerość i potwierdzają chęć sprawiedliwej i bezstronnej oceny. To też Lordowi D’Abernon należy
się szczera wdzięczność społeczeństwa
polskiego za to, iż ocenił czyn naszego
Narodu i jego Wodza, oraz zato, że dał
przed światem świadectwo prawdzie.
A tym, co podjęli wydanie dzieła tego
po polsku, należy się również serdeczne
podziękowanie za to, że postawili przed
oczami polskiego społeczeństwa bezstronną ocenę czynu, który przez wielu
Polaków nawet nie został należycie zrozumiany, ani oceniony, a który dumą napełniać winien serce każdego Polaka.
August Zaleski (ur.1883 w Warszawie,
zm.1972 w Londynie) – polski polityk i dyplomata, dwukrotny minister spraw zagranicznych,
Prezydent RP na Uchodźstwie.
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SPRAWOZDANIE GENERAŁA
TUCHACZEWSK1EGO1

Położenie nad Wisłą.
„Ciągle niepowodzenie, ciągle cofanie się ostatecznie złamały zdolność
do boju armji polskiej. Było to już nie
to wojsko, z którem wypadło nam mierzyć się w lipcu tegoż roku. Całkowite
zdemoralizowanie, całkowita niewiara w możliwość powodzenia podkopały siły zarówno dowódców, jak i rzeszy
żołnierskiej. Cofano się nieraz bez żadnego powodu. Tyły były wprost zawalone przez dezerterów. Żadne represje
nie mogły odtworzyć porządku i zaprowadzić dyscypliny. Na dobitkę, łączyły
się z tern jeszcze obostrzone antagonizmy klasowe.
„Przez zastosowanie mobilizacji całej burżuazji i inteligencji polskiej, środowiska robotnicze zostały zdławione,
ale tętniały buntem.
„Przy pomocy sztabu generalnego
francuskiego oraz uzbrojenia i zaopatrzenia z Francji, Polska, wobec całkowitej swojej porażki, gorączkowo porwała się do odtworzenia swoich sił
bojowych. W tym czasie armja polska nie osiągnęła jeszcze swej ostatecznej struktury, ale zato teraz formowa1
Urywki z pracy M. Tuchaczewskiego p. t.
„Pochód za Wisłę” w tłumaczeniu Antoniego
Bogusławskiego, majora sztabu generalnego.
Patrz: J. Piłsudski — „Rok 1920“. Ignis —
Warszawa, 1924.

nie szło całą siłą pary. Pod Warszawą
wzmocniono umocnienia.
„Stworzono bardzo silny plac zborny od Modlina do Warszawy i nieco
bardziej na południe. W tym kierunku
ściągano siły ze wszystkich stron. Jeżeli w czasie naszych walk nad Niemnem
i Szczarą, stosunek wzajemny sił wypadał na naszą korzyść, to obecnie położenie zmieniło się zasadniczo. Front zachodni liczył w swoich szeregach zaledwie 40.000 bagnetów. Za to siły Polaków wzrosły według danych naszego
ówczesnego wywiadu do 70.000, w rzeczywistości zaś były jeszcze większe.
„Pojmując dobrze swoje położenie
bez wyjścia, dowództwo polskie, jak
należy sądzić nie bez udziału francuskiego sztabu generalnego, 6 sierpnia
przedsiębierze prawidłowe, śmiałe postanowienie oderwania swojego wojska
od naszych ścigających je mas i zasadniczego przegrupowania sił na całym
froncie polskim. Widząc, że losy Polski rozstrzygać się będą nad Wisłą, dowództwo polskie ściąga tu wszystkie
swoje siły. Z kierunku lwowskiego odwołuje się prawie wszystkie oddziały
polskie. Zostawia się tylko ukraińskie
oddziały partyzanckie armji gen. Pawlenki i resztki armji 6-ej, według źródeł polskich, w składzie zaledwie jednej dywizji jazdy. Cała ta słaba grupa
otrzymała za zadanie zabezpieczenie
rejonu naftowego. Wszystkie pozostałe
siły polskie są przerzucone linjami kolejowemi w kierunku północnym. Dowództwo polskie ryzykuje stratę Galicji, ale ma nadzieję wygrania bitwy generalnej i zbawienia w ten sposób Polski burżuazyjnej. Cała ta armja polska
koncentruje się nad Wisłą.
„Z naszej strony sytuacja wyglądała
jak następuje: Oddziały frontu zachodniego były wycieńczone i osłabione fizycznie, ale silne duchem i nie bały się
przeciwnika. Przeciwnik dwa czy trzy
razy silniejszy nie mógł powstrzymać
naszego natarcia. Działała siła bezwładu uderzenia, siła bezwładu zwycięstwa. Ale jeżeli oceniać nasze ogólne

położenie strategiczne, sprawa przedstawiała się bynajmniej nie tak różowo.
Jeszcze przed rozpoczęciem kampanji
polskiej rozpatrywano połączenie frontów zachodniego i południowo-zachodniego. Wówczas naczelne dowództwo
uznało takie zjednoczenie za przedwczesne i projektowało jego urzeczywistnienie przy osiągnięciu południka
Brześcia Litewskiego. W istocie błotniste Polesie nie pozwalało na bezpośrednie współdziałanie frontów zachodniego i południowo-zachodniego, dlatego postanowienie powyższe było zupełnie możliwe. Ale kiedy po wyjściu
przez nas na wskazaną linję próbowaliśmy urzeczywistnić zjednoczenie, okazało się, że jest ono prawie niewykonalne, wobec zupełnego braku środków
łączności.
„Siły frontu południowo-zachodniego nie współdziałały z zasadniczemi
siłami frontu zachodniego. Szczególnie mocnem podkreśleniem powyższego była ta okoliczność, że front południowo-zachodni miał przed sobą swoje miejscowe i samo w sobie nadzwyczaj ważne zadanie owładnięcia ośrodkiem obszaru galicyjskiego — miastem
Lwowem. To też w tym kierunku szły
zasadnicze wysiłki frontu południowo-zachodniego, rozchodząc się w ten
sposób z wysiłkami frontu zachodniego
conajmniej o 90 stopni.
„Położenie złożyło się niesłychanie niepomyślnie dla frontu zachodniego. Wychodząc na przedpola Wisły był
on pozostawiony swoim siłom, podczas gdy przeciw niemu były skupione siły całej armji polskiej. Ta okoliczność była już wyżej wyjaśniona przy
początku naszych walk nad Wisłą. Wywiad sztabu polowego przeczył naszym
wiadomościom o dokonywanem przez
Polaków przegrupowaniu, uważając,
że wszystkie siły, które były na froncie
południowo-zachodnim, pozostają naprzeciw niego nadal. W tej sprawie istnieje spór w rozmowie hughesowej.
„Do całej tej sprawy wplątała się
jeszcze ta okoliczność, że front połu-
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dniowo-zachodni miał wzrok zwrócony w dwóch kierunkach — ku Lwowu
i ku Krymowi, skąd w tym czasie działał aktywnie Wrangel. Ciągle powodzenia frontu zachodniego napełniały mocnem przeświadczeniem o naszem ostatecznem powodzeniu. Projektowano
ściągnięcie z frontu zachodniego i południowo-zachodniego całego szeregu
dywizyj dla przerzucenia ich w kierunku Krymu. Nieraz wypadało walczyć
o nietykalność oddziałów.
„Naogół położenie strategiczne
można ocenić w następujących słowach: Polacy dokonywali śmiałego,
prawidłowego przegrupowania, postawili na kartę kierunek galicyjski i skoncentrowali wszystkie swoje siły naprzeciw decydującego frontu zachodniego
na czas rozstrzygającego starcia. Nasze siły w tej decydującej chwili były
rozdrobnione i zorjentowane w różnych
kierunkach. Te wysiłki, jakie przedsięwzięło naczelne dowództwo, ażeby
przegrupować masę zasadniczą frontu południowo-zachodniego w kierunku Lublina, niestety, dla całego szeregu
nieoczekiwanych przyczyn nie zostały
uwieńczone powodzeniem i przegrupowanie zawisło w powietrzu.
„Autorzy francuscy i polscy lubią
porównywać bitwę nad Wisłą z bitwą
nad Marną. Jednakże w rzeczywistości
niema tu żadnego podobieństwa.
„Nasuwa się zato gwałtem inne porównanie, mianowicie z działaniem
w Prusach Wschodnich w r. 1914. Tam
Rennenkampf postawił sobie za zadanie wziąć Królewiec i posunął swą armję na północny zachód, podczas kiedy Hindenburg cofał się na południo-wschód, ku skrzydłu armji Samsonowa. To pozwoliło mu skupić bezkarnie
wszystkie siły przeciw połowie wojsk
rosyjskich, liczących na współdziałanie
sąsiada.
Natarcie rozstrzygające.
„Tymczasem nasza ofenzywa rozwijała się bez przerwy. Stawało się jasne,
że nie czas myśleć o wahaniach, odpoczynkach, ale że nadszedł czas, kiedy
jednem uderzeniem ostatniem trzeba
rozstrzygnąć posunięte daleko wypadki. Niejednokrotnie są dawane wskazówki w tym względzie, podkreślone
jeszcze 12 sierpnia dyrektywą głównodowodzącego o konieczności możliwie
rychłego zajęcia Warszawy.

„Dla frontu zachodniego było zupełnie jasne, że główne siły przeciwnika
skupione są naprzeciw naszego zasadniczego ugrupowania w rejonie Ciechanów — Modlin — Warszawa. W ten
sposób przeciw prawemu skrzydłu zasadniczego ugrupowania polskiego,
skierowaliśmy nie mniej, jak czternaście dyw. strzel, i 3 korpus konny. Biorąc pod uwagę wyższość moralną naszych wojsk, mieliśmy całkowite prawo liczyć tu na zwycięstwo.
„Zwraca na siebie uwagę bardzo głębokie obejście, dokonywane przez nasze armje. Jednakże, obejście takie
oparte było na mocnych podstawach.
Gdyby przeciwnik spotkał nas przeciwnatarciem na prawym brzegu Wisły, ugrupowanie nasze byłoby mocno skondensowane i oskrzydlające. Jeżeliby zaś, „białe” polskie oddziały
nie były w możności wdać się z nami
w otwartą walkę i cofnęły się za Wisłę,
wówczas dla wygody forsowania tej
nadzwyczajnie trudnej przeprawy, rzeczą niezbędną byłoby dokonywać jej na
rozległym froncie.
„6-go sierpnia, na dwa dni przed postanowieniem, Polacy w swojej głównej kwaterze ustanawiają następujący
plan działań.
„Armja 1-sza, w składzie czterech
dyw. piech., jednej bryg. piechoty oraz
znacznej ilości ochotniczych i różnych
przypadkowych formacyj, koncentruje się na warszawskim przyczółku mostowym i liczy w swoim składzie do
40.000 bagnetów i szabel.
„Armja 2-ga, w składzie dwóch
dyw. piechoty i rozmaitych drobnych
oddziałów, broni odcinka Wisły na południe od Warszawy i Dęblina i liczy
w swoim składzie 16.000 bagnetów.
„Armja 4-ta, w składzie trzech dyw.
piech., koncentruje się w rejonie na południowy zachód od rz. Wieprza, aby
uderzyć na skrzydło naszych nacierających sił głównych. Koncentrację armji czwartej ubezpiecza armja 3-cia, złożona z trzech dyw. piechoty i 1 bryg.
jazdy, działających w kierunku Lublina. Liczebność tych dwu armij dosięga
22.000 bagnetów.
„Oceniając to ugrupowanie „białych11 sił polskich, trzeba uznać jego
zupełną celowość wobec powstałych warunków i położenia. Jednakże wydaje się, iż pomimo, że w wyniku swoim dało ono całkowite zwycię-
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stwo, w kierunku rozstrzygającym (lubelskim) skupiono zamało sił. O ileby
nie było błędów z naszej strony i ubezpieczenie tego kierunku zostało zmasowane, ugrupowanie to nie tylko nie mogłoby się było zachować czynnie, ale
byłoby ponadto zgniecione.
„Tak więc na odcinku naszych armij
4-ej, 15-ej, i 3-ej, mających w swoim
składzie dwanaście dyw. piech. i dwie
dyw. jazdy, Polacy mogli wystawić zaledwie trzy i pół dyw. piech., prawda,
że w pełnym składzie, oraz różne drobne oddziałki. Mieliśmy zupełną możność zadać tu przeciwnikowi druzgocący cios, odsłaniając lewe jego skrzydło
i połączenia.
„Już od pięciu tygodni trwała nasza
ofenzywa. Przez pięć tygodni dążyliśmy do tego, aby odnaleźć żywe siły
wroga i w rozstrzygającem uderzeniu
ostatecznie je unicestwić. Przez pięć tygodni „białe11 polskie armje niezmiennie uchylały się od rozstrzygającego
zderzenia ze względu na rozprężenie
swoich oddziałów i dopiero nad Wisłą,
wzmocnieni przez nowe formacje, Polacy zdecydowali się na bój. Nie wiedzieliśmy zawczasu, gdzie napotkamy
główny opór przeciwnika — nad Wisłą,
czy za Wisłą. Ale wiedzieliśmy jedno:
że gdzieś znajdziemy jego siły główne i rozbijemy je w decydującem spotkaniu. I oto teraz przeciwnik sam dawał nam możność zadanie to wypełnić.
Armja 5-ta, najsłabsza co do składu
jednostek i najsłabsza duchem, przeszła
do natarcia na nasze armje 15-ą i 3-cią,
podczas kiedy nad jej odsłoniętem lewem skrzydłem zawisły najświeższe,
najlepsze pod względem bojowym oddziały naszej armji 4-ej. Dowództwo
frontu nie posiadało się z radości z powodu tego zdarzenia, armje 15-a i 3-cia
otrzymały rozkaz, aby na całym froncie
na natarcie przeciwnika odpowiedziały
zdecydowanym przeciwnatarciem i odrzuciły go za rz. Wkrę, armja zaś 4-ta,
ubezpieczywszy się w kierunku Torunia, miała wszystkiemi siłami atakować
rozpoczynającego natarcie przeciwnika na flankę i tyły w kierunku Modlina
z rejonu Raciąż — Drobin.
„Zdawało się, że zguba 5-ej armji przeciwnika jest nieuchronną, unicestwienie jej byłoby pociągnęło za sobą
najdonioślejsze skutki w dalszym biegu wszystkich naszych działań. Jednakże Polakom dopisało szczęście. Nasza
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armja 4-a, gdzie nowy dowódca armji
stracił łączność ze sztabem frontu, nie
zdawała sobie jasno sprawy z powstającego położenia. Nie otrzymując rozkazów frontu, wystawiła w rejonie Raciąż — Drobin jakieś nieokreślone półubezpieczenie i rozrzuciła swoje oddziały na odcinku Włocławek — Płock.
5-a armja przeciwnika była uratowana i zupełnie bezkarnie, mając na flance i tyłach naszą potężną armję z czterech dyw. jazdy, nacierała dalej na nasze armje 3-cią i 15-tą. Takie położenie,
wprost potworne i nie do pomyślenia,
pomogło Polakom nietylko zatrzymać
ofenzywę armji 3-ej i 15-ej, ale jeszcze
krok za krokiem wypierać ich oddziały
w kierunku wschodnim.
„Tymczasem armja 16-ta mocnem
uderzeniem zmiotła polskie oddziały
i podeszła już zupełnie blisko do przeprawy na Wiśle, kiedy przeciwnatarcie
tych oddziałów zmusiło ją do cofnięcia się wstecz. Przechodzi ona znowu
do natarcia i tu rozpoczynają się walki ze zmiennem szczęściem, bez wyraźnych wyników.
„Na lewem skrzydle armja 16-ta bez
walk wychodzi na linję rz. Wisły, prawe skrzydło grupy mozyrskiej osiąga ją
również bez przeszkód. Zato w kierunku Parczewa grupa ta nawiązuje walki
bez rezultatów.
„13-go sierpnia dowódcy frontu zachodniego zostaje nareszcie podporządkowana armja 12-ta.
„Tymczasem armja 12-ta przejęła
rozkaz do 3-ej armji polskiej, z którego wynikało jasno, że Polacy gotują się
do ofenzywy przeciwko naszemu lewemu skrzydłu w rejonie rz. Wieprz. Nawiasem mówiąc, rozkaz ten wydał się
nieprawdopodobnym sztabowi polowemu, co daje się zauważyć z rozmowy
hughesowej, z której wynika, że według danych wywiadu, wszystkie wymienione przez nas oddziały nie są do
nas przerzucone, lecz działają nadal na
froncie południowo-zachodnim. Niestety, rozkaz był prawdziwy.
Kontrofenzywa polska.
„Podczas przeprowadzania tych
przegrupowań armja polska przeszła
do ofenzywy. Oddziały grupy mozyrskiej zostały łatwo rozbite, rozproszone
i rozpoczęły bezładny odwrót. Armja
16-ta zaczęła odczuwać uderzenia flankowe, co było tern dotkliwsze, że wła-

śnie przeprowadzono przegrupowanie
i że łączność dywizyj z dowództwem
armji była przerwana. Wynikało to ze
zbyt wielkiej odległości polowego sztabu armji od linji bojowej. To położenie stało się dla nas nadzwyczaj groźne,
zwłaszcza, że armja konna uporczywie
działała nadal w kierunku Lwowa, zamiast działać w kierunku Lublina.
„Niestety o ofenzywie polskiej, dowództwo frontu dowiedziało się dopiero 18 sierpnia, z rozmowy hughesowej z dowódcą armji 16-ej. Ten ostatni
o ofenzywie dowiedział się dopiero 17go. Grupa mozyrska nic nie dała znać
o tern, co się stało.
„Dowódca armji 16-ej, meldując
w rozmowie hughesowej o wynikłem
położeniu, wypowiedział się za koniecznością odwrotu dla zorganizowania się, ale nie uważał ofenzywy „białych” polskich oddziałów za poważną
i przewidywał możność zlikwidowania
jej. Jednakże zestawienie danych wywiadu o przeciwniku z faktem tej ofenzywy, która zaczęła się z za Wieprza,
zmusiła do innego poglądu na tę okoliczność. Dowódca frontu natychmiast
wydaje rozkaz całkowitej zmiany zadania dla armij frontu.
„Na naszem lewem skrzydle położenie przedstawiało się groźnie. Na naszem prawem skrzydle, dzięki niezrozumiałym działaniom armji 4-ej, nie
było zupełnie możności szybko skończyć z nacierającym przeciwnikiem.
Naodwrót, armja 4-a, wysforowawszy
się do Włocławka, zgóry skazywała się
na bardzo ciężkie położenie.
„Wydany zostaje rozkaz treści następującej: armja 4-ta w pełnym składzie, pomagając w drodze armji 15-ej,
ma na 20 sierpnia bezwzględnie skoncentrować się w rejonie Ciechanów —
Przasnysz — Maków. Telegram szefa
sztabu frontu zachodniego dawał armji
4-ej dyrektywę, aby, jeżeli współdziałanie z armją 15-ą będzie ją zatrzymywało w ruchu, tego współdziałania unikała, ponieważ celem jej jest skupienie
się we wskazanym rejonie i w oznaczonym terminie.
„Armje 15-ta i 3-cia otrzymały za
zadanie powstrzymywanie przeciwnika i zabezpieczenie koncentracji obwodów armji 4-ej. Armja 16 miała za zadanie cofnąć się za rz. Liwiec. Grupa
mozyrska — ubezpieczać lewe skrzydło armji 16-ej. Armja 12-ta otrzy-

mała rozkaz rozpoczęcia natarcia, celem związania przeciwnika, nacierającego z za rzeki Wieprz. 21 dyw. armji
3-ej i jednej dyw. armji 16-ej rozkazano forsownym marszem skierować się
do odwodu frontu w rejonie Drohiczyn
— Janów.
„Było oczywiste, że straciwszy czas
i możność zadania przeciwnikowi klęski, samiśmy wpadli w ciężkie położenie i zmuszeni jesteśmy do odwrotu. Znając charakter walk i działań przy
naszych przerywanych i rozrzedzonych
frontach, dowództwo frontu nie łudziło się, że się nie utrzymamy i że odwrót
będzie trwał prawdopodobnie na linji
Grodno — Brześć. Tam mieliśmy możność wlać w szeregi tych 60.000 ludzi
uzupełnienia, którzy byli już w eszelonach i szli marszem do bataljonów
zapasowych naszych armij. Tam mogliśmy odpocząć, zorganizować się
i przejść z powrotem do ofenzywy. Ale
zasadniczym warunkiem tego było wyprowadzenie w dobrym stanie naszych
armij z wynikłego położenia. Dlatego
oderwanie się armji 4-ej stanowiło źródło pewnego niepokoju, postawiono jej
zatem ostateczny termin odwrotu.
„Jednak nie na tern koniec naszych
nieszczęść. Brak środków łączności
i błądzenie armji 4-tej po manowcach
korytarza gdańskiego widocznie przeszkodziły dowódcy tej armji w otrzymaniu wydanego rozkazu w swoim
czasie. Na dobitkę nieszczęścia, dowódca armji 4-ej, oderwany od sztabu frontu i od armij sąsiednich i wobec
tego nie mający pojęcia o ogólnem położeniu na froncie, uważał to ostatnie za
zupełnie pomyślne, a odwrót za rzecz
zupełnie nie na czasie. 19 sierpnia, wypadkowo połączywszy się z dowódcą
frontu, w rozmowie hughesowej wyraził mu cały swój pogląd, lecz otrzymał
potwierdzenie kategoryczne wydanego
rozkazu. Samo się przez się rozumie, że
armja 4-a tyle straciła czasu, iż we właściwym terminie nie mogła w żadnym
razie wypełnić postawionego jej zadania. Okoliczność ta, w związku z dezorganizacją grupy mozyrskiej, która doszła do szczytu i z tem, że przeciwnik,
który się od nas nauczył śmiałości, nacierał tu ze wściekłą szybkością, zgóry
skazywała armję 4-tą prawie na pewną
zgubę. Jedyna nadzieja mogła być jeszcze w tem, że przeciwnik, dla organizacji swoich tyłów, zatrzyma się choć
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Msza polowa Wojska Polskiego, archiwum redakcji
na czas jakiś lub zwolni tempo swojej ofenzywy. Ale tego przeciwnik nie
zrobił.
„Dnia 20 sierpnia, odrzucając oddziały armji 16-ej w nieładzie i bijąc po kolei we flankę oddziałów armji 3-ej i 15-ej przeciwnik zajmuje linje Przasnysz — Maków — Ostrów —
Bielsk — Brześć. Tymczasem armja
4-ta dopiero maszeruje ku Przasnyszowi i znajduje się w rejonie Ciechanowa. 22 sierpnia przeciwnik wychodzi
na linję Ostrołęka — Łomża — Białystok. Armja 4-ta dopiero zbliża się do
pierwszego punktu. Oddziały armij 15ej i 3-ej wytężają wszystkie siły, aby
zatrzymać natarcie przeciwnika i pozwolić armji 4-ej przejść wąskim korytarzem między Narwią, a granicą
wschodnio-pruską. Ale zadanie to okazuje się niewykonalnem. Armja 3-cia
i 15-ta w nierównych walkach, w jaknajcięższem dla siebie położeniu, tracą znaczną część sił, a armji 4-ej już
uratować nie mogą. Większą jej część
przeciwnik przyciska do granicy Prus
Wschodnich i zmusza do przejścia na
terytorjum niemieckie.
„Polacy, włożywszy w swoją kontrofenzywę tę całą resztę energji, jaka im
została, stracili dech i nie mogli rozwinąć osiągniętych powodzeń. Nasze oddziały w najżałośniejszym stanie ściągały na linję Grodno — Wołkowysk
i stąd wracały do swoich armij. Praca
zawrzała na nowo. Uzupełnienia zostały wlane do istniejących nadal kadr,
i po mniej więcej 2 — 3 tygodniach
siły frontu były przywrócone. Jednak-

że przywrócenie tych sił pojmować należy względnie. Przybyłe uzupełnienie
było nieumundurowane, nieobute pomimo pory jesiennej.
„O ofenzywie można było myśleć
dopiero po otrzymaniu umundurowania. Zaś bez ofenzywy trudno mówić o wartości bojowej wojska. Gdyby przeciwnik przeszedł do ofenzywy,
zanim mybyśmy to zrobili, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że bylibyśmy pobici. Jednakże nastrój w wojsku
był dobry. Przegrana operacja wywoływała w niem pragnienie nowej ofenzywy. Mieliśmy wszystkie warunki,
żeby znowu zwrócić szczęście na naszą
stronę. Cala sprawa polegała tylko na
tem, kto wcześniej się przygotuje i kto
wcześniej przejdzie do natarcia. Niestety, położenie gospodarcze Republiki
nie pozwoliło nam urzeczywistnić naszego zadania. Polacy przeszli pierwsi do ofenzywy i odwrót nasz stał się
nieunikniony.
„Armja konna, która przybyła na
kierunek lubelski z wielkiem opóźnieniem, była wysunięta przez naczelne dowództwo celem wykonania głębokiego zagonu na Zamość, ale to już
było po niewczasie.
Zakończenie.
„Zasadniczy wniosek z naszej kampanji r. 1920 jest ten, że przegrała ją nie
polityka, ale strategia. Polityka postawiła przed armją czerwoną trudne, ryzykowne i śmiałe zadanie. Ale czy to
ma oznaczać, że zadanie to było postawione nieprawidłowo? Nie było ani
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jednego wielkiego dzieła, które- by nie
wymagało śmiałości i zdecydowania.
I jeżeli porównać rewolucję październikową z naszą zewnętrzną ofenzywą socjalistyczną, to oczywiście trzeba przyjść do wniosku, że zadanie październikowe było znacznie śmielsze,
znacznie bardziej karkołomne. Czerwony front miał możność wypełnienia postawionego mu zadania, ale go
nie wypełnił. Za zasadniczą przyczynę
nieudania się operacji należy uznać zamało poważny stosunek do zagadnień
przygotowania dowództwa wojskowego, środków technicznych brakło głównie dlatego, że nie zwrócono na nie należytej uwagi. Dalej, brak przygotowania niektórych naszych wyższych dowódców, czynił niemożliwem poprawianie na miejscu braków dowodzenia
technicznego. W chwili decydującego starcia, rozejście się prawie pod kątem prostym głównych sił zachodniego
i południowo-zachodniego frontu przesądziło niepowodzenie działania właśnie w tej chwili, kiedy front zachodni był wciągnięty w ofenzywę nad Wisłą. Nieskoordynowane działania armji 4-ej wyrwały nam z rąk zwycięstwo
i w ostatecznym obrachunku, pociągnęły za sobą naszą katastrofę.
„Klasą robotniczą Europy zachodniej na wieść o ofenzywie naszej armji
czerwonej wstrząsnął ruch rewolucyjny. Żadne hasła narodowe, które rzucała burżuazja polska, nie mogły przyćmić istoty rozgrywającej się wojny
klasowej. To poczucie objęło i proletariat i burżuazję Europy i wstrząśnienie
rewolucyjne ogarnęło świat. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdybyśmy byli wyrwali z rąk bur- żuazji polskiej armję szlachecką, wówczas rewolucja armji robotniczej w Polsce stałaby
się faktem dokonanym. A pożar ten nie
dałby się ograniczyć ścianami polskiemi. Jak wzburzony potok rozlałby się
po całej Europie zachodniej. Tego doświadczenia rewolucji z zewnątrz armja czerwona nie zapomni. 1 jeżeli kiedykolwiek burżuazja europejska wyzwie nas do nowej walki, to armja czerwona potrafi ją pogromić, zaś rewolucję
w Europie wesprzeć i rozprzestrzenić”.
Michaił Tuchaczewski
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SPRAWOZDANIE MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

„Pamiętam1dobrze i zawsze z przyjemnością wspominam ten moment,
gdy pewnego dnia, przeglądając szkic
sytuacji dziennej według raportów
otrzymanych, spostrzegłem niespodziewany i nieznany dotąd fakt, że prawoskrzydłowa dywizja 1 armji (1 litewsko-białoruska) została prześcignięta w odwrocie ku zachodowi przez sąsiednią 4 armję, tak, że musiała głęboko zagiąć swoje prawe, odsłonięte
skrzydło. Zresztą sam p. Tuchaczewski uznaje, że opór naszej 1 armji na
linii Narwi był pierwszą poważniejszą przeszkodą, jaką napotkał w swoim pochodzie ku Wiśle. Lecz przy decyzji, którą miałem powziąć, gdy nie
szło już o zmianę personalną, musiało
się zmienić dużo w organizacji dowodzenia i rozgraniczenia zadań. Inaczej
sama myśl o wzięciu inicjatywy w nasze ręce zawczasu była chybiona.
„Te dwa ciężary, o których nie dyskutowano, leżały bezpośrednio na
mnie, a pierwszy z nich był ciężarem
wprost przygniatającym, na dnie bowiem jego leżał jakgdyby mus nonsensu strategii, nonsensu rozumu. Z cię1
Ustępy z książki Józefa Piłsudskiego —
„Rok 1920“, Warszawa, 1924 rok. „Ignis“.

żarem tym najwięcej miałem do czynienia, gdym wieczorem 5 sierpnia
i w nocy na 6-ty nie na jakiejś naradzie, lecz w samotnym pokoju w Belwederze, przepracowywał siebie samego dla wydobycia decyzji. Istnieje cudowne określenie największego znawcy duszy ludzkiej na wojnie — Napoleona, który mówi o sobie, że gdy przystępuje do dania ważniejszej decyzji na
wojnie, jest „comme une filie qui accouche” — jak dziewczyna, która rodzi.
Nieraz po tej nocy myślałem o wielkiej
finezji myśli Napoleona, który gardząc
słabością płci pięknej, siebie, olbrzyma
woli i genjuszu, przyrównuje do słabej
dziewczyny, męczącej się w połogu.
Mówi o sobie, że jest wtedy „pusillanime“ — trwożliwy. W tej męce trwożliwej nie mogłem sobie najdłużej dać
rady z nonsensami założenia dla bitwy,
nonsensem pasywności dla gros moich
sił, zebranych w Warszawie. Kontratak,
zdaniem mojem, z Warszawy i Modlina prowadzony być nie mógł. Wszędzie
uderza on frontalnie na przeciwnika, na
główne jego siły w całości, jak mi się
zdawało, ściągane ku Warszawie, a dotąd ani wojska, ani dowódcy nasi rady
ze zwycięskim nieprzyjacielem dać sobie nie mogli. A oprócz tego nad całą
Warszawą wisiała zmora mędrkowania
bezsilności i rozumkowania tchórzów.
Jaskrawym tego dowodem była wysłana delegacja z błaganiem o pokój. Warszawę skazywałem zgóry na pasywną rolę, na wytrzymanie nacisku, który szedł na nią. Lecz wtedy z pasywną rolą nie chciałem wiązać ogromnej
większości sił swoich. Gdy znowu myślałem o zmniejszeniu osady pasywnej,
to bać się zaczynałem o to, czy Warszawa wytrzyma i czy sam fakt wymarszu jakiejś części wojska, już do niej
wciągniętej, nie wywoła zmniejszenia
słabych sił moralnych i braku zaufania
do możliwości obrony. Znałem dobrze
z historji obserwacji Lwowa, co znaczy
wielkie miasto, gdy na peryferiach jego
bój się toczy i gdy na jego ulicach, jak
to było wówczas w Warszawie, włóczą

się we wszystkich kierunkach elementy
bezpośrednich tyłów, będących w boju
jednostek. Żołnierz wtedy wspólnem
żyć musi życiem z miastem i każde drgnięcie w tę czy inną stronę duszy miasta łamie lub podtrzymuje siły
żołnierza. Pamiętałem dobrze, że większość sił moich, zebranych w Warszawie, przychodziła do stolicy po długim
szeregu porażek, po długich i nieustannych niepowodzeniach. Zmniejszenie
ich sił liczbowo, wyrzucenie z niej jednostek, które już tam były, wydawało
mi się niebezpieczeństwem. Czy więc
dziesięć dywizyj, prawie połowę sił
polskich, skazywać na pasywność? Oto
pytanie, które sobie stawiałem.
„Dzięki nadzwyczajnej energji, którą dla Warszawy rozwinął gen. Sosnkowski, odrazu rzucała się w oczy
ogromna, dotąd nieznana u nas na wojnie, obsada artylerji. Zbliżała się ona
znacznie do tego ideału, które wykreśliło „doświadczenie wojny światowej“.
„Nie mogłem zdobyć sie ani na zaufanie do sil moralnych wojska i mieszkańców stolicy, ani na pewność dowódców jednych i drugich.
„Pierwsze, co rzucało się odrazu
w oczy, to była 4 armja, cofająca się powoli od Bugu. Prosty kierunek, w którym go pchał nieprzyjaciel, wprowadził
ją na Wisłę, pomiędzy Warszawą a Dęblinem. Tam nie było ani mostów, ani
szybkich przepraw. Przy silniejszym
nacisku nieprzyjaciela rzuconą być mogła na Wisłę i znaleźć się w sytuacji zupełnie krytycznej. Trzeba było ją targnąć albo ku Warszawie, albo ku Dęblinowi, albo też ją rozpołowić, rzucając część jedną ku północy, część drugą
na południe. Stąd więc, gdyby wszystko, lub większą część odchylić na południe, można byłoby mieć trochę siły
wolnej, niezwiązanej Warszawą. Wymagało to jednak natychmiast choć jakiej takiej obsady zachodniego brzegu Wisły pomiędzy Warszawą a Dęblinem. I znowu pasywna część wojsk
wyrastała kosztem sił zdatnych do uderzenia. Stan moralny 4 armji także bu-
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dził pewne obawy. Cofała się ona równie długo, jak 1-a, mając za sobą może
mniejsze boje, ale nagła i niespodziewana utrata Brześcia, tak świeża w mojej pamięci, nie skłaniała mnie wcale do
ufności pod tym względem.
„Drugiem źródłem siły dla mnie mogło być południe, z którego już wyciągnięta była 18-ta dywizja. Południe
w szczęśliwszem znajdowało się położeniu niż północ, a silna praca bojowa
i niezmordowana czynność dowódców,
dawały większą gwarancję siły moralnej wojsk wziętych stamtąd. Ułatwieniem, i to bardzo znacznem, był fakt,
że Budienny z całą swą jazdą był wypchnięty przed front naszych wojsk
i z tego powodu ruch kolei i pieszych
marszów nie mógł być zaburzony przez
ruchliwą jazdę. Kiedy jednak próbowałem rachować, co mogę mieć stamtąd,
zawsze i ciągle dochodziłem do wniosku, że nie jestem w stanie osłabić swoich Sił na południu w jakimś większym
rozmiarze. Zwycięstwo nad Budiennym było bardzo połowiczne i chociaż
zdawało się, że nie jest on w stanie natychmiast przedsięwziąć nowej ofenzywy, to jednak przy próbie znacznego osłabienia naszych sił nie było wykluczonem, zdaniem mojem, że konna
armja, która nam dotąd tyle szkodziła,
nie zacznie na nowo swego pochodu
naprzód. A naturalnym ruchem i najbardziej dla nas groźnym, byłoby zbliżanie się do głównych sił sowieckich,
do armji dowodzonej przez p. Tuchaczewskiego. Wszystkie więc kombinacje, które w tej właśnie dziedzinie nocy
z 5-go na 6-ty sierpnia robiłem, dawały
mi tylko możność wyciągnięcia z południa, jeżeli nie chciałem zanadto ryzykować jakichś dwóch pułków piechoty
i może jakiej brygady kawalerji. Grupka taka niewiele dla siły kontrataku
znaczyć mogła i niewiele wpłynąć na
stan moralny innych wojsk była w stanie. Przy zestawieniu więc wszystkich
danych, nigdy nie mogłem dojść podczas mojej pracy do innych wyników;
jak, że do kontrataku użyć można było
trzech do czterech dywizyj piechoty
z niewielką ilością jazdy. A cóż to znaczyć mogło wobec nieprzyjaciela, który dotąd rozbijał bezustanku opór większości sił naszej armji.
„Wszelkie próby dawały nicość siły
— nonsens założenia, bezrozum bezsilności lub nadmiar ryzyka, przed któ-

rem logika się cofała. Wszystko wyglądało mi w czarnych kolorach i beznadziejnie. Jedynemi zaś najjaśniejszemi
plamami na moim horyzoncie był brak
jazdy Budiennego na tyłach i bezsilność 12 armji, która po klęsce na Ukrainie podnieść się nie była w stanie. Reorganizacja dowodzenia była względnie jasną. Z chwilą, gdy większość
wojska zebrana być musiała w ciasnym
rozkładzie w Warszawie i okolicach,
musiało tam być postawione jednolite dowodzenie, a ilość wojska już zebranego dawała konieczność podziału
na dwie armje. Kontratak, bez względu z jakich ilości sił by się składał, musiałby być dowodzony przez jednego
dowódcę. Najtrudniejsze zadanie wypadło na tego, kto mając słabość, musiał dać siłę i kto wbrew sensowi musiał
mieć rozstrzygającą rolę. Zgóry zdecydowałem, że nie mogę żądać od nikogo ze swych podwładnych, by ten nonsens brał na swoje plecy i z chwilą, gdy
jako naczelny wódz nonsens w założeniu biorę, brać muszę też na siebie i wykonanie części najbardziej nonsensowej. Dlatego też zgóry zatrzymałem się
na myśli, że grupą kontratakującą, bez
względu czy silniejszą, czy słabszą, dowodzić będę osobiście. Uśmiechała mi
się zresztą ta myśl skądinąd, by w czasie decydującej operacji nie być stałym
obiektem nacisku mędrkującej trwogi
i rozumkującej bezsilności.
„Zestawiwszy po kilka razy wszystkie próby rachunku, zdecydowałem
dwie rzeczy: wycofać ku południowi
większą część naszej 4 armji i zaryzykować południową osłonę, wyciągając
z niej dwie dywizje, które uważałem za
najlepsze: 1 i 3 legionową.
„Gdy 6-go rano zameldował się
u mnie po rozkazy gen. Rozwadowski, wszedł do mego gabinetu ze szkicem, jako jeszcze jedną kombinacją,
czy propozycją. Szkic właściwie przedstawiał próbę rozstrzygnięcia, co z 4
armją robić, gdy cofać się ona musi widocznie na odcinek Wisły bez mostów
i bez szybkiej możności przekroczenia
tej szerokiej przegrody. W tym szkicu
próbował gen. Rozwadowski wykorzystać wsteczny ruch 4 armji, by ją, jak
sobie przypominam, w okolicach Garwolina w liczbie paru dywizyj skoncentrować, a przypuszczając, że nieprzyjaciel zgromadza swoje siły wyraźnie na
Warszawę, uderzyć tą skoncentrowaną
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grupą ku północy, to znaczy ku Warszawie. Odrzuciłem odrazu ten projekt
i tę myśl. mówiąc, że wątpię, by w tych
warunkach nawet koncentracja mogła się udać. Nieprzyjaciel, który dotąd
ma przewagę, z łatwością nie dopuści
do zmiany frontu i wtedy koncentrująca się grupa musi albo zmykać do Warszawy, albo, co gorsze, rzucona będzie
ku Wiśle, co może skończyć się dla
niej katastrofą. Wskazałem mu też odrazu, że 4 armja w swojej większości
odejść musi dalej na południe, by tam
się dalej skoncentrować i przejść do
kontrataku. Natomiast nakazałem, jako
konieczność, wyciągnięcie z frontu południowego dwóch dywizyj, 1-ej i 3-ej,
dla wzmocnienia sił kontratakującej
grupy.
„Po krótkiej dyskusji, wybraliśmy jako miejsce koncentracji okolice, przykryte względnie szeroką rzeką
Wieprzem, z oparciem lewego skrzydła o Dęblin i przykryciem w ten sposób mostów zarówno przez Wisłę, jak
i przez Wieprz. Na tej podstawie wypracowany został rozkaz 6-go sierpnia,
regulujący rozkład strategiczny dla bitwy pod Warszawą.
„Zasadniczy mój rozkaz, przygotowujący bitwę, spotkał się prawie natychmiast z rozkazem p. Tuchaczewskiego. Gdy teraz zestawiam te dwa
rozkazy, żałuję niezmiernie, żem nie
mógł w owe czasy zajrzeć w Mińsku do
tajemnic rozkazowych p. Tuchaczewskiego. Z iluż ciężarów duszy byłbym
zwolniony. Ile innych, efektywniejszych koncepcyj możnaby było wytworzyć, gdybym wiedział, albo przypuszczał z pewną dozą prawdopodobieństwa, że p. Tuchaczewski nie stawia sobie jako celu natarcia wszystkiemi siłami na Warszawę. To przepołowienie wojska ze skierowaniem dwóch armij nie dla ataku bezpośredniego, lecz
dla długiego marszu i jeszcze dłuższej
może przeprawy przez szeroką Wisłę,
oswobodziłoby mnie od połowy ciężaru trwogi o Warszawę. I prawie przekonany jestem, że nie potrzebowałbym się
męczyć nad zasadniczym nonsensem,
którym wziął za podstawę do decyzji. Dwie armje sowieckie miały tracić
czas, idąc w próżnię, a czas w tej chwili był bardzo drogi. Czas ten więc tracił nieprzyjaciel, ja go bez żadnej pracy
wygrywałem. Nie przeszkadzając wcale w tym tak korzystnym dla mnie prze-
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grywaniu czasu przez p. Tuchaczewskiego, próbowałbym wykorzystać zebranie i skoncentrowanie siły dla działania po wewnętrznych linjach i rozbicia nieprzyjaciela częściami. Wtedy, kto wie, czybym nie zmusił 4 armję do odwrotu nie gdzieindziej, jak do
Warszawy.
„Obciążeniem dodatkowem nonsensu zasadniczego mego rozkazu z 6-go
sierpnia była okoliczność, że wszystkie
grupy pasywne albo były już zebrane,
albo wycofać się miały w kierunkach
prostych i naturalnych. Wyjątkiem mogącym budzić wątpliwość, czy się zamiar uda, była właśnie grupa aktywna, była grupa uderzeniowa. Wszystkie bowiem wojska, które w skład tej
grupy wchodzić miały, były w bezpośrednim kontakcie i boju z nieprzyjacielem, a kierunek ruchu, który ich na
miejsce koncentracji prowadził, wymagał skomplikowanego manewru, a nie
prostej, zwyczajnej czynności wojskowej. Tak więc dywizje 4-ej armji, 14,
16 i 21-a, będąc jeszcze 6-go, a nawet
7-go sierpnia w gorących bojach nad
Bugiem, musiały nietylko oderwać się
od nieprzyjaciela, lecz robić ryzykowny, prawie flankowy marsz, dla osiągnięcia rejonu poza Wieprzem. Specjalnie tyczyło sie to 14 dywizji, jako
będącej najdalej na północy, pod Janowem i mającej najdalszy ukośny marsz
aż pod Dęblin. Pierwszy lepszy wypadek, silniejszy nacisk nieprzyjaciela
w tern czy w innem miejscu, rozchwianie się moralne, tak częste dotąd w takiej czy innej dywizji czy pułku, stawiało cały manewr pod znakiem zapytania, nie dając żadnej pewności, czy
grupa uderzeniowa, którą zdecydowałem się dowodzić sam, zbierze się na
czas i w tej sile, jaką jej przypisywałem.
Jeszcze gorzej i jeszcze trudniej składała się sytuacja dla dwóch dywizyj, które
wybrałem z południa dla pracy kontrataku: 1 i 3 legionowej. Kazałem dodać
do nich i część jazdy, dla której naturalnie odmarsz był najłatwiejszy, lecz dla
obu dywizyj piechoty, stojących od 150
do 250 kilometrów od miejsca koncentracji i będących w kontakcie z nieprzyjacielem, zadanie przerastało, zdaniem
mojem teraźniejszem i ówczesnem,
przeciętne siły ludzkie. W duszy rachowałem, pomimo, że rozkaz brzmiał inaczej, że gen. Rydz-Śmigły, na którego zadanie to spadło, potrafi ściągnąć

na miejsce koncentracji najwyżej jedną
dywizję i jedną brygadę jazdy. O drugiej dywizji, której nakazałem również
marsz ku północy, zabroniłem sobie nawet marzyć.
„Nic więc dziwnego, że od 6-go do
12-go sierpnia, gorączkowo śledziłem,
jak się ten manewr tak ryzykowny i niepewny udaje. W dniach tych obserwacje nieprzyjaciela i jego działań nie naprowadziły mnie wcale na żadne podejrzenie, aby wojska p. Tuchaczewskiego działały zgodnie z jego rozkazem z 8
sierpnia i omijały Warszawę. Dały się
coprawda spostrzegać ruchy, skierowane ku zachodowi, to znaczy ku Wiśle
wdół od Modlina. Atakowany więc był
Ciechanów, atakowana Mława i były
słabe zresztą ruchy w kierunku Płocka
i Włocławka. Lecz były to ruchy jazdy,
która, jak sądziłem, ma na celu przerwanie komunikacji Warszawy z morzem — z Gdańskiem. Co się tyczy wycofywania się dywizyj naszej 4 armji,
szło ono prawie bez przeszkód ze strony nieprzyjaciela, gdyż ten 16 swoją
armją wyraźnie się ściągał ku północy,
mając południowe skrzydło tej armji na
szosie Brześć — Warszawa. Gdy więc
dywizje 4 armji szosę tę minęły zdążając na południe do Wieprza, nacisk nieprzyjaciela prawie, że ustal. Mogłem
więc być pewien, że wszystkie trzy dywizje na czas zdążą się przykryć Wieprzem i staną do mojej dyspozycji.
„Gen. Rydz - Śmigły rozwiązał swoje zadanie w sposób nadzwyczaj zręczny. Operacje jego i działanie dwóch dywizyj, 1-ej i 3-ej, stanowią jedną z najchlubniejszych kart, jaką armja polska
posiada. Gen. Śmigły, jak i obie dywizje znalazły rozstrzygnięcie zadania
w sposób aktywny.
„Boje 1-ej i 3-ej dywizji miały jeszcze jeden ciekawy i charakterystyczny skutek. Oto u jednego z naszych
zabitych oficerów gdzieś około Chełma, nieprzyjaciel znalazł rozkaz nasz
z 6 sierpnia, zarządzający nowe ugrupowanie sił. Nieostrożność ta, tak często powtarzająca się w historji wojen
i tak ciągle surowo zakazywana przez
wszystkie regulaminy wszystkich armij, dawała w ręce Sowietów sekret naszych poruszeń. U p. Tuchaczewskiego i p. Sergiejewa znajduję, że w głównem dowództwie sowieckiem nie dano
najzupełniej wiary temu dokumentowi, gdy z tejże 12 armji przyszły do-

niesienia, że pod Hrubieszowem dywizje wyznaczone do ataku na północy,
1-a i 3-a, biją się i zwyciężają na południu, nie gdzieś w okolicach Lubartowa, dokąd ich rozkaz 6 sierpnia wołał.
Pan Tuchaczewski, który na str. 164-ej
stwierdza, że miał spór z tego powodu
ze swym przełożonym, nie uczynił jednak nic, ażeby zabezpieczyć samemu
zagrożone lewe skrzydło i tyły.
„Przed wyjazdem swoim 12 sierpnia wieczorem z Warszawy, miałem na
placu Saskim ostateczną rozmowę.
„W rozmowie tej stwierdziłem w następujących punktach swój pogląd na
sytuację: po pierwsze z 20-tu dywizyj,
które miały wziąć udział w decydujących walkach o naszą stolicę Warszawę, prawie piętnaście, a więc 3/4 ma
rolę pasywną i zaledwie ¼, czyli pięć
i pół dywizyj, z których jedna jest opóźniona w ruchu, ma rolę aktywną. Warszawa, w której zebrane jest dziesięć
i pól dywizyj, posiada jeszcze ogromną artylerję i sądzę, że nawet jednym
ogniem artylerji w połączeniu z lotnikami, także zebranymi w Warszawie, daje się zatrzymać nieprzyjaciela
względnie łatwo. Nie sądzę więc, aby
czas miał większe dla Warszawy znaczenie. Przeciwnie, przypuszczam, że
w interesie całości jest aby nieprzyjaciel poniósł wielkie straty przy ataku
i zmuszony był silnie się związać bojowo z obsadą warszawską, tak, aby nie
był w stanie przeciwdziałać nadchodzącym wojskom, dowodzonym przeze
mnie, to znaczy pięciu dywizjom, większej siły. Po drugie wskazałem, że wojska, skoncentrowane do kontrataku, to
znaczy pięć i pół dywizyj, muszą mieć
pewien czas dla odpoczynku i należytego ugrupowania się oraz wchłonienia
uzupełnień, które tam zostały zadyrygowane. Muszę mieć czas także sam do
obejrzenia wojsk, gdyż obawiam się,
że ich stan moralny nie jest tak wysoki, jakby to było pożądane dla tak trudnej i ryzykownej operacji. Dlatego też
nie sądzę, abym mógł wcześniej rozpocząć operację, niż 15 sierpnia, przypuszczam zaś, że zdołam w przeciągu
dwóch dni od rozpoczęcia operacji być
tak blisko od atakowanej Warszawy, że
wspólna praca wojenna z gros sił, skupionych w Warszawie i okolicy, byłaby już możliwa. Wskazałem przytem,
że byłoby wtedy pożądane, aby południowy odcinek obsady warszawskiej
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z dodatkiem wszystkich czołgów, które na tym odcinku należy zebrać, rozpoczęły natarcie wzdłuż szosy, prowadzącej w stronę Mińska i Brześcia. Zamierzałem bowiem atakować szerokim bardzo frontem, i wówczas lewo--skrzydłowa 14 dywizja, która pójdzie wzdłuż szosy lubelskiej, może się
znaleźć w bardzo ciężkiej sytuacji, gdy
izolowana wpadnie na większe siły nieprzyjacielskie. Po trzecie wskazałem na
groźne niebezpieczeństwo, które czyni z ruchu, dowodzonego przeze mnie,
przedsięwzięcie nadzwyczajnie ryzykowne. Wyciągnąwszy bowiem z południa 1 i 3 legionowe dywizje, otworzyłem niejako bramę wpadową pomiędzy
innemi i dla konnej armji Budiennego.
Pomimo zaś, że istnieje tam nasza jazda
z nakazem zatrzymywania konnej armji Budiennego w pochodzie ku nam,
doświadczenie jednak dotychczasowe
nie pozwala mi być pewnym. Oczekiwać mogę, że w krótkim przeciągu czasu mogę mieć na swoich bezpośrednich
tyłach od Sokala i Hrubieszowa maszerującą konną armję Budiennego, lub jej
część, co może w wielkim stopniu udaremnić moje usiłowania. Zaznaczyłem
przytem, że na Bugu przeciwko 12 sowieckiej armji zostawiłem bardzo słabe
siły- — 7 dywizję w okolicach Chełma
i bardzo słabą 6 ukraińską dywizję na
południe od niej.
„Wreszcie przy pożegnaniu z gen.
Sosnkowskim wskazałem mu na bezład, jaki panuje zarówno w dowodzeniu, jak i w zorganizowaniu wojska i żądałem od niego, by stale i ustawicznie
wpływał na usunięcie wszystkich grup,
grupek, podgrup i nad- grup, przedgrup
i zagrup, których pomimo moich starań
zostawało jeszcze tak dużo, że byli dowódcy ze sztabami bez wojsk, a w niektórych miejscach stu żołnierzy dzieliło się na trzy grupy, dowodzone przez
generałów. Dalej zaś, ażeby stale starał się być dalej tym duchem opiekuńczym w stosunku do wiecznie kłócących się i prowadzących spór generałów, zmniejszając we wszelki możliwy
sposób tę anarchję dowodzenia, której się obawiałem. Przy braku bowiem
mego autorytetu mogła się załamać
obrona stolicy nawet wtedy, gdy przewagę nad wrogiem mieć możemy.
„Po załatwieniu tych spraw, 12-go
wieczorem, wyjechałem z Warszawy.
Wyjeżdżałem pełen poczucia nonsen-

su i nawet pewnego wstrętu do siebie,
że dla tchórzostwa i niemocy polskiej
musiałem zaprzeczyć wszelkiej logice
i wszelkim zdrowym prawom wojny.
Natomiast — wyznaję — odczuwałem
bardzo silnie ulgę, gdym opuszczał środowisko, gdzie minuta znaczy więcej
niż godzina, godzina więcej niż doba,
a doba więcej niż tydzień.
„Po przybyciu do Puław, jako do
swojej kwatery i rozejrzeniu się w sytuacji, skonstatowałem odrazu kilka rzeczy. Przedewszystkiem, że stan moralny wszystkich dywizyj, a było ich zebranych cztery, nie był tak złym, jak
poprzednio przypuszczałem. I chociaż
właśnie przed moim przyjazdem jedna z dywizyj, mianowicie 21-a, starym,
nabytym już przez miesiąc zwyczajem,
ni stąd ni zowąd pod naciskiem niewielkiej grupki nieprzyjaciela ustąpiła
z przedmieścia na Wieprzu — z Kocka, który nakazano jej trzymać, nie sądziłem, by ten trudny przełom moralny,
którego po długim odwrocie wymaga
kontratak, był niemożliwym do wykonania. Natomiast znalazłem uzupełnienia, zadyrygowane akurat odwrotnie,
niż to było potrzebne z powodu uzbrojenia. Tak więc bataljony z bronią francuską trafiły do dywizyj, uzbrojonych
w mauzery niemieckie lub manlichery
austriackie. Roz- plątanie tego chaosu
wymagało więcej czasu. Oprócz tego
zaobserwowałem niesłychane wprost
braki w wyekwipowaniu i umundurowaniu żołnierzy. Takich dziadów,
jak ich nazywałem, dotąd w ciągu całej wojny nie widziałem. W 21-ej dywizji, prawie połowa ludzi defilowana
przedemną w Firleju — boso. Przypominałem sobie, ile to razy i ilu z moich
podwładnych w ciągu wojny przypisywało porażki, które ponieśli, nie czemu innemu, jak złemu wyekwipowaniu żołnierza. Natomiast z pewną przykrością myślałem także, że wszystkie
zapasy, a przynajmniej ich większość,
zostały wydane na wojska, którym nie
przeznaczałem rozstrzygającej na wojnie roli. Wreszcie wszystkie dane, które zebrałem o nieprzyjacielu,
były nieco enigmatyczne. Zgodnie
z rozkazem strategicznym nieprzyjaciela, musiałem mieć przeciwko sobie mozyrską grupę. Skład jej i siła nigdy u nas
nie były dostatecznie skonstatowane.
Wiedzieliśmy, że w skład jej wchodzi
57-a dywizja, lecz oprócz tego wcho-
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dziły także jakieś oddziały (otriady),
tworzące coś osobnego od grupy, tak,
że dotąd ścisłości w danych nigdy nie
miałem. Dotychczasowa jej praca wojenna kazałaby mówić, że jest to jakaś
bardzo silna grupa wojska. Atakowała
ona od 4-go lipca w dwóch rozbieżnych
kierunkach i to tam, gdzieśmy byli najsilniejsi — wzdłuż właściwego Polesia
i na północ od niego wzdłuż szosy Bobrujsk — Brześć. I nieraz w raportach
czytywałem w przeciągu ubiegłego
miesiąca o znacznych siłach nieprzyjaciela, atakujących nas nie bez powodzenia to w jednym, to w drugim kierunku. Tymczasem teraz. 13-go sierpnia, obserwowałem przed sobą właściwie pustkę. Były to jakgdyby tylko patrole z nieznacznem zgęszczeniem ich
u Kocka i u Maciejowic nad Wisłą,
gdzie jakoby te małe grupy przygotowywały się do przeprawy przez rzekę.
Przyznaję, że brałem to wszystko za oddziały partyzanckie, rozesłane po kraju
dla rekwizycji, grabieży i furażowania.
„Raporty z Warszawy brzmiały
uspakajająco, nieprzyjaciel widocznie
przygotowywał się do ataku, i czynił
odpowiednie przegrupowania sił. Z południa też niepokojących wiadomości
nie miałem. Utwierdziłem się więc
w tem przekonaniu, z którem zresztą
wyjeżdżałem z Warszawy. Miałem trochę czasu przed sobą i postanowiłem
zaczynać nie wcześniej, jak 17-go rano,
gdy natarcia na Warszawę już się dostatecznie rozwiną i zwiążą gros sił sowieckich z naszem polskiem gros, będącem w Warszawie. Przez ten czas
mogłem silniej zlać w jedno nieliczną
grupę, mającą przed sobą atak i doczekać, by 3 dywizja legionowa, opóźniona w swym pochodzie na północ, doszła do należytego wyrównania z resztą dywizyj.
„Lecz następnego dnia, 14-go, sytuacja dla mnie zmieniła się na gorsze. Z Warszawy nadeszły trwożne depesze. W pierwszym ataku Sowietów
został złamany nasz opór i Radzymin
wraz z okolicą został szturmem zdobyty. Depesze brzmiały trwożliwie, oddając nastrój, który musiał w stolicy panować. Pewne zdziwienie wywołały
we mnie wiadomości o zwiększającym
się nacisku wojsk p. Tuchaczewskiego w kierunku zachodnim, w kierunku Płocka a nawet Włocławka i Brodnicy. Depesze, zawiadamiające o tem,
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mówiły nietylko o jeździe, jak poprzednio przypuszczałem. Była w tem jakaś
zagadka, której rozwiązać nie mogłem,
gdyż przewracało to w pewnej mierze
moje dotychczasowe pojęcie, że p. Tuchaczewski koncentrował wszystkie
swoje siły na Warszawę. Lecz w trwożnych depeszach, idących z Warszawy,
próbowano robić wyraźny nacisk na
mnie, abym śpieszył z pomocą i zgodzi! się, chociaż nieprzygotowany, iść
natychmiast naprzód. Pomimo, iż cały
ten nacisk i trwoga wydawały się absolutnym nonsensem, to jednak, gdy, jak
wykazałem wyżej, zrobiłem ustępstwo
dla trwogi z sensu i rozumu wojennego,
po pewnem wahaniu przesunęłem datę
wymarszu o jeden dzień, i zawiadomiłem Warszawę, że zaczynam uderzenie
16-go o świcie.
„Jako ogólną zasadę postawiłem
wszystkim wojskom, to znaczy czterem
dywizjom, osiągnięcie na drugi dzień
szosy Brześć — Warszawa.
„Dnia 15-go sierpnia wiadomości z Warszawy brzmiały nieco bardziej uspakajająco, lecz wszystkie walki świadczyły, że nacisk nieprzyjaciela coraz bardziej się zwiększa zarówno
w okolicach Radzymina, jak i na północ od Warszawy, w okolicach Modlina. Natomiast na południu zaczęła się
rozwijać praca konnej armji Budiennego, pod którego naciskiem 6 nasza armja zaczęła się wycofywać w kierunku
Lwowa.
„Dnia 16-go rozpocząłem atak, o ile
wogóle atakiem nazwać to można. Lekki i bardzo łatwy bój prowadziła przy
wyjściu tylko 21 dywizja, która niewiadomo po co, parę dni temu uszkodziwszy most, cofnęła się z Kocka, a teraz musiała wbród forsować Wieprz,
by Kock znowu odbierać. Inne dywizje szły prawie bez kontaktu z nieprzyjacielem, gdyż nieznacznych potyczek w tern czy innem miejscu z jakiemiś małemi grupkami, które natychmiast po zetknięciu się z niemi rozpraszały się i uciekały, kontaktem nazwaćbym się nie ośmielił. Cały dzień
spędziłem w samochodzie, głównie
przy 14-ej lewoskrzydłowej dywizji,
zbierając ciągle dane i wrażenia swoje, oraz mych podwładnych. Nie mogę
nie powiedzieć, że tego dnia wieczorem, gdy wszystkie już dywizje przebiegły po dobrych trzydzieści kilka kilometrów ku północy, główną zagad-

ką, którą chciałem sobie rozstrzygnąć,
była tajemnica t. zw. mozyrskiej grupy.
Właściwie nie było jej wcale, oprócz
57 dywizji, lecz taki wynik rozumowań przeczył najzupełniej dotychczasowym, przez miesiąc cały wykuwanym z dnia na dzień wrażeniom, jakie
posiadałem. Przecież to była jakaś apokaliptyczna bestja, przed którą cofały
się przez miesiąc liczne dywizje. Wydawało mi się, że śnię. Jako wynik, do
którego doszedłem, był pogląd, że czeka mnie gdzieś jakaś zasadzka. Kazałem wieczorem całej 2 dywizji legjonowej, oswobodzonej od zadania, skupić się natychmiast w Dęblinie i być jakąś rezerwą przy tylu tajemnicach, grożących zewsząd jakiemiś zasadzkami.
Gdzieś jednak musiała być mozyrska,
dotąd zwycięska grupa, gdzieś także 16
armja, atakująca Warszawę.
„Dzień 17 sierpnia nie przyniósł mi
żadnego wyjaśnienia tych zagadek.
Szukałem go teraz na prawem skrzydle. Spędziłem znowu cały dzień w samochodzie, szukając śladów tajemnicy
i choć pozoru zasadzek.
„Dnia 18-go, gdym rano zerwał się
ze snu, armaty już nie grały, była zupełna cisza. Zdecydowałem się zaraz pojechać sprawdzić sytuację. Nigdy nie zapomnę dziwnego wrażenia, gdym bez
żadnych przeszkód przyjechał do Kołbiela i zastał w dworku przy szosie tylko tyły 14 dywizji i wiadomość o tern,
że dywizja ta bój w nocy toczyła i ruszyła pośpiesznym marszem do Mińska, by zgodnie z moim rozkazem,
być o świcie trzeciego dnia na szosie
brzeskiej. Gdzież więc jest 16 armja?
Gdym jechał do Mińska, świadczyły
o niej armaty, zostawione bez zaprzęgów i bez obsługi na polu, świadczyły o niej dość liczne trupy ludzi i koni
obok szosy, świadczyła wreszcie ludność, która z zachwytem opowiadała
mi, zatrzymując auto, gdy mnie poznawano, że „bolszewiki” uciekały w bezładzie i popłochu w różne strony. Wielu z opowiadających uważało moją podróż za mało bezpieczną, gdy w okolicy tak dużo rozsypanych i rozproszonych „czerwonych kozaków”. W Mińsku zastałem 14 dywizję skoncentrowaną wraz z 15 pułkiem ułanów. Wszystkie dane, które zaraz ściągnąłem o ubiegłym boju, mówiły, że 14 dywizja spotkała się z przeciwdziałaniem najbardziej południowych dywizyj sowiec-

kiej 16 armji (8-ej i 10-ej). Dywizja nasza, poniósłszy względnie niewielkie
straty, bo nie przekraczające 200 ludzi,
opór złamała i była świadkiem jakiejś
popłochowej ucieczki. Dowiedziałem
się też, że zgodnie z moim
poprzednim rozkazem, część załogi
warszawskiej, mianowicie dywizja 15a, uderzyła wzdłuż szosy Warszawa —
Mińsk i że obecnie stoi w niedalekich
Dębach Wielkich. W Dębach Wielkich
zastałem 15 dywizję skoncentrowaną i mającą najzabawniejszy w świecie
rozkład bojowy. Po obu stronach szosy stały baterje, jedne zwrócone ku północy, inne ku południowi. W dowództwie dywizji wyjaśniono mi, że jest to
koniecznem, gdyż właściwie nieprzyjaciel, wycofujący się pośpiesznie z pod
Warszawy, jest wszędzie — i na północy i na południu. Zapowiedziałem dywizji przyłączenie jej do 4 naszej armji i kazałem przygotować się do wymarszu na północ, by forsować Bug, za
którym spodziewałem się znaleźć opór.
Było to dla mnie oczywiste, że uderzenie, prowadzone w tak szybkiem tempie, dało już swe wyniki pod Warszawą. Ze wszystkich danych wnosiłem,
że jeśli nie mogłem nigdzie spotkać
oporu ze strony t. zw. mozyrskiej grupy, to oczekiwany przeze mnie opór 16
sowieckiej armji jest właściwie zakończony. Trzy jej dywizje (8, 10 i 17-a),
po krótkim i wcale niekrwawym boju,
były prawie w rozsypce.
„W tym celu zdecydowałem się udać
zaraz do Warszawy, by i pościg i ogólne uderzenie zorganizować i nakazać.
W Warszawie znalazłem nastrój nieco
inny niż ten, którego się spodziewałem.
Jeżeli była radość i pewne uczucie ulgi
z powodu oswobodzenia Warszawy od
bezpośredniego nacisku, to znowu istniał duży niepokój z powodu licznych
ataków na miasta na dolnej Wiśle, jak
Płock i Włocławek i posuwania się oddziałów nieprzyjacielskich coraz dalej
w t. zw. „korytarz gdański”.
--Piłsudski musiał ciężko się namęczyć, by przekonać swoich rodaków,
że istotnie są już zwycięzcami. Utrzymywali oni, że w dalszym ciągu zagraża im jeszcze niebezpieczeństwo ze
strony prawego skrzydła wojsk rosyjskich, oraz możliwość okrążenia Warszawy od zachodu. Bo i jakże tu wierzyć, że szala zwycięstwa tak nagle
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Stanowisko wojsk polskich, rok 1920. Archiwum redakcji

przechyliła się na korzyść Polaków, że
hordy nieprzyjacielskie, od dwóch bez
mała miesięcy wymiatające wszystko przed sobą, rozpadły się naraz, jak
pod dotknięciem różdżki czarnoksięskiej? Polacy tak długo nie wierzyli w swe własne zwycięstwo, aż nadeszła wieść, że między 18-tym a 22-gim
sierpnia Czwarta Armja Polska zdobyła Śniadów. Dopiero od tej chwili zdano sobie sprawę, że armja sowiecka nie
tylko odniosła porażkę, lecz cofała się
w zupełnym popłochu. Dnia 22 sierpnia zdobyli Polacy Łomżę, a następnie
most na rzece Narwi. Zabezpieczyło to
pozycję Armji Polskiej, która niedługo
potem stoczyła krótką, lecz zaciekłą bitwę z Rosjanami. Po bitwie tej Czwarta
Armja Sowiecka zmuszona była przekroczyć granicę Prus Wschodnich,
gdzie została rozbrojona.
Tak oto zakończył się okres przesilenia historycznej Bitwy Warszawskiej.
--Zdarzenia opisywane w tej książce
przedstawiane były z polskiej strony,
z punktu widzenia zagrożonej i oblężonej stolicy kraju. Ciekawą będzie rzeczą porównać teraz to sprawozdanie ze
znamiennym opisem tych samych wydarzeń, widzianych od strony przeciwnej. Naczelny Wódz wojsk rosyjskich,
p. Tuchaczewski wygłosił w Akademji Wojennej w Moskwie, w czasie od 7
do 10 lutego 1923 roku, cykl wykładów
pod ogólnym tytułem „Pochód za Wisłę“. Wykłady te stanowią dzisiaj dokument rzadkiej wprost wartości. Jest to
pierwszy w dziejach wojen wypadek,
by dowódca pokonanej armji zdał tak
przejrzysty i tak szczery opis dokonanych przez samego siebie działań. Aby
uczynić raport ten jak najprzejrzyst-

szym i przystosować go do poprzedniego sprawozdania, opuściłem umyślnie
te ustępy, które dotyczą wcześniej stoczonych bitew nad Dźwiną i Berezyną,
ograniczając się do wydarzeń, zmierzających bezpośrednio do atakowania Warszawy. Pierwszem spostrzeżeniem, rzucającem się w oczy przy czytaniu tego niezwykłego opisu, jest jego
ścisła zgodność ze sprawozdaniem polskiej strony. Wódz rosyjski widzi katastrofalne skutki rozproszenia swych
wojsk, zwłaszcza zaś fatalne wyniki, jakie dał brak współpracy Czwartej
Armji z prawem skrzydłem, oraz Południowo-zachodniej Armji z lewem. Zupełnie słusznie przypisuje on swoją porażkę tym dwum dywersjom sił rosyjskich. Przyznaje się on również do popełnionego, a omawianego już powyżej
błędu, polegającego na tern, że nie zaatakował Warszawy od wschodu, lecz
przystąpił do oblężenia, nie skupiwszy poprzednio wszystkich sił. Stara
się przy tern Tuchaczewski usprawiedliwić swe działania wojenne tern, że
ar- mja jego nie była dość silna, ani dostatecznie wyekwipowana, by można ją
było w całości wystawić na ryzyko bezpośredniego ataku.
Nie należy zapominać, że prócz tego
kusił Tuchaczewskiego wielki łup,
a mianowicie cały Rząd Polski, który napewno dostałby się do niewoli sowieckiej, gdyby tylko udało się bolszewikom okrążyć Warszawę i przypuścić
szturm od zachodu. Byłoby to zniszczeniem w sercach Polaków wszelkiej nadziei obrony, a tern samem otwarciem
wrót do wnętrza Europy. Już sama nazwa, nadana przez Tuchaczewskiego
jego wykładom, a mianowicie: „Pochód za Wisłę”, jest świadectwem, jak

55

daleko idące nadzieje krzewienia bolszewizmu kierowały umysłami jego
przywódców. Być też może, że plan nie
bezpośredniego, lecz okrężnego atakowania Warszawy powzięty został na
podstawie poprzednich zwycięstw, jakie odnoszono dzięki tej metodzie strategicznej przez cały czas pochodu z nad
Dźwiny wgłąb Polski. Ilekroć tylko Polacy zajmowali silne pozycje obronne,
zawsze Rosjanie okrążali ich od tylu,
podkopując przez to samopoczucie
przerażonego przeciwnika, który odnosił wrażenie, że sytuacja jest stracona.
Trzymali się bolszewicy ściśle zasady
Lenina, który zwykł mawiać, że „prawdziwa strategja na tem się zasadza, by
dotąd czekać z atakiem, aż przeciwnik
upadnie na duchu, gdyż w ten sposób
osiąga się zarówno pewne, jak i zupełne zwycięstwo”. Nie ulega wątpliwości, że gdyby Rosjanom było się udało przeprawić przez Wisłę powyżej,
lub poniżej Warszawy, to atak od strony zachodniej wywarłby deprymujące
wrażenie na ludność miasta, a tern samem osłabiłby siłę odporną obrony.
Depesze, jakie w dniach 13-tym i 14tym sierpnia wysłała Warszawa do Piłsudskiego i do Sikorskiego po pierwszym szturmie na Radzymin, są dostatecznym dowodem paniki, jaka powstała w mieście na wieść, że wojska rosyjskie w okolicach Warszawy dotarły do
lewego brzegu Wisły.
Z punktu widzenia psychologicznego, djagnoza, jaką postawił Tuchaczewski, zdaje się być słuszną. Djagnoza ta jednak zawiodła głównie dzięki
mocnej obronie, z jaką Sikorski i Piąta A mja przeciwstawiła się naporowi
wroga. Najbardziej nieoczekiwaną niespodzianką w całej tej kampanji była
niewątpliwie okoliczność, iż nie udało
się prawemu skrzydłu wojsk rosyjskich
odeprzeć Sikorskiego, niespodzianka
zaś była tern większa, iż Głównodowodzący wojsk sowieckich dobrze wiedział o marnem wyekwipowaniu Piątej Armji i o jej składzie z wzajemnie
powaśnionych i nader zdemoralizowanych elementów. Piąta Armja wytrzymała wszelako napór wroga, a fakt ten
przypisać należy w szczególności talentom wojennym jej wodza.
Józef Piłsudski
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Hubert Mross

Leon Zdzisław Stroiński pseudonim Chmura
16 sierpnia 2016 film Hanny Etemadi „Ślady – Leon Zdzisław Stroiński” został pokazany w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza. Projekcja odbyła się w 72 rocznicę śmierci Leona Zdzisława Stroińskiego – absolwenta Gimnazjum Męskiego im.
Jana Zamojskiego w Zamościu, poety
i żołnierza Armii Krajowej, powstańca
warszawskiego, członka redakcji konspiracyjnego miesięcznika „Sztuka
i naród”. W filmie poetę wspominają
(m.in.): mec. Marek Tarasiewicz, siostrzeniec poety (obecnie radca Senatu RP); Julia Hartwig – poetka, uczestniczka tajnych studiów polonistyki
UW, koleżanka poety; Mieczysława
Buczkówna-Jastrunowa – koleżanka
redakcyjna , kolporterka „Sztuki i Narodu”; Zofia Trzebińska-Nagabczyńska – siostra Andrzeja Trzebińskiego – łączniczka, kolporterka „Sztuki
i Narodu”; Halszka Laskowska – polonistka, koleżanka ze studiów i redakcji; Roman Bratny – przyjaciel poety;
Andrzej Mularczyk – brat przyjaciela (nastolatek w okresie wojny); Mieczysław Gajcy – brat Tadeusza Gajcego; Emilia Treficzowska – przyjaciółka poety.
Hanna Zofia Etemadi (ur. 1936 roku
w Dublinie), na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła filologię polską.
Jest autorką wielu filmów o tematyce
literackiej i okupacyjnej: m.in. „Marek

Hłasko bez mitów” (1994), „Tadeusz
Gajcy” (1995), „Dzieci Zamojszczyzny” (1999), „Palmiry. Polski Katyń”
(2012), „W cieniu prezydenta” (2013),
„Kobieta walcząca. Senator Helena Jaroszewicz” (2015).
Poza działalnością filmową zajęła się również pracą edytorską. Opracowała zbiory utworów Tadeusza Gajcego i Leona Zdzisława Stroińskiego.
Prowadziła również spotkania i wykłady mające na celu popularyzację
dzieł twórców czasu okupacji w Domu
Spotkań z Historią w Warszawie oraz
w Pionkach, Kozienicach, Górze Kalwarii, Konstancinie i Piasecznie.
W ciągu kilku ostatnich lata Hanna Etemadi została odznaczona medalem im. Krystyny Krahelskiej (2010)
oraz uhonorowana tytułem Ambasadora Kultury Zamościa (2011).
Poeta (ur. 29 listopada 1921 r.
w Warszawie, zginął 16 sierpnia 1944
r. tamże) – urodził się w rodzinie inteligenckiej; ojciec jego, Józef Stroiński, był radcą prawnym Ordynacji Zamoyskich. Wczesną młodość spędził
w Zamościu. W 1941 r. rozpoczął studia prawa i filologii polskiej na tajnym
Uniwersytecie Warszawskim. Od 1942
roku należał do grupy polonistów skupionych wokół konspiracyjnego miesięcznika "Sztuka i Naród". Był żołnierzem AK, ukończył tajną podchorążówkę. Aresztowany 25 maja 1943

roku podczas składania wieńca (wraz
z Wacławem Bojarskim i Tadeuszem
Gajcym) pod pomnikiem Mikołaja Kopernika (w 400. rocznicę śmierci uczonego) i osadzony na Pawiaku. Niezidentyfikowany, zwolniony 19 lipca 1943 roku. Zginął 16 sierpnia w powstaniu warszawskim wraz z poetą Tadeuszem Gajcym na Starym Mieście,
po wysadzeniu przez Niemców kamienicy przy ul. Przejazd.
W swojej twórczości nawiązywał do
poetyki Awangardy Krakowskiej, sięgał po realia wojny i okupacji, także
doświadczeń z Pawiaka (cykl liryków
prozą Okno 1943). Tworzył wizyjno-metaforyczne obrazy, pełne akcentów
prometejskich i mesjanistycznych.
Projekcji filmu towarzyszyła promocja książki „Leon Zdzisław Stroiński Chmura Portret poety” opublikowanej przez wydawnictwo „Norbertinum”. Tom poprzedzony przedmową Julii Hartwig przynosi kilkanaście
nieznanych liryków poety. W filmie
nie wspomniano, a i wydawcy wyboru
wierszy Stroińskiego nie wiedzieli, że
pierwszym autorem upominającym się
o Stroińskiego i popularyzującym jego
dokonania był dr Zdzisław Jastrzębski (1930 – 1972). Przypominamy esej
Zdzisława Jastrzębskiego, ale przypominamy także autora – przedwcześnie
zmarłego, cenionego naukowca i lubianego pedagoga.
■
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Zdzisław Jastrzębski

LIRYKI MARKA CHMURY
Wysoki młodzieniec o jasnej zwichrzonej czuprynie; „oprócz tego miał
Marek duże ciemnoniebieskie oczy,
dziecinnie zadarty czubek nosa; odważny i męski, a zarazem delikatny i wrażliwy; uczynny i pełen entuzjazmu;
umiał pięknie czytać własne utwory,
a jego smutne i myślące spojrzenie na
równi ze słowami wywoływało głębokie wrażenie”.
Wspomnienia,
wspomnienia…
Wspomina Augustowski (Winkler),
Bartelski, Bratny, Iwaszkiewicz, Lipczyńska-Przegalińska (w maszynopisie), Szumska, Stolarek, który napisał
wiersz z powodu spotkania młodzieńca
„o twarzy poległego poety”.
Sylwetka Lecha Zdzisława Stroińskiego – w konspiracji Marka Chmury – utrwaliła się w pamięci znajomych
i przyjaciół. Złożyło się na to chyba kilka przyczyn. „Był postacią bardzo popularną i lubianą w gronie koleżeńskim
konspiracyjnej Warszawy zarówno dla
zalet charakteru, niezwykłości poetyckiego talentu, jak i ujmującej powierzchowności: – mówił S. Ziembicki we
wstępie do audycji radiowej poświęconej Stroińskiemu w 1956 roku. Ponadto wyobraźnię, zwłaszcza poetów, fascynowała śmierć „na tarczy eksplozji”
poniesiona razem z nieodłącznym przyjacielem, Tadeuszem Gajcym, relacjonowana w rozmaitych, na ogół nieścisłych, wersjach. A także głośna akcja

złożenia wieńca pod pomnikiem Kopernika w maju 1943 roku, która kosztowała życie Bojarskiego, dla Chmury
zaś skończyła się Pawiakiem (z pobytu tutaj zrodził się cykl liryków, Okno
i opowiadanie). Głównie na tych trzech
sprawach – powierzchowności, akcji pod pomnikiem i śmierci – skupiły
się relacje pamiętnikarskie, mniej natomiast pisano o innych faktach, o samej
twórczości. Jedyne poważniejsze omówienia jego twórczości – o paradoksie!
– pochodzą z czasów okupacji (recenzje Gajcego, Marczaka-Oborskiego,
Zagórskiego, anonimowa).
Biografia Stroińskiego jest krótka. Urodził się 29 listopada 1921 roku
w Warszawie. Ojciec był prawnikiem.
Gimnazjum i liceum humanistyczne
ukończył wiosną 1939 roku w Zamościu. W szkole zyskał szacunek i popularność, grał pierwsze skrzypce. W pisemku gimnazjalnym „Nasza Myśl”
(potem „Nasze jest Jutro”) stawiał
pierwsze kroki jako redaktor, poeta,
publicysta – pod wytrawną opieką swego polonisty, Adama Szczerbowskiego. W 1938 roku zwiedził Włochy. Na
kilka godzin przed wkroczeniem Niemców udał się z kolegami na Wschód. Po
powrocie zaczął studia w Lublinie, lecz
po łapance na uczelni i aresztowaniach
przez okupanta zdołał wymknąć się
do Zamościa. Wkrótce rozpoczął pracę w organizacji konspiracyjnej. Ro-

dzinę Stroińskich wysiedlono następnie do Zwierzyńca. W listopadzie 1941
roku wyjechał do Warszawy na studia
w podziemnym uniwersytecie (polonistyka z zamiłowania, prawo na życzenie rodziców). Tu rychło zaczął uczestniczyć w życiu kulturalnym: wieczory
autorskie, współpraca ze „Sztuką i Narodem”, Ruch Kulturowy… W latach
1942–1943 ukończył równocześnie
konspiracyjną podchorążówkę.
25 maja 1943 wczesnym rankiem
został złapany w czasie składania wieńca pod pomnikiem Kopernika na czterechsetlecie śmierci i osadzony na Pawiaku. W siedzibie gestapo w Alei Szucha, siedząc w tzw. „tramwaju”, zdołał
prześwietlić film ze zdjęciami robionymi pod pomnikiem. Po dwóch miesiącach, dzięki usilnym staraniom ojca,
został zwolniony. Same te starania stanowią osobną epopeję. Otóż ojciec
przez Zamoyskiego, którego był adwokatem, zyskał kontakt z Maurycym
Potockim prowadzącym restaurację
przy ulicy Mazowieckiej. Tu istniały
możliwości dotarcia do szefa gestapo.
Trauhander ze Zwierzyńca wydał zaświadczenie, iż poeta przybył do Warszawy służbowo. Tak samo tłumaczył
się w gestapo Chmura: - mówił, że na
miejscu akcji znalazł się przypadkowo,
kiedy błąkał się po przyjeździe. W ten
sposób został uratowany, przeżywszy
wpierw rozstrzelanie T. Hollendra. Na
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tym jednak nie skończyły się kłopoty.
Ojciec mianowicie, próbując wszelkich
dostępnych sposobów, nawiązał kontakt z dwoma osobnikami, którzy obiecali załatwić sprawę w gestapo. Ludzie
ci żądali potem 100 tysięcy złotych na
opłacenie jakiegoś gestapowca Mrozika, którego interwencja jakoby zdecydowała o zwolnieniu Chmury.
Lato tego roku spędził Chmura u rodziców, prowadząc na strychu laboratorium fotograficzne i podrabiając niemieckie dokumenty dla oddziałów partyzanckich. Pisał stąd do Gajcego:
Wrażenie, że wyszedłem stamtąd innym człowiekiem, nie było, jak się okazuje, tylko wrażeniem pierwszej chwili. Świat, w którym żyję, jest zupełnie
inny niż ten sprzed trzech miesięcy – ja
się zmieniłem. Odnalazłem jakby dzieciństwo – spędzałem je w Zwierzyńcu
w podobnych dość warunkach. Zmetafizyczniałem jeszcze. I religia. Przeczytałem „Zaratustrę” Nietzschego. To
bardzo silny poemat, choć dużo powtórzeń, niekonsekwencji i potknięć.
Żałuję bardzo, że nie złożyła się nam
w Warszawie dłuższa rozmowa. Tak
chciałbym z tobą na temat najwyższej
metafizyki porozmawiać. W ogóle tam
tyle miejsca zajmowałeś w moim świecie, a po wyjściu tak jakoś drogi nasze
się rozeszły, to przykro.
Po powrocie do stolicy jesienią zajął się powielaniem swojego tomiku liryków prozą. Zimą znów był w domu.
W czerwcu spędził ostatnie beztroskie
chwile z Gajcym w Świdrze. W lipcu wpadł na kilka dni do rodziców, ale
widząc pośpieszną ewakuację okupanta, udał się do Warszawy i dotarł tu
w przeddzień powstania. Wziął w nim
udział jako kapral-podchorąży, dowódca plutonu w batalionie „Sosna”, i zginął w południe 16 sierpnia, broniąc
domu przy ulicy Przejazd 5. Był to dom
z przejściem na Leszno; wysadzili go
Niemcy w powietrze, dostając się podkopem z getta. Za niezwykłą odwagę
i ofiarność odznaczony został pośmiertnie krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem
Walecznych. Pogrzeb po ekshumacji
zwłok odbył się w roku 1947.
Do tych, którzy go nie znali, bardziej przemawiać będzie dzieło autora, a nie wspomnienia i biografia. Dzieło to – szczupłe objętościowo – było
dotąd praktycznie niedostępne: albo

ukryte w konspiracyjnych wydaniach,
albo rozproszone w prasie powojennej,
z błędami. Przedstawić więc wypada
pokrótce Chmurę jako autora. Będzie to
przede wszystkim autor liryków prozą.
Pierwsze próby poetyckie pochodzą
z roku 1936: lata szkolne i epopeja o zamojskiej sztubie, poprawne rymy, kultura literacka wyrastająca ponad przeciętność, ale przy tym nastroje dzwonów, żale, samotność.
Istnienie stanęło w niebytu krawędzi
Dzwon dzwoni – to wizja
jakiegoś pogrzebu
Wiem jaki, niedawno wszak
nieśliśmy trumnę
Jęk sosen się wznosił powoli ku niebu
Jam szedł zamieniony
w ruchomą kolumnę
Wciąż w uszach mi dźwięczy,
słyszę do tej pory
Jak nad grobem szumiały
zwierzynieckie bory
Dzwon1
Wkrótce na to miejsce wkracza upojenie, „radość bycia”, która jednak nie
przeszkadza wprowadzaniu do fabuły śmierci jako punktu kulminacyjnego, co potęguje siłę ekspresji (Narciarz,
Kominy), Na marginesie poeta pracowicie wypisuje schemat metryczny.
Nastrój zanika na rzecz relacji; punkt
ciężkości przenosi się ze „stanów duszy” na świat zewnętrzny.

(próba kontynuacji Nieboskiej komedii
Krasińskiego), które Szczerbowski tak
ocenił: „Scena w synagodze świadczy
o wczuciu się w styl poety, śmierć robotnika nawiązuje trafnie do ideologii
– Irydiona. Widać tu już panowanie nad
materiałem, zdolność stylizacji”.
Zachowany na świstku utwór z 1940
roku, to już nie żywiołowa i naiwna rymowanka, lecz poetycki obraz; widzenie zaskakujące, choć czasem nieporadne. W rok później autor pozwala
już sobie na obrachunki. Nie, to nawet
nie obrachunki, tylko gorzkie pochylenie się nad ojczyzną przedwrześniową unoszącą się w „chmurach chorągiewek” ułańskiej szarży, która okazała
się złudnym świecidełkiem. Z dzieciństwa otwarła się nagle droga „do straszliwych jutr”. Autor widzi przy tym ojczyznę na głębszym tle, kojarzy mu się
Grottger i Słowacki, romantyczna tradycja Anhellich i „kamieni rzucanych
na szaniec” (pamiętajmy: wzór patriotyzmu, jaki zaczerpnięto ze Słowackiego, nie zniknął w dwudziestoleciu).
Chmura nie afirmuje tej koncepcji,
lecz i nie neguje. W jego utworach jest
tylko gorycz i obnażanie mitu. Poetycko – orientacja awangardowa.
Wszak myśmy z tego zrobili nazwiska
błyski i ogień wyzbierali skrzętnie
utkali skrzydła prawie jak husarskie
i przymierzali w zachwyceniu
legendą odświętni
Polska

pod stopami świat się ściele
prędzej prędzej coraz prędzej
śniegu w oczach coraz więcej
coraz szybszy ten lot biały
sunę w przestrzeń lotem strzały
Narciarz2
A więc widać już jakąś ewolucję.
W tych przeciętnych wierszach uderza
jeszcze jedna cecha; są one zwyczajne: o szarym dniu, o kontrolerze kinowym, o myśli, o pracy. Żadnych uniezwyklań. Niestety, brak ogniwa najważniejszego – utworów z roku 1939,
i nie wiadomo, kiedy i jak zaczynała
się poezja. Zachowało się tylko wypracowanie szkolne z końca 1938 (czternaście stron) Po śmierci Pankracego
1
2

Rkps w posiadaniu rodziny.
Rkps w posiadaniu rodziny.

Z tej orientacji i z poetyckiego zmagania się z problematyką wojenną zrodzi się gatunek liryku prozą. Od 1942
roku Chmura pisze, o ile wiadomo, tylko tego typu utwory. Nie tylko zresztą
on, bo i Bojarski (znany utwór Ranny
różą), i Trzebiński (świetne Granatowe
traczostwo czy Zieleń oczu)
Skąd owa popularność liryku prozą
w okresie okupacji? Zagadnienie to domaga się szerszego wyjaśnienia, przynajmniej szkicowo. Był to gatunek odmienny od romantycznej czy skamandrowej prozy poetyckiej, gdyż ta spełniała inną rolę – była nosicielką liryzmu lub dostojności, sięgała po biblijne
namaszczenie. Pierwszym, który uprawiał ten gatunek, był właściwie późny romantyk, Aloysius Bertrand, którego przypomniał Baudelaire i pod jego
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wpływem napisał swój Le spleen de
Paris. Jednakże właściwy rozwój liryku prozą rozpoczyna się od Rimbauda.
Zaznaczyć warto, że Iluminacje i Sezon w piekle powstały też w czasie burzy wojennej. „Kawałkowatość” liryków, która bawiła Baudelaire’a, u Rimbauda nabiera uzasadnienia, staje się
artystyczną koniecznością. „Prawda
tej sztuki polega na tym, że jej wizje są
poszarpane, rozbite” - pisał Z. Kubiak.
Istnieje więc genetyczna analogia między lirykami Rimbauda i Stroińskiego.
Bliższej genealogii należy jednak
szukać w poezji dwudziestolecia. Na
powstanie owego gatunku miały niewątpliwie wpływ poszukiwania Awangardy, jej ataki na strofkarstwo i kataryniarstwo, dokonana przez nią zmiana struktury wiersza, składni. Zawodziński, który nie uznawał poezji sięgającej dalej niż symbolizm i skamandryci, może najtrafniej choć niezamierzenie uchwycił sens, cechę nowej poezji, kiedy pisał o Przybosiu, że jego
utwory są „czymś w rodzaju prozaicznego streszczenia jakiegoś nie znanego
mi świetnego utworu”; właśnie do takiej prozy Przyboś też doszedł (Pióro
z ognia). L. Fryde we wstępie do wydanej w 1939 roku Antologii współczesnej poezji polskiej 1918-1938 nurt nowatorski opatruje wskazówką: „Trzeba
je czytać tak, jak się czyta prozę”.
To było drugie ogniwo. Dochodzimy do czasu okupacji i ogniwa końcowego. Otóż już przed Wrześniem mówiło się o kryzysie liryki. To samo powtarzało młode pokolenie wojenne.
Co więcej, rzucało mocne oskarżenia.
Rozprawiało się z tamtą poezją nie tylko jako z pewnym stylem literackim,
lecz traktowało ją jako postawę. Widziało w niej przerost formalizmu, sobiepański styl życia, brak poczucia odpowiedzialności… i nie bez pokrycia
były rozczarowania tego pokolenia,
zwłaszcza w świetle silnej dawki goryczy, jaką zostało poczęstowane u progu młodości. Pamiętajmy ponadto, że
oskarżało nie z pozycji krytyków, lecz
twórców. Szukało dziedzictwa, tymczasem dziedzictwo formalne, jak i tak
zwana problematyka z okresu dwudziestolecia, okazały się niewystarczające
dla rzeczywistości czasu pogardy.
Rozwiązania trudności wyrazu szukali młodzi dwiema drogami. Jedną był
dramat. „Znaleźliśmy się w sercu woj-

ny i liryka tej właśnie bezpośredniości nie umiała przetłumaczyć na bezpośredniość sztuki” - wołał główny teoretyk, A. Trzebiński, w artykule Pokolenie liryczne i dramatyczne. Dramatyczne to wojenne.
W obronie liryki stawał Stroiński.
Polemizuje z Trzebińskim i choć żartobliwie przerysowuje argumenty kolegi,
w pewnym momencie rezygnuje z narzuconego sobie stylu: „Bo liryka to nie
oddalanie się, odchodzenie, pastelizowanie, ale krzyk elementarny z najbardziej metafizycznego dna istoty.
Że krzyk ten w bardzo wielu wypadkach podobniejszy jest dzisiaj do pisku
nadeptanej myszy niż do czegokolwiek
innego, to świadczy o liczebności myszy, a nie o impotencji liryki”.3
To nie tylko przekonanie rzucone
na szalę polemiki, to także credo. Do
przyczyn słabości naszej literatury wróci Stroiński w drugim swym artykule.
Błędów i słabości dopatruje się sytuacji
politycznej narodu – w jego długotrwałej niewoli, w braku zaplecza kulturalnego i ciągłości, co było wynikiem sytuacji Polski po rozbiorach. Istoty liryki
nie pozwala jednak podważyć.
Ażeby zrozumieć tamte polemiki
i oskarżenia, musimy pamiętać, że cały
ten ferment był przede wszystkim poszukiwaniem nowych, własnych dróg
twórczych. Trzeba było przecież pokonać nie tylko zwykłe trudności warsztatowe, lecz także rozwiązać problem
czyn-słowo, opanować ciężar przerażenia i grozy, wypracować nową poetykę i znaleźć artystyczne odpowiedniki
przeżyć okupacyjnych. W całej wojennej literaturze poszukiwania szły w kilku kierunkach: dramat, Aureliuszowa
maska filozoficzna (Jastrun), podstawianie innych tematów, jak średniowieczne moraliety A. Świrszczyńskiej,
mitologizacja, otwieranie szerokich historycznej panoram; młodzi zakładali przede wszystkim filtr baśni i snu
(Baczyński i Gajcy) lub peryfrastyczną palisadę i spiętrzone obrazy (Gajcy,
Borowski).
Próby bezpośredniego wprowadzania tematyki wojennej kończyły się
zwykle naturalistyczno-makabrystycznymi opisami z dodaną często porcją
przeżyć, podlaną sowicie liryzmem.
Utwory o tych tendencjach, próbujące
3
L. Z. Stroiński, Okno, Lublin 1963;
dalsze cytaty z tego wydania.
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temat nie tylko opracować artystycznie, ale zmierzające także wyraźnie do
oddziałania na czytelnika, by wywołać
w nim wstrząs, szybują w sferze ekspresjonizmu (przykładem głośne Kukły
Z. Stolarka).
W starszej generacji obudziły się
patriotyczne tęsknoty połączone z odgrzewaniem mesjanizmu, romantyzmu,
ucieczką w epicki świat przeszłości
(Kwiaty polskie Tuwima, Poranek warszawski Balińskiego) oraz z biblijnym
namaszczeniem. To przede wszystkim
krąg poetycki Skamandra.
Owo artystyczne opanowanie materiału, które było bodaj naczelną troskę generacji okupacyjnej, z równoczesnym nierezygnowaniem z tematyki
i problematyki narzuconej przez wojnę,
dało chyba najlepsze wyniki w formie
liryku prozą. Widocznie była to forma
najbardziej odpowiednia, skoro z jej
spotkania ze współczesnością zrodziły się utwory, które należą do najwybitniejszych z tego okresu.
Cały splendor spada właściwie na
Stroińskiego, który prawie wyłącznie
tą formą się posługiwał. Czyli, krótko mówiąc: z historycznoliterackiego
punktu widzenia znaczenie twórczości Stroińskiego jest podwójne. Przede
wszystkim trafność samego wyboru tej
formy, która obok dramatu należała do
ulubionych gatunków omawianych poetów, oraz rozwinięcie, doprowadzenie.
do skrystalizowania tego, co w poetyce
awangardowej było tylko tendencją.
Liryk prozą bowiem jest jednym
z najważniejszych osiągnięć poezji
okupacyjnej i jednym z najważniejszych dowodów na to, że twórczość
pokolenia dramatycznego stanowi naturalną kontynuację kierunku rozwoju
poezji dwudziestolecia, i to nie w sensie
kopiowania, ale twórczego wykorzystywania, wyciągania wniosków, w podobnych sposób Bojarski wykorzystywał i nadał nowy sens wartościom prozy Gombrowicza i Schulza, Baczyński
z Borowskim i Gajcym – poetyce katastrofistów i Czechowicza, Trzebiński
ze Stroińskim – Awangardy. W twórczości autora Okna liryk prozą nie tylko, jak dotąd, zakończył swą dosyć długą drogę, lecz uzyskał również pełne
uzasadnienie artystyczne (w Awangardzie był on produktem ubocznym tendencji formalnych).
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Rozprawiając się z Awangardą
i skamandrytami, przyznaje, że tylko dzięki katastrofistom i ich przeczuciu trwogi zaskoczenie wojną nie było
całkowite. Ale: „Nie możemy powtarzać bezradności i lęku wobec nadchodzącego. Już nie potrzebujemy. Wydaje mi się, że mało jest rzeczy zdolnych nas przerazić”. Jak wiemy, katastrofizm, ze ekonomiczno-społecznego
punktu patrząc, był produktem kryzysu 1929 roku. Odbijał społeczny niepokój, ale określonego oblicza społecznego nie miał i rozwiązań nie dawał. Poeci wojenni, oskarżając dwudziestolecie o atrofię problematyki, też nie mieli
skrystalizowanego oblicza społecznego, jednak w utworach swoich problematykę współczesności podejmowali.
(To wszakże sprawy, które wymagają
osobnego omówienia).
Spróbujmy jednakże odpowiedzieć
na intrygujące pytanie, dlaczego okres
okupacji był dobrą pożywką dla liryku
prozą.
Gajcy pisał w programowym wierszu Wczorajszemu, za który uzyskał
trzecią nagrodę w konkursie „Sztuki
i Narodu”:
A tu słowa, śpiewne słowa
trzeba zamieniać
by godziły jak oszczep.
Zupełnie niezależnie tę samą
konieczność formułuje Stroiński
we wczesnej twórczości
(Trzeba, Żelazne słupy):
Trudno jest serce tłumaczyć na wiersze
w nudnym żalu bez dzwonów
i bez wyobraźni.
W płonące słowa wieszczów
o stulecie szersze Wojny nie pojąć, Wojny nie ujarzmić
Żelazne słupy
Nietrudno dosłuchać się tu echa
awangardowej walki z liryzmem
i śpiewnością, obecnie jednak walka
ta podyktowana została koniecznością
nowego spojrzenia na świat. Wynika
z postawy Stroińskiego, ma uzasadnienie filozoficzne.
Owe dyspozycje liryku prozą do
„ujarzmiania” wojny ujawnią się, gdy
zobaczymy, w jaki sposób poeta wojnę ujarzmia. S. Marczak-Oborski słusznie podkreśla, iż „niewielu z poetów
współczesnych umiało tak jak on połą-

czyć najboleśniejszą tematykę aktualną z taktem artystycznym, nie stępiając
przy tym ostrości wyrazu”.4
Eliminowanie liryzmu odbywa się
w ten sposób, że usunięty zostaje podmiot liryczny i wraz z nim żywioł subiektywizmu i tzw, własne przeżycia, spojrzenie osobiste. Miejsce podmiotu zajmuje narrator, który zdaje się
nie wykraczać poza obowiązek relacji. Nawet jeśli mówi o sobie, jest tylko uczestnikiem i świadkiem (Powrót
ojca, Obrazek). Relacja o sobie nie różni się od innych. „Ja” jest maską. To
wszystko dla osiągnięcia bezlitosnej
obiektywizacji i pozornej obojętności.
Żadnej bezpośredniej ingerencji komentującej i hierarchizującej. Stąd zestawienie na jednej płaszczyźnie rzeczy
niewspółmiernych: „dym z krematoriów buja w pogodnym niebie”, ze zwisających drutów telegraficznych można
dostrzec „prawie białe skrzydło anioła,
który piegowaty był chyba”.
Myśl wraz ze sporą muchą sunie
po zrudziałej aureoli świętego
Józefa. Gdy doszła mu już do ucha,
trzeba się było nieco unieść, żeby
ujrzeć jaśniejszą łatkę na podeszwie
staruszki klęczącej z przodu.
Modlitwa
To z jednej strony spojrzenie dziecka, które zastanawia się, dlaczego urna
z prochami ojca postawiona jest na tle
kilimu przedstawiającego Hawajkę
(Powrót ojca), a z drugiej zaś irracjonalizm, nadanie wagi rzeczom drobnym,
przypadkowi. Przede wszystkim jednak równoważenie dwu światów. Trzeba było utrzymać równowagę życiową i normalność. Trzeba było znaleźć
przeciwwagę dla nie dającej się pomieścić niesamowitości, rozładować napięcie oraz zneutralizować patos i ekspresję – jako zabieg profilaktyczny. Podstawa tego leży zresztą w samej filozofii, o czym za chwilę.
Poeta zakłada różne tłumiki. Wplata realia wojenne w sielankowy pejzaż,
powraca do „amputowanych brutalnie
lat pełnych pocałunków i uśmiechów”,
rozprasza uwagę i przenosi rzeczy bła4
J. Oborski [S. Marczak-Oborski]
Poemat o nierozwiązanej działalności
świata i młodzieńczym w nim niepokoju,
„Droga” 1944, nr 1.

he: na śpiewającą kompanię w Powrocie ojca, na muchę, gdy człowiek
wali łbem w podłogę w Modlitwie, na
dziewczynę, która „bawi się z kulawym
kotkiem” w liryku O wojnie. Stroiński
komponuje tu taki świat, nad jakim zastanawiał się Saint-Exupery w książce
Pilot wojenny: gdy na skraju zbóż pojawił się obcy wartownik, pozornie nic
się nie zmieniło, a jednak ten zagubiony
wśród pół żołnierz sprawił, że wszystko
uległo zmianie; podobnie zresztą widzi Vercors w Milczeniu morza. Dlatego w lirykach Chmury świat na pozór
statyczny, w dodatku sprowadzany do
wymiarów miniaturowych, kryje w sobie ogromny ładunek napięć. Ścierające się wartości, uchwycone w lakoniczne i aforystyczne paradoksy.
Poetyka Stroińskiego wymaga wskutek tego uważnego czytania. Nie ma
tu nutek łatwych. Jest natomiast kondensacja, a do tego pozorna oschłość.
Ogromne uczucie wybucha, lecz zostaje rozbite przy pomocy różnych środków, dopiero potem uderza spotęgowanie i … opanowanie. To tłumiki
w skrzypcach pozwalające wydobyć
zupełnie nowy tony i kontrasty. Obrazy
docierają bowiem do nas niesione głosem skrzypiec, a nie trąby.
Trudność leży jeszcze w jednym.
Oto wojna jest relacjonowana nie
w aspekcie „reportażowym”, faktograficznym, tylko w wymiarach ogólnych,
„metafizycznych”. Sygnalizują to już
niektóre tytuły: O wojnie, O śmierci,
O dniach innych, tytuły zresztą konwencjonalne. Tak pisał J. Zagórski
w recenzji Okna, zatytułowanej Poezja skamieniałej prawdy bezpośrednio po publikacji tomu: „Jeśli jest jakieś przemocą wyrąbane okno na rzeczy ukazujące rację bytu, to nie jest to
okno ani uniesienia, ani nadziei, ani
nawet miłości do próby, która naznacza ziemię, lecz okno na prawo świata, na głębszy porządek rzeczy”.5 Tym
prawem jest przede wszystkim – bliska
postawie starego Santiago z opowieści
Hemingwaya – walka, ciągłe powracanie do równowagi, do normalnego życia. W więziennym opowiadaniu jeden
z bohaterów odgraża się: „Cóż pan myśli, że ja podaruję gestapowcom prawie
nie używaną szczoteczkę do zębów?”;
5
B. Łuski [J. Zagórski] Poezja skamieniałej prawdy, „Sztuka i Naród” 1943,
nr 13.
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a stary aptekarz zastanawia się, jak rozładować ciężar milczenia i przerażenia
oraz podnieść na duchu dwudziestu ludzi stłoczonych w celi na Pawiaku; zagaduje wreszcie jednego z towarzyszy, Ozgę, by kontynuował swą opowieść; Ozga znów zaczyna, jak to popijał z Felkiem, a Zośka nie mogła znaleźć chrzanu. Ta najbanalniejsza opowieść – dlatego, że zwyczajna – przywraca wszystkich do równowagi. Z tej
perspektywy nowego sensu i nowej
funkcji nabierają chwyty rozładowywania napięć i odpatetyczniania, o których pisaliśmy poprzednio.
Wypada wspomnieć nawiasem, że
w ostatnim okresie twórczości kontrasty między wzniosłymi pojęciami i szarym życiem nabierają ironicznego sensu, zaznacza się też ingerencja narratora, na przykład w liryku Rok 44, w którym jest także ową filozofia niezłomności i normalności (pękata kwiaciarka), prócz niej zaś bolesna zaduma nad
dziwną ojczyzną:
Leciutko podfruwają wróble nad
dziwną ojczyzną, która potrafi
się tylko objawiać pozłoconym
żytem i brzozami albo skrzepem
krwi wśród końskiego gnoju
Rok 44
Z filozofią równowagi łączy się
jeszcze jedno – walka między życiem
i śmiercią. Jest w zbiorku T. Różewicza
Niepokój wiersz Żywi umierali. Występuje w nim ta sama walka i powracanie do banału życia wbrew śmierci,
ostatecznie jednak wszystko ciąży ku
śmierci. U Stroińskiego jest odwrotnie,
co najlepiej uwypukla liryk Życie, kończący się przejmującym paradoksem:
Przyjacielu, padając pod łuk salwy
– uważaj,
nie uderz głową o kosz z chlebem.
Mówiło się wiele o obsesji śmierci
u twórców okupacyjnych. To nie jest
zbyt trafne. Pokolenie to uwzględniało śmierć w swym rachunku, ale wyłamywało się spod niej. Stroiński też.
O śmierci pisali stosunkowo dużo, bo
była przecież jednym z zasadniczych
składników okupacyjnego życia, ale
jakże inny był ich stosunek do śmierci od rozwiązań egzystencjalistów, których zrodziła ta sama wojna.
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Świat u Chmury jest surowcem i ma
wieloznaczne oblicze. Wartość i kształt
nadają mu ludzie. Dlatego świat ten
już w zarodku opalizował paradoksalnością. I choć aspekt ten jest głęboko
skryty, niemniej wydaje się być podstawą filozofii Chmury. Egzystencjalnej
metafizyki.
Przez osiemdziesiąt lat, które minęły
od roku sześćdziesiątego trzeciego,
kości zasadzone po wykrotach
wyrosły na piękne szumiące
drzewa. Są tak proste, że można
by z nich robić trumny i śmigła.
Okno
Trzeba jednak pamiętać, jak pisał
Bartelski w Genealogii ocalonych, że
Stroiński „w swym cyklu nie miał zamiaru stworzyć jakiegoś obrazu, podporządkowanego z góry powziętej koncepcji filozoficznej, wyłoniła się ona
raczej na skutek wiernego przekazania więziennych nastrojów”. Z poprawką, że nie o nastroje chodziło i nie tylko o więzienie.
Należy pamiętać, że Stroiński nie dawał jakichś rozwiązań definitywnych,
zaabsorbowany przede wszystkim stawianiem zagadnień, drążeniem „zagadki bytu”. Jego liryki otwierały perspektywy, zamykając w zdyscyplinowanych
kształtach artystycznych bogaty świat,
świat nieco odmienny, od świata na

przykład Baczyńskiego, Gajcego i Borowskiego. Że w osiągnięciach nie ustępuje swoim szerzej już znanym rówieśnikom, jest w dużej mierze wynikiem
trafności wyboru formy. Liryk prozą bowiem pozwalał stanąć bezpośrednio wobec rzeczywistości, bez rezygnowania
przy tym z obiektywizacji, a nawet deformacji groteski. Mieściła się w nim
i narratorska relacja, i liryczny krzyk,
choć krzyk stonowany (liryzm silniejszy jest w ostatnich utworach). Pozwalał wykorzystać tendencje awangardowe
i nadać im własną artystyczną i humanistyczną wymowę, ukazywać głębszy
sens rzeczywistości w oparciu o konkret, i w tym jest nie tylko historycznoliteracki znaczenie liryków Chmury.
Zagłada dotknęła, niestety, również
jego twórczość. Część utworów spłonęła w postaniu warszawskim w mieszkaniu Stroińskiego przy ulicy Nowy
Świat, nad „Cafe Clubem”. Ile przepadło, trudno ustalić, w każdym razie
wiadomo o nowym cyklu liryków Mgły
lub Chmury (Bartelski informował, iż
miał maszynopis cyklu przed powstaniem). Nie możemy więc zbadać, jak
wyglądała ostatnia faza tak przedwcześnie przeciętej twórczości Stroińskiego
(poza paru utworami zamieszczonymi
w „Sztuce i Narodzie”).
Zdzisław Jastrzębski
Wstęp do: L. Z. Stroińskiego Okno,
Lublin 1963
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Leon Zdzisław Stroiński
Bóg
Wtedy Bóg odszedł na barkach płomienia
i słońce pękło jak bańka mydlana.
Długie pielgrzymki śpiewających kłosów
idące wolno w złożonym zamyśleniu
i pochylone na kolana
już go tam nie znalazły
ni w pustych niebiosach
Zdzisław Beksiński
Opustoszały drewniane kapliczki
Dawniej rój barwnych świętych tulące jak kwiaty
Zwiądł święty Franciszek wątły i słowiczy
i Maria błękitna, i Józef sękaty.
Bóg zawisł na niebie ciężki jak kometa,
do okien się zniża przeraźliwą chmurą
nad kręgiem ziemi przez krety porytym.
Orkany przelatują, przelatują górą,
w tłumie pożegnań żałobnych biją miarowo godziny.
Z głębi darni stwardniałej daremnie się kości dźwigają,
żegnania, żegnania tężeją i nie ma już żadnych powitań.
Mgły się wzdęły widmami zatopionych krajów.
Wielkie żelazne skały i okręty
piersiami wrosły w nieruchome fale,
w ciemnej grocie odjazdu rwa się z jękiem liny.
Wiatr nie porusza flagami zwisłymi jak ranny ptak.
Widziano maszty wśród lasów na ziemi płaskiej jak talerz.
Głazy spękane klękają na stopniach kamiennej świątyni
niemo wołając o znak.
I znak napełnia zmienione powietrze
ciężkie oczami Boga, co wyszedł z ram niedziel
i świętych opuścił drzemiących w kaplicach.
I ziemie przeniknął okrutną spowiedzią,
i piersi drąży cicho jak gruźlica.

Lublin. Kultura i społeczeństwo 4(74)/2016

63

Leon Zdzisław Stroiński

O śmierci
Zarys istot, którymi mógłbym być, ale już nie będę, milczą jak
rozrzucone zabawki opuszczone nagle przez dziecko.
Śmierć jest ze mną i we mnie.
Chodzę w niej jak w płaszczu za dużym na mnie - wiejąc
szerokimi rękawami i ciągnąc poły po ziemi szeleszczącej
jak blacha.
Nieprzeźroczysty zapach mydła i przestrzeni oblepił odejścia
moich bliskich, gdy odrywali się od istnienia jak wielkie
kawały tynku. Przeraźliwa zagadka ich roztapiania się
okratowała mnie w separatce zgrzytliwej i daremnej. Już
przestałem rzucać się na kraty, drapię się tylko w głowę i
chodzę w kółko.
Śmierć niewyraźna - o tam - mieni się w oczach, rozciąga
i kurczy. Jako chmura ciemności toczy się po niebie
spłaszczonym i niskim - potem uwysmuklona nagle
romantyczna heroina jest tą, która wdeptuje oczy
końcami swych błyszczących francuskich obcasów.
A gdy potok ironii unosi ludzi - drewniane kukły o
wyprężonych drętwo rękach i nogach pęka z trzaskiem lustrzane przeczucie braku mnie, który w
pustce pozostałej będzie podskakiwał uwiązany na tykaniu
wszystkich zegarów jak na sznurku.

64

Lublin. Kultura i społeczeństwo 4(74)/2016

Ród Anhellich
Krwawa legenda kiedyś
pamiętasz z dymu sczerniałych Grottgerów
opowiadali swą tragiczną świętość to teraz
patos w dzieciństwie zbierany po wierszach
zastygł w młodości głuche Westerplatte
i rwie się w górę - poszarpany krzyk
na gruzach młodości walka
inny świat
armaty armaty
pług wojny połamał sierpnie jasnych lat
zostały daleko obce
krew coraz bliżej
w ruinach wiary wiatr się nocą łzawi
a z serc za wcześnie pokrzywdzonych chłopców
nienawiść czarny
kwiat na grobach Anhellich więdnący miast krzyży.

O poległym
Przymierzaliśmy postaci tamtych do śladów drobnych, jakby zrobionych pazurkiem wiewiórki, która
przebiegła w pospiechu.
Gdy zrozumiałem cień jego włosów tam, na murze z cegieł czerwonych, niebo szarzało od deszczu i
śmierci. Między cegłami w silnym betonie gną się delikatnym jak puch spalonych lasów.
Ach więc to profil twarzy dziecinnej przechylonej na promieniu słońca?
Wołanie na pustkę pól mazowieckich wyrównanych jesienią?
Spod brzóz w "złotym deszczu" stojących niebo i ciszę przynosić?
To drzewa srebrne i rzeki szumiące bardziej od obłoków i kwiatów pisane w półcień stawania się leżą tu,
pod niejasnym wiekiem salwy?
Na tamtej, na tamtej stronie tak już cicho. Krew wypaliła w murze szczelinę na wylot - tam leży pudełko
od sardynek, kości zwierzęce i trochę śmieci już nieokreślonych.
To uroczystość zapomnienia, dlatego chodnik umyty odświętnie.
Przechodnie kapeluszami na cegłach rysują gorączkową wieczność.
To już pod cegłą, pod płytą, pod asfaltem zamieniony w ciemność opada...
Pośród domów i ruin nieruchomiejących wciąż nieubłaganie ta kapryśna czerwona linia o brzegach rozlanych na asfalcie drży jak niewyraźna litera rozpoczętego słowa.
Gdy na dzwonku tramwajowym zadzwoni niebo wciąż szare i pochyli się nad nami, czy zrozumiesz, czy
zrozumiesz, po co żyć i po co umierać.
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Staw się zaplątał
Staw się zaplątał w sieciach tataraku
w trzcinach się zgubił jasny wiatr
cichy jak zachód, widoczny gdzieś we śnie
na dnie trzepocą smukłe skrzydła ptaków
w wodzie i w niebie jednocześnie
A słońce kreśli czerwone zagadki
z twarzy na twarze przerzuca jak most
myśli się snują, jak białe łabędzie
gdzieś zagubione w nadmiarze czy braku
w wodzie, w niebie, wszędzie
Gdzieś jak ptaki, gdzieś na wprost
aż w końcu niebo zeszło się z wodą
a trzciny ciężko śpiewały im
i zachód był w stawie – staw w sercu zachodu
na łódkę podleciał, jak ze zmierzchu utkany
duch słońca i wiosny…

Okna
[fragment]
Daleka jest ojczyzna. Mieszka w opuszczonych gniazdach bocianich, nawet co do drobnych śladów na
białych, jakby korą brzozową pokrytych domach nie ma pewności, czy są jej śladami.
Przez osiemdziesiąt lat, które minęły od roku sześćdziesiątego trzeciego, kości zasadzone po wykrotach
wyrosły na piękne szumiące drzewa. Są tak proste, że można by z nich robić trumny i śmigła.
Okrągła jest ojczyzna.
Wszystko, co zanurzone w wiatr, trawę i uśmiech powlekła szczelnie jak rosa.
I tylko strzępy jej trzeba zbierać z szerokich oczu ludzi odchodzących na śmierć łatwą jak obiad. Ich ręce
i nogi zardzewiałe nagle stukają kulawo po podłodze.
I ten stuk trzeba zebrać, by potem w świetle krzyków rzuconych niespodziewanie cieniem krat na ścianę
odgarniać go jak robactwo z ciała przerażonego ojczyzną i Bogiem.

Leon Zdzisław Stroiński
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Andrzej Paluchowski

O ZDZISŁAWIE JASTRZĘBSKIM

Zdzisław Jastrzębski (17 XII 1930
–30 IV 1972), twórca antologii konspiracyjnej publicystyki literackiej udostępnionej teraz czytelnikom, zmarł nieoczekiwanie, nim rozpoczął się druk tego
dzieła.
Od lat przeszło dwudziestu, od chwili ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego w Brodnicy, związany był z Lublinem. Tu odbywał studia polonistyczne

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
(w latach 1950-1955), tu podjął pierwsze
samodzielne zadania społeczne jako nauczyciel i bibliotekarz (Liceum Kulturalno-Oświatowe, Liceum Sztuk Plastycznych, Instytut Medycyny Pacy i Higieny Wsi), tu także – po uzyskaniu stopnia
doktora nauk humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim (pod opieką prof.
Stefanii Skwarczyńskiej)w roku 1966 –
rozpoczął zajęcia jako adiunkt w Katedrze Historii Literatury Polskiej (od roku
1970 w Zakładzie Literatury Współczesnej utworzonego wówczas Instytutu Filologii Polskiej) Uniwersytetu im. Marii
Curie-Skłodowskiej i na tym stanowisku
pracował do ostatnich dni.
Historyk literatury polskiej i filolog-edytor, krytyk literacki i publicysta –
związał swe nazwisko z trzema przede
wszystkim zjawiskami historycznoliterackim. Był wybitnym znawcą i jednym
z najbardziej aktywnych badaczy konspiracyjnego życia literackiego w Polsce lat
okupacji hitlerowskiej. Wielostronnie interesował się dziełem Cypriana Norwida
i wśród licznych jego prac temu poecie
poświęconych znajdujemy rzeczy trwałej wartości. Pozostawił wreszcie publikacje mające podstawowe znaczenie dla
poznania biografii Bolesława Leśmiana.
Norwid i poezja Polski Podziemnej to umiłowane obszary zainteresowania Jastrzębskiego od wczesnych lat studiów polonistycznych. Leśmian przyciągnął jego uwagę w latach późniejszych,
bardziej epizodycznie i nie bez związku
z regionem lubelskim.
Entuzjazm dla Norwida zrodził się
w kręgu oddziaływania prof. Ireny Sławińskiej. Jastrzębski był uczestnikiem
jej seminarium norwidowskiego w KUL
w latach 1953–1955. W tym zakresie wystartował równocześnie dwoma pracami:
rozprawą magisterską poświęconą kluczowemu w poetyckiej filozofii Norwida
cyklowi vade-mecum (Pamiętnik artysty,
„Roczniki Humanistyczne”. T. VI, z. l
[19581) oraz – wespół z Jerzym Starnaw-

skim Materiałami do bibliografii Norwida (tamże), zawierającymi dopełnienia
i kontynuację (za lata 1945–1957) wcześniejszej bibliografii Wacława Borowego. (Najbardziej cenny fragment tego
rejestru stanowią informacje o recepcji
Norwida w okresie okupacji).,obie publikacje wyznaczyły dwa nurty późniejszych prac norwidowskich Jastrzębskiego. Jeden zmierzał ku ukazaniu i interpretacji naczelnych idei tego dzieła: Poeta Ludzkiej pamięci („Znak”. 1960 nr 73
–74), Poeta „bez wieńca i togi” („Twórczość”. 1963 nr 6), Norwid o Mickiewiczu („Roczniki Humanistyczne”. T. V,

1956). W drugim umieścić możemy
prace
bibliograficzno-dokumentacyjne (wśród nich ważne: Sceniczne dzieje
Norwida, „Pamiętnik Teatralny”. 1960
z. 2; „Nekrologia” Norwida, „Ruch Literacki”. 1962 nr 5-6) oraz recenzje
edytorskie.
W dziedzinie krytycznego porządkowania i objaśniania oku-pacyjl1ej kultury
literackiej w Polsce poczynania Jastrzębskiego należą do pionierskich. W okresie
studenckim rozpoczął kształtowanie rozległego warsztatu przyszłej pracy. Na-
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wiązywał liczne kontakty z przyjaciółmi i rodzinami poległych poetów, docierał do wielu żyjących świadków i współuczestników tajnego życa kulturalnego
tamtych lat (przede wszystkim na terenie
Warszawy), odszukiwał rękopisy i druki
konspiracyjne, które wówczas nie były
jeszcze ujęte przez żadną bibliografię.
Doniosłość intelektualnego i artystycznego wkładu generacji wojennej do kultury, znaczenie jej dorobku dla formowania się współczesnej świadomości literackiej w Polsce, potrzebę upowszechnienia i opisu ukrytych w tym dorobku
wartości starał się unaocznić w licznych
artykułach. Przedmiotem osobnej książki (rozprawa doktorska: Literatura pokolenia wojennego wobec Dwudziestolecia. Warszawa 1969) uczynił jedno
z centralnych zagadnień samowiedzy artystycznej tamtej generacji. Przez kilka
ostatnich lat pracował nad problemami
dowcipu okupacyjnego. Pozostawił niemal ukończoną dużą rozprawę na ten temat (Śmieszek na wojnie). W dziele przywracania naszej pamięci osób i tekstów
literackich okresu drugiej wojny pierwszeństwo mają jednak prace edytorskie
Jastrzębskiego. Przede wszystkim wydanie pism Andrzeja Trzebińskiego, plon
wieloletniego wysiłku łamania licznych
przeszkód i trudności. Tom już opublikowany zawiera poezje i dramat (Aby
podnieść różę ... Warszawa 1970), tom
następny (Kwiaty z drzew zakazanych.
Warszawa 1972) obejmie publicystykę
oraz Pamiętnik, jeden z najciekawszych
dokumentów życia duchowego piasarzy-konspiratorów. Upowszechnił też Jastrzębski główny zrąb twórczości literackiej Zdzisława Stroińskiego (Okno. Lublin 1963). To tylko osiągnięcia najważniejsze. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że tę część jego zasług polonistycznych umieszczać należy w kręgu podstawowych studiów naukowych i relacji
wspomnieniowych poświęconych historii kultury literackiej lat 1939–1944 (prace L. M. Bartelskiego, W. Bartoszewskiego, S. Marczaka-Oborskiego, S. Sierotwińskiego, K. Wyki). Wspomnienia
o Bolesławie Leśmianie (Lublin 1966),
zredagowane przez Jastrzębskiego, to
obszerna książka skomponowana śladem
analogicznych zbiorów wspomnieniowych poświęconych Żeromskiemu, Prusowi, Tuwimowi, Gałczyńskiemu, Nał-
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kowskiej i innym, zawierająca nie tylko
rzeczy wcześniej ogłoszone drukiem, ale
przede wszystkim takie, których powstanie sprowokował sam redaktor. Bardzo
cennym dopełnieniem materiałowym
tej książki jest kilka wcześniejszych artykułów leśmianawskich Jastrzębskiego, z których najważniejszy przyniósł
mnóstwo ciekawych szczegółów biograficznych, zaczerpniętych z archiwaliów
„Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Zamościu” (Biografia Leśmiana notariusza. „Przegląd Lubelski”. T. I,
1965).
Norwid, okupacyjne podziemie literackie, Leśmian – to główne, ale nie jedyne tematy zatrudnień pisarskich Jastrzębskiego. W trybie krytycznoliterackim i publicystycznym wypowiadał się
o wielu zjawiskach literatury współczesnej. Niektóre z tych wystąpień pomieścił – obok wybranych szkiców norwidowskich i „okupacyjnych” – w swej
książce Bez wieńca i togi (Warszawa
1967).
Imponująca pracowitość, umiejętność
skupienia się na wybranych tematach
oraz sztuka pogodzenia pracy naukowej
z zajęciami dydaktycznymi w uniwersytecie, z licznymi obowiązkami społecznymi, działalnością publicystyczną i odczytową – to były właściwości, które podziwiało wielu przyjaciół Zdzisława.
Literatura przykuwała jego uwagę
przede wszystkim jako wyraz świadomości moralnej i społecznej człowieka.
Dzieło Norwida było dlań lekcją szukania postawy pośród rzeczywistości ludzkiej. Próbę wytrzymałości moralnej wobec nacisków złego czasu upatrywał
w twórczości młodych pisarzy lat wojny.
Zadania, jakie podejmował, starał się
wykonać na maksymalną miarę danych
mu możliwości. Ale zamknął definitywnie swą twórczość -nim zdołał urzeczywistnić najbardziej dojrzałe zamiary. „Krótki, gwałtowny pożar” – tak napisał Andrzej Trzebiński w Pamiętniku o swym poległym przyjacielu Wacławie Bojarskim. Jest to określenie trafnie
ujmujące życie Zdzisława Jastrzębskiego, tak pełne zawsze żarliwego oddania
sprawom literatury.
■
Nota biograficzna Z. Jastrzębskiego z tomu
Konspiracyjna publicystyka literacka 1940–1944,
Kraków 1973.
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Stanisław Kieroński

Aby podnieść pamięć
Ilekroć idę ulicą Nowogródzką
w Lublinie obok domu jednorodzinnego, w którym mieszkał Zdzisław Jastrzębski, tyle razy wracają wspomnienia dramatycznych, dla moich kolegów
i dla mnie, dni i nocy pamiętnego, burzliwego roku 1968. W tym domu narodziła się przyjaźń między mną, studentem filologii polskiej a opiekunem mojego roku i jednocześnie Koła Naukowego Polonistów, którego z wyboru
koleżanek i kolegów byłem przewodniczącym. Był marzec 1968 roku, gorący marzec w kraju i gorący marzec
w Lublinie. Dziś już dla nikogo nie
jest tajemnicą – można o tym przeczytać w poważnych opracowaniach naukowych, w licznych wspomnieniach
oraz reportażach – organizatorami lubelskich wydarzeń marcowych byli
studenci I i II roku filologii polskiej
UMCS. Byłem w tej grupie. O moich kolegach i przyjaciołach tamtej
burzliwej wiosny za chwilę. Kilka godzin po aresztowaniu Zbyszka Fronczka, wówczas studenta II roku, jako organizatorzy wiecu przed Chatką Żaka
w dniu 11 marca o godzinie 14, zaczęliśmy zbiórkę pieniędzy na opłacenie
kary finansowej (4500 złotych z zamianą na 90 dni pobytu w zakładzie karnym) wymierzonej mu przez Kolegium
do spraw wykroczeń. Kary finansowe
dla osób zatrzymanych podczas studenckich manifestacji ustalały wówczas organa pozasądowe zwane Kolegiami. Zbiórka pieniędzy na wolność
kolegi przetrzymywanego w zakładzie
karnym była akcją niesamowicie spontaniczną, choć niełatwą. Mieliśmy niewiele czasu, a i brać studencka, eufemistycznie rzecz ujmując, specjalnych rezerw finansowych nie miała. Pośpiesznie rozmyślałem szukając ratunku. Nagłe olśnienie! Może Zdzisław pomoże?
Nikt inny nie pojawił się w myślach,
tylko On. Był to dla nas jedyny człowiek, do którego mieliśmy pełne zaufanie jak do rodziców. Szybka decyzja –
idę na Nowogródzką! Było już po północy. Około godziny pierwszej otwo-

rzył mi Gospodarz, co ciekawe, jak wydaje mi się po latach – bo myślami często wracam do tamtego nocnego spotkania – nie był zaskoczony moją wizytą, chyba czekał na mnie. Powędrowaliśmy na pierwsze piętro, do jego gabinetu. Pamiętam, że nie spało jedno
z jego dzieci. Krótkie powitanie, objął
mnie mocno, pewnie obaj mieliśmy łzy
w oczach. Sytuacja silnie emocjonalna.
Opowiedziałem mu o naszej konspiracji, o grupie organizującej wiec (w jej
skład wchodzili: Zbigniew Fronczek,
Józef Osmoła, Stanisław Rogala, Zbigniew Krzywicki, Waldemar Bugaj,
Kazimierz Kościuk (wszyscy studenci
filologii polskiej) oraz Jerzy Janiszewski, student geografii i niżej podpisany) i oczywiście o naszych aktualnych
kłopotach. W pewnym momencie podszedł do szafki, otworzył, wyjął kopertę z pieniędzmi. To co powiedział, wręczając mi banknoty, zapamiętałem na
zawsze: to są moje oszczędności, niech
pomogą Zbyszkowi Fronczkowi. Zacząłem się krygować, mówiąc, że niebawem oddamy. Stanowczo powiedział
– to nie są pieniądze do zwrotu, honor
i zaszczyt dla mnie, że tu przyszedłeś,
to jest dla mnie największa nagroda.
Z perspektywy, już kilku dziesiątków lat, wiem, co się wtedy stało. Wtedy chyba jeszcze emocje przesłaniały mi głęboki sens jego postawy. Teraz uświadamiam sobie fakty, przecież tak oczywiste. On miał wtedy trzydzieści osiem lat, my – studenci, konspiratorzy – dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Andrzej Trzebiński, ps. Paweł Późny, Stanisław Łomień, Andrzej
Jarociński, rozstrzelany 12 listopada 1943 roku w Warszawie miał dwadzieścia jeden lat. Zdzisław Jastrzębski
pierwszy opracował dwutomową edycję jego pism Aby podnieść różę (1970
r.) i Kwiaty z drzew zakazanych (1972
r.). Zdzisław Stroiński, ps. Marek
Chmura, związany z Zamościem, zginął 16 sierpnia w Powstaniu Warszawskim wraz z Tadeuszem Gajcym na
Starym Mieście, po wysadzeniu przez

Niemców kamienicy przy ulicy Przejazd. Miał dwadzieścia dwa lata. Doktor Zdzisław Jastrzębski przyczynił się
– jak nikt do tamtej pory – do udostępnienia, czy lepiej rzec: spopularyzowania jego twórczości literackiej, przygotowując do druku pierwsze osobne wydanie utworów poległego poety
w tomiku Okno (Lublin 1963 r.). Prace Zdzisława Jastrzębskiego porządkujące i objaśniające okupacyjną kulturę
literacką to dzieła pionierskie. Jako historyk literatury i krytyk, interesował
się przede wszystkim twórcami aktywnymi, posiadającymi ambicje kształtowania współczesnej im epoki, którzy
kładli nacisk na zgodność czynu i słowa. We wstępie do cyklu szkiców krytycznych Bez wieńca i togi, który obejmuje szkice z różnych okresów, o autorach pozornie przypadkowo pomieszczonych obok siebie pisze: „Łączy ich
(...) to, że sztuka jest dla nich składnikiem życia, a nie ozdobnikiem i profesją, jest czymś intymnym i społecznym zarazem, a także to, że jest wyrazem postawy. Postawy otwartej, niezależnej i konsekwentnej. Ludzkiej wrażliwości”. Ewa Wiszniowska w opracowaniu wydanym w dziesiątą rocznicę
śmierci Zdzisława Jastrzębskiego pisze, że tak patrzył na życie i sztukę nasz
Mistrz i takiego spojrzenia chciał uczyć
czytelnika pisząc o Chestertonie, Marshalu, Saint-Exuperym, Liebercie, Ciesielczuku, Rymkiewiczu, a także o najtrudniejszym doświadczeniu człowieka
i twórcy, jakie przyszło podzielić Baczyńskiemu, Trzebińskiemu, Gajcemu
i Stroińskiemu. Tego uczył nas, swoich
studentów. I za to jesteśmy wdzięczni.
Był niezwykle pracowity. Opowiadała mi Jego koleżanka ze studiów Krystyna Chruszczewska, jak łączył pracę naukową z ciężką pracą fizyczną przy budowie własnego domu. Pokazywał mi
kiedyś rozkład codziennych zajęć. Od
wczesnych godzin rannych skrupulatnie rozpisane zadania. Wtedy, w trakcie tamtych rozmów, nie do końca zdawałem sobie sprawę jak ważne to były
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prace. Zajęcia dydaktyczne – starannie
przygotowywane. Był mistrzem metodyki i metodologii. Myślę, że dopiero
dziś wielu z nas uczciwie uświadamia
sobie, jak wiele Mu zawdzięcza. Był dla
nas młodych, głodnych wiedzy, przewodnikiem w nowym uniwersyteckim
świecie. Krok po kroku, ze stoickim spokojem, udostępniał nam tajniki bibliografii, uświadamiał potrzebę staranności
opisu bibliograficznego; uczył, jak szukać, zdobywać, porządkować i opracowywać badane źródła informacji. Dyskretnie odsłaniał nam też swój warsztat
badawczy. Dzięki takiemu Mistrzowi,
dla wielu z nas biblioteki stały się miejscem wielu niezapomnianych, poznawczych, estetycznych i artystycznych doznań. Z rozrzewnieniem patrzę na wpisy do indeksu. Wprowadzenie do nauki
o literaturze – wykłady i ćwiczenia; 29
maja 1967 roku zdałem egzamin z tego
przedmiotu na ocenę bardzo dobrą. By-

łem szczęśliwy, że nie zawiodłem mojego opiekuna. Oddzielny rozdział to spotkania w Kole Naukowym Polonistów.
Gorące i „szalone” dyskusje niewielkiej
grupy studentów polonistyki z różnych
lat. Rywalizowaliśmy ze sobą w szlachetny sposób, imponując sobie nawzajem zdobytymi nowymi doświadczeniami literackimi i własną twórczością. We
wspomnieniach wracają pełne wrażeń
oraz emocji wyjazdy pociągiem do warszawskich teatrów. Zdzisław Jastrzębski wybierał najważniejsze wydarzenia
w Teatrze Narodowym, Powszechnym,
Polskim i Ateneum. Podróż do stolicy
w owym czasie trwała około 4,5 godziny. Formuła dyskusyjnego klubu w pociągu wciągała i pochłaniała bez reszty. Toczyliśmy zażarte spory, formułowaliśmy kontrowersyjne recenzje, wygłaszaliśmy surowe, trochę usprawiedliwione młodzieńczą żarliwością, oceny. Mieliśmy szczęście, dzięki naszemu
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opiekunowi mogliśmy zobaczyć legendarne spektakle między innymi: Życie
jest snem, Szewców, Kordiana. Oglądaliśmy znakomite kreacje Magdaleny
Zawadzkiej, Aleksandry Śląskiej, Zofii Kucówny, Gustawa Holoubka, Jana
Świderskiego, Ignacego Machowskiego, Adama Hanuszkiewicza, Andrzeja
Nardellego i innych. Z pasją, swobodnie, z dużym poczuciem bezpieczeństwa
prezentowaliśmy swoje różnorodne
sądy. To poczucie bezpieczeństwa zapewniał nam Zdzisław Jastrzębski sama
swoją obecnością. Był niezauważalnym
wtedy, a dziś to wiem, że pozostawał cichym moderatorem i inspiratorem naszych poważnych naukowych sporów
i polemik. Traktował nas młodych po
partnersku. Ufaliśmy mu ogromnie, poważając swoje prywatne kłopoty, rozterki, rozczarowania, nawet miłosne.
Pomagał jak mógł. Był nieco starszym
kumplem o nieocenionych opiekuń-
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czych cechach. W marcu 1968 roku niepokoił się i martwił, co z nami będzie,
jaki los zgotuje nam władza ludowa,
partyjna, no i oczywiście uniwersytecka. Z bólem przyjmował nasze aresztowania, przesłuchania, kłopoty z niektórymi „nadgorliwymi” wykładowcami
(na szczęście nielicznymi), uprzykrzającymi – mówiąc delikatnie – życie, stawiając nam niesprawiedliwie oceny niedostateczne. Z przyzwoitości nie będę
ich nazwisk przywoływał. List do mojego Ojca, pilota wojskowego, wysłany przez ówczesnego prodziekana Wydziału Humanistycznego czytał ze łzami
w oczach. A oto jego treść:
Lublin , dnia 14.V.68 r.
Ob. Henryk Kieroński
Radom – Lotnisko
kl.3 m. 35
Zawiadamiam, że po przeprowadzeniu analizy wypadków marcowych
w naszym Uniwersytecie stwierdzono
udział w nich syna Pana Stanisława, studenta II roku filologii polskiej, w następującym zakresie: brał udział w sporządzaniu ulotek nawołujących do nielegalnego wiecu studenckiego; brał udział
w demonstracji studenckiej; był aktywny w zbiórce pieniężnej na rzecz ukaranego grzywną , kolegi swego Zbigniewa
Fronczka ; wiedział o pobycie w dniu 9.
III. dwóch studentów z Warszawy, którzy przywieźli stamtąd nielegalne materiały i nie poinformował o tym władz
Uniwersyteckich. Proszę uświadomić
syna o lekkomyślności i niebezpieczeństwie jego postępowania i przestrzec go
przed odpowiedzialnością jaką przewiduje w tym względzie Regulamin Studiów. Przy okazji informuję, że syn będąc przewodniczącym Koła Naukowego
Polonistów nie przejawia w tej dziedzinie żadnej aktywności.
Prodziekan Wydz.
Humanistycznego
Prof. dr Paweł Smoczyński
Wyraźnie zirytował go ton i styl pisma. Komentarz był krótki: – trzymaj
się... Myślę, że był z nas dumny. Pewnie
mógł śmiało powiedzieć – moi chłopcy,
moja szkoła. Kolejne znamienne wspomnienie. Wiem, że na głowę młodego
naukowca posypały się gromy, reprymendy, także ciosy. Nie szczędzono mu

razów, potrzebni byli winni, odpowiedzialni za „wybryki” studentów, jego
studentów. Czasy były niepewne, trudne. Dla niektórych, strach przed utratą stanowisk, był silniejszy od zdrowej,
uczciwej – wynikającej z normalnej
przyzwoitości – oceny sytuacji. Odbył
ze mną trudną dla niego rozmowę, przekazując mi oczekiwania kierownictwa
Wydziału, tu opuszczę nazwiska, dotyczące mojej dalszej działalności w Kole
Polonistów, grupującym młodych, inteligentnych, dociekliwych ludzi, bez wątpienia przyszłych adeptów nauki, literatury, dziennikarstwa. Chodziło o przekonanie mnie o konieczności rezygnacji
z funkcji przewodniczącego. To, co zrobiłem, brzmiało niedorzecznie. Napisałem rezygnację motywując złym stanem
zdrowia, reakcja była łatwa do przewidzenia, moje wystąpienie na zebraniu
Koła przyjęto salwą śmiechu. Pamiętam doskonale tamte sytuacje, dni, reakcje kolegów, naukowców, urzędników.
Ubrany w czarny sweter zaniosłem pismo o rezygnacji Ważnej Osobie, ulga
na jej twarzy była wielka. Zdzisław Jastrzębski tym zdarzeniem był ogromnie zażenowany. Do końca moich studiów jedna z pań Profesorów ostentacyjnie nie odpowiadała na moje „dzień
dobry”. Po latach odzyskałem jej „szacunek”, ale decydowały już inne okoliczności. W układzie władzy coś i ode
mnie zależało. Życie bywa zaskakujące
i przewrotne. Wspomniany czarny sweter to był mój codzienny, ostentacyjny,
kultowy uniform. Był zewnętrznym wyrazem fascynacji – nie tylko mojej, ale
wielu ludzi mojego pokolenia – myślą
egzystencjalistów. Zachowały się czarno-białe zdjęcia wykonane przez mojego przyjaciela Waldka Bugaja, są znakomitą – jak mniemam – ilustracją klimatu tamtej pięknej epoki. Zdzisław Jastrzębski był człowiekiem wolnym, zawsze mówił to, co uważał za prawdę.
Nie lubił brylować na salonach. Nie pasował do feudalnych stosunków uczelnianych. Nie był faworytem swoich szefów, zazdrosnych o Jego naukową dociekliwość, błyskotliwe przemyślenia,
oryginalne sądy, jednym słowem: twórczość. Spokojny, opanowany na zewnątrz i nieco flegmatyczny, w rzeczywistości był mężczyzną ciepłym, z temperamentem. Szczupły, kościsty, z pozoru surowy w gruncie rzeczy dobrotliwy i wyrozumiały. Nie dawał się wy-

prowadzić z równowagi. Niesamowicie
cierpliwy i bardzo wrażliwy. Po tylu latach, wyraźnie widzę jego długi, charakterystyczny, szybki krok, stale się gdzieś
śpieszył. Tytan pracy, poszukując prawdy o postawach swoich bohaterów, był
w wielu miejscach, nieprawdopodobnie wielu. Był niezależnym, dociekliwym badaczem, a czasy w których żył,
ze względów pozaliterackich, nie ułatwiały mu odkrywania prawdy między
innymi o pokoleniu lat wojny i okupacji. Ogromna pasja, pośpieszna i wytężona praca, wielkie znawstwo i naukowe umiejętności. Przecierał drogi. Bardzo celnie napisała Ewa Wiszniowska: „Podjęcie trudu przecierania dróg
może wydawać się mało efektowne –
jest w nim jednak pasja szukania i rozumienia, jest postawa odpowiedzialności i maksymalizmu”. Jego dorobek naukowy jest ogromny, zważywszy krótki czas, w którym powstał. To dzieło
Wielkiego Uczonego, Wielkiego Profesora! Z niedowierzaniem i wielkim bólem przyjąłem wiadomość o jego śmierci w dniu 30 kwietnia 1972 roku. Miał
42 lata. Do dziś nie wiem, jak to się stało. Tajemnicza śmierć. Ciało znaleziono
w domu przy ulicy Nowogródzkiej kilka
dni po zgonie.
Kilku sąsiadów do dziś pamięta to
zdarzenie. Jeszcze raz zacytuję Ewę
Wiszniowską: „Nagły, tragiczny zgon
przerwał tę pośpieszną, wytężoną i tak
ważną dla historii literatury i dla pamięci tych, o których pisał pracę. Literatura pokolenia wojennego wobec – książka walcząca o ciągłość dyskusji literackiej w Polsce sama podzieliła los wątków niedokończonych, przerwanych,
propozycji zwichniętych”. W przyszłym roku minie 45 lat od śmierci
Zdzisława Jastrzębskiego. Myślę, że
czas na hołd, na wielki – należny MU
– hołd. Obie uczelnie są Mu coś winne. Proponuję wspólny wysiłek polonistów UMCS i KUL, którego owocem
byłoby przygotowanie edycji wszystkich pionierskich prac autora Bez wieńca i togi. Moje koleżanki i koledzy, pokolenie „Marca 68”, zwykle po ludzku
o to prosi.
Stanisław Kieroński
Lublin, lato 2016 roku
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Michał Łesiów

Szczęśliwe przypadki
na wyboistej drodze życia
Od początku mojego bytowania na
tym łez padole mówiłem dwoma językami, a ściślej mówiąc – dwiema gwarami: zachodnio-ukraińską, naddniestrzańską, używaną w rodzinie Łesiowów, grecko-katolickiej, o ukraińskiej
świadomości narodowej; oraz polską
gwarą kresową (która później stała się
tematem mojej pracy magisterskiej),
używaną przez matkę i dziadków, Michała i Elżbietę Bielawskich, którzy za
swój język uważali mowę polską (byli
obrządku rzymsko-katolickiego), chociaż nieźle znali też ukraińską gwarę
naddniestrzańską.
Odkąd sięgam pamięcią do najwcześniejszego dzieciństwa, chyba nigdy
nie pomyliłem odpowiedniej formy językowej, bo w ten sposób, między innymi, wyrażałem szacunek dla osób
z najbliższej rodziny, do krewnych i sąsiadów. Od razu więc zakodowała się
w mym umyśle absolutna tolerancja językowa i szacunek do każdego języka używanego przez bliskich mi ludzi.
Było mi przykro, gdy ktoś naśmiewał
się z czyjejś mowy.
Kiedy miałem lat pięć, ojciec nauczył mnie pisać i czytać po ukraińsku
wychodząc z założenia, że po polsku
nauczę się, kiedy po ukończeniu siedmiu lat pójdę do czteroklasowej szkoły powszechnej, co nastąpiło we wrześniu roku 1935.
Do tej szkoły chodziłem przez sześć
lat. W Galicji Wschodniej w tym czasie,
w polskich szkołach wiejskich wszystkich przedmiotów uczono po polsku,
a od klasy drugiej dodatkowo uczono
języka „ruskiego”, jak wtedy nazywano ukraiński. Do roku 1939 uczyłem
się więc w szkole dwóch nowych systemów językowych w mowie i piśmie:
polskiego i ukraińskiego, znacznie różniących się od obu gwar używanych
w domu na co dzień.
Po ukończeniu czterech klas szkoły
podstawowej w naszej wsi zapisaliśmy
się z kilkoma kolegami do klasy piątej,
w odległym o 7 km miasteczku Monasterzyska. Ale do tej klasy już nie po-

szliśmy, bo 17 września 1939 r. znaleźliśmy się pod okupacją sowiecką. Rodzice nie pozwolili nam pójść do szkoły w miasteczku, bojąc się – jak sądzę
– bolszewizacji i ateizacji. Musieliśmy
jednak dalej chodzić do szkoły, bo mieliśmy tylko po jedenaście lat. Cofnięto nas do klasy trzeciej w naszej szkole wiejskiej. Były w niej nadal te same
przedmioty, co przed wojną i językiem
nauczania był polski.
Dodano nam tylko jeden przedmiot:
język rosyjski, który – mimo to, że miał
alfabet taki sam jak ukraiński – odznaczał się innym sposobem czytania niektórych liter, był więc dla nas dziwny i na swój sposób interesujący. Ten
trzeci z kolei język słowiański nie sprawiał nam specjalnych trudności, a nasza jego wymowa była znacznie zbliżona do „ruskiego” miejscowego, który od 1939 r. zaczęto oficjalnie nazywać ukraińskim. Tak więc przez dwa
lata, do roku 1941, do wybuchu wojny
sowiecko-niemieckiej uczono nas już
trzech języków.
Po wkroczeniu na nasz teren okupacyjnej władzy niemieckiej rozpocząłem dalszą naukę w Monasterzyskach,
w szkole, gdzie językiem nauczania był
już wtedy język ukraiński, a zamiast
rosyjskiego wprowadzono naukę niemieckiego. Po roku przez pewien czas
uczęszczałem do gimnazjum państwowego w Stanisławowie (ok. 50 km od
mojego miejsca urodzenia i zamieszkania), kontynuując naukę języka niemieckiego. Zacząłem też uczyć się łaciny.
Na przełomie zimy i wiosny 1944
roku zbliżył się front i musiałem wrócić do domu. W tym czasie Niemcy
zrobili w mojej wsi pacyfikację z powodu działań partyzantki sowieckiej,
w których zginęło kilku żołnierzy Wehrmachtu. Cudem zostaliśmy przy życiu. Po przepędzeniu Niemców wkroczyły wojska sowieckie. Ojca wzięto
do Armii Czerwonej. Zginął w kwietniu 1945 roku.
Matka, z całą polską rodziną, skorzystała z możliwości repatriacji i wy-

jechała do Polski. W roku 1946 osiedliła się we wsi Zielin, w powiecie Chojna (dawny: Konigsberg in Neumarkt),
w województwie szczecińskim. Repatriacja była tym bardziej uzasadniona,
że cały nasz dobytek wraz z zabudowaniami spłonął w wyniku działań wojennych. Nie mieliśmy gdzie mieszkać,
a było nas sześcioro: matka i pięcioro
dzieci w wieku od dwu do szesnastu lat.
Po przyjeździe do Polski chciałem
się nadal uczyć, ale nie miałem żadnych zaświadczeń o ukończeniu jakiejkolwiek szkoły. Zapisałem się do gimnazjum państwowego w Dębnie Lubuskim. Przyjęto mnie na podstawie egzaminu wstępnego, do którego przygotowywałem się bardzo poważnie przez
całe wakacje w roku 1946. Małą maturę zdobyłem w roku 1948 w Gryfinie,
a miałem już wtedy 20 lat.
W gimnazjum kontynuowałem naukę łaciny (ważnej dla mnie jako ministranta). Rozpocząłem naukę języka
angielskiego, ponieważ wtedy na Ziemiach Odzyskanych nie było mowy
o tym, żeby kontynuować naukę języka
niemieckiego czy rosyjskiego.
Po „małej maturze” coś mnie podkusiło, żeby zapisać się do Niższego
Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim z zamiarem ewentualnego wstąpienia po maturze do
Wyższego Seminarium w tymże mieście. Decyzja ta była wynikiem przeżyć i ogromnych stresów w czasie wojny i dwóch okupacji, co zniechęcało do
życia cywilnego. Była to raczej chęć
ucieczki od trudnego w moim rozumieniu życia, pełnego niesprawiedliwości.
Czy można to nazwać powołaniem, nie
bardzo wiem.
Przez dwa lata w Gorzowie żyłem
w ogromnym luksusie, jak na owe czasy, życiem koszarowym, odseparowanym od świata, z którego pragnąłem
uciec. Kontynuowałem naukę języka
angielskiego i łaciny, była też możliwość pogłębienie znajomości niemieckiego. Poza tym dużo czytałem, redagowaliśmy tygodniową gazetę ścienną
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„Echo Seminaryjne” (byłem redaktorem naczelnym), kopało się piłkę i grywało w orkiestrze szkolnej. W roku
1950 zdobyłem dwie matury: w Niższym Seminarium, która mogła być
ważna tylko dla wstąpienia do Seminarium Duchownego, i maturę państwową z egzaminami ze wszystkich przedmiotów, w Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego.
W czasie wakacji w roku 1950 wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp., ale byłem tam tylko trzy miesiące. Jako prezent na Nowy Rok otrzymałem od rektora pismo, że nie jestem już alumnem. Pismo było tak sformułowane, że
mogę kontynuować nauki, bo wszystko
jest w porządku, dobrze się w seminarium sprawowałem, ale jestem obrządku greckokatolickiego.
Przyczyna zwolnienia może była dla
mnie śmieszna i wielce niesprawiedliwa. Proponowano mi, abym napisał
prośbę do papieża o zmianę obrządku.
Ale nie godziłem się na motywację, że
obrządek rzymskokatolicki bardziej mi
się podoba. Chciałem napisać prawdę: „ponieważ nie mam możliwości
na kształcenia się na kapłana obrządku
greckokatolickiego”.
Ksiądz rektor wraz z biskupem uznali mnie za opornego, który grzeszy brakiem pokory i subordynacji wobec władzy duchownej, i napisali mi takie pismo na odejście, że nie chciano mnie
przyjąć do seminarium w Gdańsku,
w Olsztynie, w Warszawie ani w Lublinie, a miałem szczerą chęć studiowania
nadal teologii i filozofii.
Objechawszy wymienione seminaria, nie wracałem do domu. Coś mnie
tknęło, by pójść do dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL, ks.
prof. Józefa Pastuszki z zapytaniem,
czy mógłbym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kontynuować studia filozoficzne i teologiczne. Nauczony doświadczeniem, że należy sprawy stawiać jasno, powiedziałem od razu: „Ale
ja jestem obrządku grecko-katolickiego!”. Na to otrzymałem wypowiedzianą
z uśmiechem odpowiedź godną prawdziwego chrześcijanina i katolika: „To
nie ma znaczenia. U nas prawosławni
i protestanci też mogą studiować”.
Takie było moje pierwsze wejście na
KUL. Udało mi się zaliczyć pierwszy
rok – mimo to, że rozpocząłem go póź-

no – i przejść na rok drugi na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W tym
czasie pomyślałem sobie, że warto by
postudiować jakąś filologię, do której
czułem pociąg, jeszcze niesprecyzowany. Miałem do wyboru anglistykę, germanistykę, klasykę, ale wybrałem, naprawdę nie wiem dlaczego, polonistykę i w ten sposób dołączyłem do grupy osób sporo młodszych ode mnie kolegów i koleżanek, którzy mieli chyba
mniej pokrętną drogę na uniwersytet.
Okres studiów polonistycznych na
KUL-u sprzyjał rozwijaniu moich zainteresowań językoznawczych. Mam
na uwadze świetne wykłady prof. Tadeusza Brajerskiego oraz innych wykładowców, nie wykluczając profesorów z historii literatury polskiej i powszechnej. Od początku studiów koledzy ze starszych lat wciągnęli mnie do
uczestniczenia w pracach Sekcji Językoznawczej Koła Naukowego Polonistów KUL.
Znalazłem się w gronie takich entuzjastów językoznawstwa, jak Wojtek Górny, Zenek Leszczyński, Boguś
Kreja, znanych obecnie i liczących się
uczonych, oraz wielu innych kolegów,
również z naszego roku. „Na fali” entuzjazmu językoznawczego jeszcze
w czasie studiów pisaliśmy artykuły
i recenzje naukowe, które były naszymi debiutami.
W latach 1952–1953 zaplanowaliśmy nawet zorganizowanie kursu języka ukraińskiego, który prowadziłem, chyba po raz pierwszy w historii Lublina, a słuchaczami byli koledzy,a nawet niektórzy wykładowcy.
To było w ramach prac Sekcji Językoznawczej, poza wszelkimi oficjalnymi
programami dydaktycznymi. Niektórzy
z nas uczęszczali też z własnej woli na
zajęcia z sanskrytu.
Prowadziliśmy też skrzynkę porad
językowych. Odpowiedzi były opracowywane z pełną powagą i jak najszerszym zapleczem naukowym. Sekcja
ogłosiła też konkurs na recenzję jakiejś
pracy językoznawczej.
Zapraszaliśmy na KUL takich wybitnych wówczas językoznawców
z Krakowa, który nam się jawił jako
Olimp językoznawczy, jak Jerzy Kuryłowicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Tadeusz Milewski, Zenon Klemensewicz.
Chętnie do nas przyjeżdżali, wygłaszali referaty, dawali się wciągać w tak po-

ważne tematy dyskusyjne, jak praojczyzna Słowian, pochodzenie polskiego języka literackiego, najnowsze teorie językoznawcze.
Pomagaliśmy zbierać materiały do
„Małego Atlasu i Słownika Gwar Polskich”, a była to akcja ogólnopolska.
Uczył nas tego prof. Brajerski w czasie licznych wypraw gwaroznawczych
w teren. Niektóre punkty opracowywaliśmy samodzielnie, dzięki czemu od
razu wchodziliśmy w obieg naukowy
(ja mam dwa punkty samodzielnie opracowane, które w „Małym Atlasie Gwar
Polskich” przypisane są mojej osobie –
Huta Stara spod Buczacza i Posadów
spod Tomaszowa Lubelskiego).
Sekcja Językoznawcza przygotowała tom prac naukowych, zatytułowany „Prace Sekcji Językoznawczej”, zadedykowany nestorowi dialektologii
polskiej prof. Kazimierzowi Nitschowi z okazji jego 80 rocznicy urodzin.
Z tego tomu był bardzo zadowolony;
miał powiedzieć, że był to najsympatyczniejszy dlań prezent. Wybrał do
druku w miesięczniku „Język Polski”
dwa artykuły. Były to nasze debiuty naukowe (w tym także mój) w poważnym
czasopiśmie naukowym, którego redaktorem naczelnym był właśnie prof.
Kazimierz Nitsch.
Na drugim roku na proseminarium
z historii literatury, prowadzonym
przez prof. Czesława Zgorzelskiego,
napisałem pracę roczną o zbiorze nowel Michała Czajkowskiego pt. Ukrainki. Profesor zaproponował mi wówczas, że – po rozszerzeniu – przyjmie ją jako magisterską. Podziękowałem, mając już konkretne plany mego
magisterium,
W roku 1955 przyjęta została moja
praca magisterska pt. „Opis gwary
mieszkańców wsi Huty Starej w powiecie buczackim”, napisana pod kierunkiem prof. Brajerskiego, który poradził mi wysłać jej tekst do prof. Karola
Dejny, do Łodzi. Był on wtedy w kraju
najbardziej aktywnym dialektologiem
średniego pokolenia i najlepszym znawcą gwar polskich i ukraińskich Zachodniego Podola czyli Tarnopolszczyzny.
Ku mojemu zdziwieniu po dwóch
tygodniach prof. Dejna dał mi odpowiedź, że jest to materiał cenny, że należy go opublikować po pewnych niezbyt dużych poprawkach i skrótach.
Na dodatek zaproponował mi, że umie-
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ści przygotowany materiał częściami
w redagowanych przezeń „Rozprawach
Komisji Językoznawczej ŁTN”.
W latach 1957 i 1959 zostały tam
opublikowane dwie moje obszerny rozprawy, dotyczące systemu fonetycznego, fleksyjnego i składniowego gwary, którą nazwałem „hutniańską”. Miałem więc dużo szczęścia w początkach
swojej pracy dzięki uprzejmości moich pierwszych przewodników naukowych, do których w tym okresie zaliczam profesorów Tadeusza Brajerskiego, Kazimierza Nitscha i Karola Dejnę
(Lublin-Kraków-Łódź).
Tymczasem trzeba był gdzieś pracować, żeby w końcu zacząć żyć normalnie i wyjść z „finansowego dołka”.
Miałem już 27 lat. Moim marzeniem
było zostać nauczycielem w jakimś
miasteczku typu Bełżyce czy Mrągowo. Ale to było trudne do zrealizowania ze względu na niepisany, ale praktykowany zakaz przyjmowania do pracy absolwentów KUL.
Pozostało więc jedyne miejsce: Pracownia Atlasu i Słownika Gwar Polskich w Zakładzie Językoznawstwa
PAN w Krakowie, gdzie kierownikiem naukowym całego Zakładu był
prof. Kazimierz Nitsch. Miał on o naszej grupie dobre mniemanie, a nie liczył się, jak większość ówczesnej
krakowskiej profesury, z nakazami
państwowo-partyjnymi.
Przyjęto mnie więc do Pracowni
Atlasu i Słownika Gwar Polskich, na
prace zlecone, tuż po wakacjach 1955
r., a pracował tam już Zenek Leszczyński z żoną Ireną, Wojtek Górny i Boguś Kreja. Dla mnie rok akademicki
1955/56 był jakby kontynuacją studiów
językoznawczych. Chodziliśmy na różnorodne wykłady i seminaria. Słuchałem regularnie wykładów Jerzego Kuryłowicza, Tadeusza Milewskiego,
uczęszczałem na seminarium Tadeusza
Lehra-Spławińskiego, uczestniczyłem
w lektoracie języka ukraińskiego, który prowadził uczeń prof. Jana Janowa
o nazwisku Tkaczyk lub Tkaczuk.
Tam też zetknąłem się z takimi znanymi obecnie slawistami, moimi rówieśnikami, jak: Kazimierz Polański, Wiesław Witkowski, Franek Bizoń, Jerzy
Reichan, Stanisław Stachowski, Antoni
Furdal, Marian Kucała, Janusz Rieger,
śp. Leszek Schneider i kilku innych. To
było ciekawe środowisko, bo z rówie-

śnikami pełnymi inicjatyw i werwy badawczej można było poważnie rozmawiać i dyskutować, a nawet się spierać,
a byli wśród nich poloniści, rusycyści,
ukrainiści, serbokroatyści, paleoslawiści, młodzi badacze interesujący się językami łużyckimi, wymarłym połabskim i prasłowiańskim.
W roku 1956, kiedy już miałem
szansę otrzymać etat w Zakładzie Językoznawstwa PAN w Krakowie, pojawiła się możliwość powrotu do Lublina, ale nie na KUL, tylko do nowo
powstałej Katedry Języka Polskiego na UMCS, którą kierował późniejszy promotor mojej pracy doktorskiej,
prof. Leon Kaczmarek. Dostałem wtedy dobrą rekomendację od dr Bronisławy Lindert, która przenosiła się właśnie
wtedy z KUL-u na UMCS, a pamiętała mnie z ćwiczeń z gramatyki historycznej języka polskiego, prowadzonej
przez nią na KUL-u. Otrzymałem więc
pracę na tym wówczas mocno upartyjnionym uniwersytecie, udało to się tym
bardziej że przechodziłem do pracy nie
z KUL-u lecz z PAN-u w Krakowie, co
było lekkim, ale skutecznym kamuflażem dla władz UMCS.
Tak zatem rozpoczęła się moja praca, w miarę normalnie opłacana, na
UMCS-ie, z którym nie rozstałem się
na dobre do dnia dzisiejszego. Praca
trwa 48 lat, z przerwą na roczny staż
naukowy w Kijowie w roku 1960, roczny wyjazd do Stanów Zjednoczonych
w roku akad. 1973/74, w Uniwersytecie Harvarda i półroczny pobyt w Minneapolis w roku 1986.
Kiedy zachodziła potrzeba pomocy
dydaktycznej czy naukowej na KUL,
nie odmawiałem. Przez około 25 lat
wykładałem język staro-cerkiewno-słowiański, a potem także ukraiński, kiedy
w Wyższym Seminarium Duchownym
w Lublinie pojawili się klerycy obrządku greckokatolickiego. Od roku 1989
pracowałem też na KUL-u w nowo
utworzonej sekcji filologii słowiańskiej, kierowałem Katedrą Języków
Słowiańskich od roku 1992 aż do przejścia na emeryturę. Obecnie prowadzę
na tej sekcji seminaria magisterskie
i doktorskie.
Moją pracę na UMCS-ie można podzielić na trzy okresy. Pierwszy, polonistyczny, wypełnił lat 1956-1963. Pracowałem wtedy na stanowisku asystenta, starszego asystenta, a od roku 1962
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– adiunkta w Katedrze Języka Polskiego. Na moje zajęcia chodzili tacy znani obecnie poloniści, jak Jerzy Bartmiński, Jerzy Święch, Jan Mazur, Czesław
Kosyl, Stanisław Grabias i inni.
W roku 1960 wysłany zostałem na
roczny staż naukowy do Kijowa, gdzie
rozpocząłem pisać pracę doktorską nt.
„Język zachodnio-ukraińskich dramatów XVII – początku XVIII wieku”.
Obroniłem ją w roku 1962 na Wydziale Filologicznym UW. Recenzentami
byli profesorowie: Przemysław Zwoliński z UW i Władysław Kuraszkiewicz z UAM w Poznaniu.
Uczyniliśmy wtedy wstępne kroki
do utworzenia sekcji filologii ukraińskiej na UMCS, ale na to Ministerstwo
nie chciało czy nie mogło się zgodzić,
zaproponowało natomiast utworzenie
sekcji filologii rosyjskiej.
Wtedy, w roku 1963, rozpoczął się
dla mnie okres slawistyczno-rusycystyczny, który trwał do roku 1991, kiedy to zaistniała realna możliwość oraz
dobra wola władz ministerialnych i uniwersyteckich na utworzenie oddzielnej
sekcji filologii ukraińskiej.
Od początku włączyłem się w organizację slawistyki UMCS, chociaż kierownikiem nowo utworzonego Zakładu
Filologii Rosyjskiej mogłem oficjalnie
zostać dopiero w roku 1969, po otrzymaniu stanowiska docenta etatowego, co dawało mi prawa samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego (miałem już wtedy lat 41). Później
utworzono samodzielny Zakład Języka Rosyjskiego, którym kierowałem do
roku 1991, kiedy to stanąłem na czele
nowo utworzonej Sekcji i Zakładu Filologii Ukraińskiej.
W roku 1972 pojawiła się w druku
moja monografia Terenowe nazwy Lubelszczyzny, która rok później uznana
została za podstawę przewodu habilitacyjnego na Wydziale Humanistycznym UMCS (recenzentami byli profesorowie: Paweł Smoczyński z Lublina,
Mieczysław Karaś z Krakowa i Leszek
Moszyński z Gdańska).
Rok 1973 był wyjątkowo bogaty
w wydarzenia w moim życiu naukowo-zawodowym. Zaproszono mnie
na cały rok akad. 1973/74 do pracy
w Uniwersytecie Harvarda na stanowisku „wykładowcy gościnnego w zakresie językoznawstwa ukraińskiego”,
ponadto zatwierdzono moją habilita-
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cję i mianowano dyrektorem Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej
UMCS. Po powrocie ze Stanów był
dla mnie niesympatyczny okres: po
pewnym czasie zdjęto mnie ze stanowiska kierownika Zakładu i dyrektora Instytutu. Chyba najbardziej niepożądanym wtedy faktem był to, że pozwoliłem sobie na usilne dążenie do
utworzenia Zakładu Filologii Ukraińskiej, z sekcją tejże filologii włącznie. Uznano to – jak mi się wydaje
– za dążenie prawie antypaństwowe
i antysocjalistyczne.
Od roku 1976 dojeżdżałem do filii
UW w Białymstoku, gdzie czułem się
dobrze, mimo to, że dojazd był uciążliwy. Wychowałem tam dziesiątki magistrów i miałem pod opieką kilku doktorantów i habilitantów.
W roku 1981, w pierwszych demokratycznych wyborach do władz uniwersyteckich, zostałem wybrany na
stanowisko dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS. Nie było łatwo,
ale kadencję przeżyłem w miarę dobrze
i bez szwanku moralnego. Poznałem
dokładnie Wydział i ludzi. Doświadczenie kosztowne, ponieważ straciłem
wiele czasu na urzędowanie, ale nie ma
nic za darmo.
W roku 1986 wyjechałem na pół
roku do Minneapolis, w stanie Minnesota (USA), gdzie jako visiting professor wykładałem język polski na poziomie zaawansowanym i przez jeden trymestr prowadziłem wykład po angielsku o współczesnej prozie polskiej (od
Tadeusza Borowskiego do Czesława
Miłosza, na tle całej historii literatury
polskiej).
Trwający o roku 1979 przewód
o nadanie mi tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego po długich perypetiach, ciągnących się ponad cztery lata, zakończył się nadaniem mi tego
tytułu w roku 1983.
Okres ukrainistyczny rozpoczyna się
w moim życiu od roku 1991. Władze
pozwoliły wówczas na utworzenie na
UMCS-ie samodzielnej Sekcji Filologii
Ukraińskiej i Katedry Filologii Ukraińskiej. Okres początkowy łatwy nie był,
najwyraźniej brakowało odpowiednich
kadr, zbieraliśmy ludzi, skąd się dało,
z Polski i z Ukrainy. A niedawno obchodziliśmy dziesięciolecie ukrainistyki lubelskiej. Udało się ją rozkręcić,
wygląda coraz poważniej.

W roku 1998 dość sympatycznie przeniesiono mnie w stan spoczynku emeryckiego, ale nie jest to spokój absolutny, bo
nadal mam 1/3 etatu na UMCS-ie, godziny na KUL-u i współpracuję dydaktycznie
z Europejskim Kolegium Polsko-Ukraińskim, na którym miałem cykl wykładów
i opiekuję się kilkoma doktorantami.
Przedstawiłem tu pewne fakty, które zaistniały w moim życiu zawodowym.
Co z tego można by zaliczyć do osiągnięć
ważnych, liczących się dla mnie, dla Lublina, dla nauki i dydaktyki? Jak je sformułować? Jak je uszeregować według
ważności z mojego punktu widzenia?
Spróbuję na to spojrzeć kolejno według
ważności i trwałości.
Wychowaliśmy z żoną dwoje dzieci (syn – lekarz, córka – anglista i radca
prawny), które zajęły odpowiednie miejsca w życiu, mamy czworo wnuków,
z których dwoje już studiuje. Może to jest
najtrwalszy nasz z żoną dorobek? Tak
myślę!
Slawistyka na UMCS-ie została zorganizowana przy moim współudziale (rusycystyka od 1963, ukrainistyka od 1991
r.). Niektórzy uważają mnie za animatora i aktywnego organizatora tych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych.
Dla mnie jedno jest pewne: slawistyka
na UMCS-ie, a szczególnie studia ukrainistyczne były w zasięgu moich celów
i marzeń, i to się stało faktem. W tej chwili
mamy już trzy osobne sekcje slawistyczne – rosyjską, ukraińską i białoruską.
Uważam się za współorganizatora
również slawistyki na KUL-u, która stała się ważnym faktem w historii studiów
filologicznych na tym uniwersytecie. Byłem pierwszym kierownikiem trzech jednostek naukowo-dydaktycznych: Zakładu Języka Rosyjskiego i Zakładu Filologii
Ukraińskiej na UMCS-ie oraz Katedry Języków Słowiańskich KUL. Po przejściu
na emeryturę nadal współpracuję z tymi
jednostkami.
Działalność w zakresie kształcenie
kadr naukowo-dydaktycznych wiąże się
z funkcjonowaniem wymienionych jednostek uczelnianych. Byłem promotorem 570 prac magisterskich na rusycystyce i ukrainistyce UMCS, na rusycystyce w Filii UW w Białymstoku, na rusycystyce WSP w Olsztynie, na polonistyce i slawistyce KUL, oraz na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium, którego profesorem jestem od
lat kilkunastu. Byłem dotychczas pro-

motorem piętnastu doktoratów, w najbliższym czasie ukończy swe prace pięciu doktorantów, a kilku następnych jest
pod moją opieką. Wierzę, że to jest ważne i trwałe. Ktoś kiedyś powiedział, że
ludzie żyją dłużej niż książki i dlatego
dorobek w zakresie publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz pomocy dydaktycznych stawiam na kolejnym
miejscu. Publikacje: jest ich ponad 800.
Mają, zdaniem moich recenzentów, krytyków i opiniodawców pewne znaczenie, a dotyczą one uogólnionych problemów, które wymieniam według ważności w moim rozumieniu:
Polsko-ukraińskie kontakty i powiązania językowe poprzez całą historię tych
języków aż do dnia dzisiejszego na poziomie języków wersji pisanych (literackich), potocznych i gwar (prace uogólniające i szczegółowe).
Gwary ukraińskie w Polsce i polskie na
Ukrainie, tu pokaźna monografia Gwary
ukraińskie w Polsce, ponadto moja praca magisterska, opublikowana następnie
w kilku rozprawach, dotyczyła gwary polskiej na terenie dzisiejszej Ukrainy
Historia ukraińskiego języka pisanego
od XVII w. poczynając, w tym moja rozprawa doktorska, opublikowana w kilku
większych artykułach.
Miejscowe, terenowe i osobowe nazwy własne głównie na pograniczu etniczno-językowym, w tym praca habilitacyjna Terenowe nazwy Lubelszczyzny
(1972).
Język literatury ludowej, folkloru polskiego i ukraińskiego, w tym również wstępy do ok. 10 zbiorków literatury chłopskiej z różnych terenów, a przede
wszystkim z terenów językowo pogranicznych oraz kontynuujących tradycję
wykorzystywania gwary jako tworzywa
literackiego.
Terminologia
religijna,
głównie
ukraińska, tym się ostatnio zacząłem
zajmować.
Popularyzacja wiedzy o języku
i o Ukrainie (np. prowadzone porady językowe przez dziewięć lat w tygodniku warszawskim „Nasze Słowo”, pozycja książkowa Ukraina wczoraj i dziś –
dwa wydania – oraz Rola kulturotwórcza
Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej –
dwa wydania – Szkolna gramatyka języka ukraińskiego dla szkół średnich, Wydawnictwo WSiP)
W mojej bibliografii są prace różne objętościowo, często materiałowe, z mniej
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lub więcej ważnymi uogólnieniami, pisane najczęściej po polsku i po ukraińsku,
ale też po rosyjsku i po angielsku.
Rzeczą trudną jest oceniać samego siebie, swoje prace, bo niezależnie od naszych uczciwych zamiarów może się pojawić podejrzenie o przesadne „samochwalstwo” lub o fałszywą skromność,
więc lepiej, żeby ktoś inny, znający ewentualny dorobek, człowieka oceniał. Było
tych ocen sporo przy okazjach awansowych w ciągu kolejnych etapów mojego życia zawodowego jako nauczyciela
akademickiego.
Takiej ostatniej, najbardziej ogólnej
oceny mojej działalności dokonał mój
kolega, a w pewnym sensie także uczeń,
profesor Jerzy Bartmiński (tekst w: 75-lecie urodzin Profesora Michała Łesiowa,
Lublin 2003).
Słuchałem wtedy jego okolicznościowego przemówienia 5 maja 1998
r. z nieukrywaną przyjemnością i z lekkim niedowierzaniem, że aż tak dobrze
mnie mój młodszy kolega i jednocześnie wybitny językoznawca odważył
się ocenić. Co ja tu mogę powiedzieć?
Obok pewnych kłopotów życiowych
miałem też wiele szczęścia w życiu,
szczególnie w tym, że na swojej drodze życiowej spotykałem ludzi przyjaznych, dobrych, tolerancyjnych, że
było więcej tych, co mi chcieli pomóc.
Kiedy obecnie z perspektywy czasu patrzę na to, co robiłem i co mi się
w życiu przydarzyło, mogę powiedzieć,
że więcej przytrafiło się dobrego, niż
bym to sobie mógł wymarzyć. Chyba
miałem więcej szczęścia niż rozumu.
A czego się nie udało zrobić, dokonać?
Mam jeszcze trochę czasu, a resztę zostawić by należało tym, którzy chcą lub
zechcę sprawom rozpoczętym a niedokończonym się przyjrzeć krytycznie
i twórczo.
To tyle! Ale powiem szczerze, że mówić czy pisać o sobie, o swoich dokonaniach nie jest łatwo, o wiele trudniej, niż
napisać jakiś nawet poważny przyczynek w zakresie uprawianej dyscypliny.
I to niech usprawiedliwi moje potknięcia
i grzechy wynikłe z faktu subiektywnego patrzenia na siebie i swoje czyny czy
na próby takich czy innych przedsięwzięć
dokonanych mimo wszystko.
Michał Łesiów
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Odszedł Profesor Michał Łesiów – twórca slawistyki i ukrainistyki lubelskiej, znakomitym naukowiec, nauczyciel akademicki, człowiek
porozumienia i dialogu, zwłaszcza dialogu polsko-ukraińskiego.
Profesor Michał Łesiów 60 lat był nierozerwalnie był związany z Lublinem i dwoma lubelskim uniwersytetami – Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Przez wiele lat współpracował z Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, prowadząc tam
zajęcia dla kleryków wyznania greckokatolickiego.
Profesor Michał Łesiów urodził się 3 maja 1928 roku we wsi Huta Stara
w powiecie buczackim na Tarnopolszczyźnie, gdzie „dwujęzyczność i dwukulturowość była rzeczą naturalną”. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej,
gdzie do roku 1941, uczył się „dwóch systemów językowych w mowie i piśmie: ogólnopolskiego języka literackiego i ogólnoukraińskiego języka literackiego”. W 1946 roku po śmierci Ojca rodzina Profesora skorzystała z
możliwości repatriacji i przesiedliła się do wsi Zielin (byłe województwo
szczecińskie). W Gryfinie kontynuował naukę, zdobywając tzw. „małą maturę” (1948) oraz dwie „duże matury” (1950) – w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim oraz maturę państwową. Studiował
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, a następnie na filologii polskiej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia na polonistyce były dla Profesora doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań językoznawczych.
W 1956 r. Profesor rozpoczął pracę w Katedrze Języka Polskiego UMCS.
Od tego momentu, był nieprzerwanie związany z tą lubelską uczelnią, pełniąc różne funkcje – kierownika Zakładu Filologii Rosyjskiej (później Zakładu Języka Rosyjskiego oraz Zakładu Filologii Ukraińskiej), dyrektora
Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. W 1981 roku Michał Łesiów
został wybrany w pierwszych wolnych demokratycznych wyborach Dziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS.
Będąc pracownikiem UMCS przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1962 roku uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Warszawskiego doktorat, przygotowany pod kierunkiem profesora Leona
Karczmarka, w roku 1969 otrzymał stanowisko docenta etatowego. Stopień
naukowy doktora habilitowanego (1973) uzyskał na podstawie monografii
Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny. W roku 1983 otrzymał tytuł profesora, nadany mu przez ówczesną Radę Państwa.
W 1973 roku Profesor prowadził wykłady w zakresie językoznawstwa
słowiańskiego i ukraińskiego w Uniwersytecie Harvarda w Cambridge
(Mass.). Ponownie w 1986 roku pracował w Stanach Zjednoczonych jako
visiting professor w Uniwersytecie Minnesockim w Minneapolis.
Profesor Łesiów prowadził badania z zakresu dialektologii, onomastyki,
historii języka, folklorystki oraz współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego. Jest autorem ponad 800 publikacji, w tym 5 książek, ponad czterystu prac o charakterze naukowym i popularnonaukowym, poświęconych
głównie językowi ukraińskiemu i polsko-ukraińskim związkom językowym, oraz kilkuset artykułów publicystycznych, dotyczących najczęściej
życia społecznego, kulturalnego i naukowego Polski i jej wschodnich sąsiadów - Ukrainy i Białorusi.
Profesor wypromował 20 doktorów oraz niemal 600 magistrów filologii
rosyjskiej, ukraińskiej i słowiańskiej.
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Michała
Łesiowa była wielokrotnie doceniana w środowisku, czego dowodem są
liczne nagrody i wyróżnienia – Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal
Komisji Edukacji Narodowej, medal „Memoriał iustorum”, medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, przyznany Mu przez Papieża Jana Pawła II.
Maria Borciuch, Mateusz Jastrzębski
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Józef Zięba

Michał …
Lista polonistów przyjętych na pierwszy 1951/52 rok studiów KUL zawiera 252 nazwiska. „Łesiów Michał” znalazł się pod numerem 124, ja pod numerem 249. Przy tak dużym tłumie koleżanek i kolegów, z którymi spotykaliśmy się
przed wykładami na uczelnianym korytarzu, trudno było zapamiętać nazwiska i
twarze. Łatwiej, jeśli ktoś wyróżniał się w
szarej powojennej masie, lepszym przyodziewkiem.Lepiej rozpoznawaliśmy się
w liczących po kilkadziesiąt osób grupach proseminaryjnych. Michał nie należał do naszej grupy prowadzonej przez
dra Jana Słomkowskiego. Mimo to już od
pierwszych dni studiów dobrze Go rozpoznawałem. Może dlatego, że był nieco
starszy, bardziej zrównoważony i chyba
mniej aniżeli pozostali pierwszoroczniacy„zagubiony”? Nie wiedziałem jeszcze,
że ma już poza sobą rok studiów filozoficznych. –Z tym się nie afiszował.–Przyciągał ku sobie pogodną życzliwą otwartością. Może podświadomie wyczuwałem w nim kresowianina? (O jego kresowym pochodzeniu dowiedziałem się wiele lat później.) Byliśmy pokoleniem wojny zrodzonym jeszcze na terenach II Rzeczypospolitej. Obciążeni dodatkowo dramatycznymi doświadczeniami powojennej „stabilizacji”. Zdobywaliśmy świadectwa maturalne w szkołach rozrzuconych w różnych miejscowościach Polski
Ludowej, a najczęściej odrzuceni „z braku miejsc” na państwowych uczelniach.
Jedyną możliwość studiowania stwarzał
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Niktnas tu o pochodzenie społeczne ani przynależność do ZMP i doświadczenia wojenne oraz powojenne nie pytał. Nikt się
też nie zwierzał, chociaż każdy mógł napisać o swoich przeżyciach grubą książkę. Michał też przybył na KUL z dużym
bagażem doświadczeń. Rozpoczął studia
w 1950 roku. W roku następnym postanowił dodatkowo studiować polonistykę. W ten sposób znalazł się pod numerem 124 na liście naszego roku. Był już
obyty z uczelnią, ale dopiero na polonistyce znalazł swoje miejsce. Dla większo-

ści polonistów pierwszego roku wielkim
utrapieniem były zajęcia językowe: fonetyka, gramatyka opisowa i historyczna, a
przede wszystkim staro-cerkiewno-słowiański. Nam, kresowianom wschodnim,
mającym od dziecka żywy kontakt z językiem ukraińskim i rosyjskim wykłady i
ćwiczenia z gramatyki były nawet pewnego rodzaju atrakcją, gdyż wyjaśniały słowiańskie różnice i związki językowe. Michał pochodzący z rodziny polsko-ukraińskiej miał jeszcze bogatsze od innych językowe doświadczenia. W swoich wspomnieniach wyliczył: dwie domowe gwary pogranicza, dodatkowo od szkoły powszechnej język polski, ukraiński, potem
rosyjski i niemiecki, a w szkole średniej
doszła jeszcze łacina i angielski. Niejako naturalnym dalszym ciągiem jego językowych związków i zainteresowań stało się językoznawstwo. Już od drugiego
roku studiów nawiązał kontakt z niewielkim, ale liczącym się kołem naukowym
studentów językoznawców. Językoznawcy mieli swój odrębny zakład. W zasadzie nie mieliśmy na co dzień możliwości
nawiązywania z nimi bliższych koleżeńskich kontaktów. Wyjątkiem był Michał,
zawsze otwarty, przyjazny i życzliwie
usposobiony.Spotykaliśmy się czasem w
Bibliotece Głównej KUL, gdzie odpracowując stypendium wypożyczał książki
w czytelni. Przy każdym spotkaniu była
okazja do wymiany kilku zdań. Któregoś dnia dwie koleżanki z roku i mnie zaprosił do swojej stancji, którą wynajmował na piętrze przy ulicy Koziej. Chciał
podzielić się z nami radością i ciastem
przywiezionym z wesela swojej siostry.
Uprzyjemniał nam czas przygrywając na
trąbce. Mimo innych zainteresowań i braku codziennych kontaktów stał się jednym z bliższych moich kolegów. Myślę,
że i wielu innych koleżanek i kolegów też
tak go traktowało, bo był otwarty, życzliwy i nie krępował nikogo swoim naukowym językowym „wtajemniczeniem”.
Pracę magisterską pisał u profesora Tadeusza Brajerskiego, który był nie tylko
wybitnym i cenionym w kraju naukow-

cem, ale człowiekiem niezwykłej dobroci, tolerancji i wyrozumiałości. Z tego powodu niektórzy uważali, że pod jego kierunkiem będą mogli łatwiej uzyskać stopień magistra. Michał do nich nie należał.
Świadomie wybrał studia językoznawcze,
a do pracy magisterskiej przystąpił z dobrze już opanowanym warsztatem naukowym . Niektórzy żartowali, że pisze pracę
o języku swojej babki. On nie zaprzeczał,
że głównym informatorem i konsultantem
pracy magisterskiej: „Opis języka mieszkańców Huty Starej w pow. Buczackim”
była jego babcia. Przy wyborze tematu nie
kierował się chęcią ułatwienia naukowego startu, ale przywiązaniem do rodzinnych tradycji językowych i świadomością, że temat zasługuje na solidne naukowe opracowanie.Prof. Tadeusz Brajerski,
a także językoznawcy z innych środowisk
uznali, że jest to praca pionierska, solidnie
naukowo opracowana i godna druku. Publikacja pracy magisterskiej, mimo „piętna” absolwenta KUL ułatwiła mu start naukowy. Najpierw otrzymał prace zlecone
w Krakowie w Pracowni Atlasu i Słownika Gwar Polskich.Przez rok (on w Krakowie, ja w Lublinie) nie utrzymywaliśmy kontaktów. Od 1956 roku, kiedy został asystentem w UMCS kontakty koleżeńskie znowu się ożywiły.Spotykaliśmy
się przy różnych okazjach, czasem przypadkowo na ulicy. Witaliśmy się zawsze
serdecznie, jak bliscy koledzy. Bywał w
Wojewódzkim Domu Kultury, w którym
w latach 1957–1967 pracowałem, a kiedy zostałem kierownikiem Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, zapraszałem go na organizowane imprezy i spotkania autorskie. W 1971 roku, z
okazji setnej rocznicy urodzin Łesi Ukrainki, przywieziono z Łucka, czy Maniewicz w ramach „przyjaźni i współpracy”
wystawę poświęconą jej życiu i twórczości. Polecono mi, bym wystawę tę eksponował w Muzeum Czechowicza. Zaprosiłem Michała, by uczestniczył w otwarciu. Były wystąpienia przedstawicieli „sowieckiej ukraińskiej kultury”. Michał w
czasie ich przemówień był bardzo pode-
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nerwowany. Powiedział mi po zakończeniu imprezy: – Przywożą wystawę poświęconą ukraińskiej poetce, a nie potrafią już nawet po ukraiński mówić!
Przybyli z sowieckiej Ukrainy urzędnicy posługiwali się już bowiem jakimś
(urzędowym?) żargonem ukraińsko-rosyjskim. Słysząc taki żargon Michał denerwował się nie tylko jako językoznawca. W tym czasie bezskutecznie usiłował
powołać na UMCS przy rusycystyce sekcję ukraińską. Na co dzień nie śledziłem
jego naukowych publikacji i osiągnięć
w pracy dydaktycznej.Znającjegokompetencje naukowe i życzliwość dla ludzi
wiedziałem, że jest przez studentów lubiany, a przez środowisko uczelni ceniony.
Wykazał niezależność i cywilną odwagę, kiedy zdecydował się prowadzić zajęcia na KUL, co nie było przez władze partyjne państwowej uczelni i dobrze widziane. Z wytrwałością i uporem starał się o
powołanie w Lublinie ukrainistyki. Po pokonaniu wielu oporów cel swój osiągnął.
Będąc poważnym naukowcem nie odmawiał, gdy go proszono, by napisał artykuł

do gazety. Przez wiele lat współpracował
z ukraińskim tygodnikiem „Nasze Słowo”.Jego dorobek dydaktyczny i naukowy świadczy, że obok wrodzonych predyspozycji był człowiekiem wielkiej pracowitości, ale nigdy na brak czasu, czy zapracowanie się nie uskarżał.Przy różnych
okazjach powtarzał, że robi to, co sprawia
mu przyjemność i jeszcze za to płacą. Legitymując się poważnym dorobkiem naukowym nie przeceniał swoich osiągnięć.
W artykule wspomnieniowym napisał:„Przedstawiłem tu pewne fakty, które zaistniały w moim życiu zawodowym. Co z
tego można by zaliczyć do osiągnięć ważnych, liczących się dla mnie, dla Lublina, dla nauki i dydaktyki? Jak je sformułować? Jak je uszeregować według ważności z mojego punktu widzenia? Spróbuję na to spojrzeć kolejno według ważności i trwałości. Wychowałem z żoną dwoje dzieci (syn – lekarz, córka – anglista i
radca prawny), które zajęły odpowiednie
miejsca w życiu, mamy czworo wnuków,
z których dwoje już studiuje. Może to jest
najtrwalszy nasz z żoną dorobek? Tak
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myślę”. Wypowiedź ta przypomniała mi
przypadkowe spotkanie z Michałem na
ulicy Królewskiej w okresie, gdy wrócił z
Krakowa do Lublina i rozpoczął pracę na
UMCS. Zapytałem Go o pracę doktorską.
Z portfela wyjął zdjęcie niemowlaka w
becie i z dumą oświadczył: „To jest moja
praca doktorska”. Znaliśmy się i przyjaźnili przez kilkadziesiąt lat. Spotykaliśmy
się dość często na ulicy, gdyż mieszkaliśmy po sąsiedzku na osiedlu Krasińskiego w LSM. Jego żona Marysia, jak i on
zawsze otwarci, serdeczni, życzliwi. Marysia zaprzyjaźniła się z moją żoną. Przy
każdym nawet przypadkowym spotkaniu
nie obyło się bez przyjacielskiej rozmowy. Któregoś roku w okresie świąt Bożego Narodzenia spotkaliśmy się u państwa
Święchów. Śpiewaliśmy na przemian
polskie i ukraińskie kolędy. Z Michałem
braliśmy udział w kolejnych koleżeńskich
zjazdach naszego roku. Niestety,na spotkaniu zorganizowanym dla upamiętnienia 65-tej rocznicy rozpoczęcia studiów,
już Go nie było.
■
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Jan Sęk

GÓRALU CZY CI NIE ŻAL...
w ojczyźnie i na obczyźnie

Motywy zaczerpnięte z polskich tańców, pieśni narodowych i ludowych to
zaledwie epizod w dorobku muzycznym
Ameryki Łacińskiej. Pewnym uznaniem cieszył się tylko mazurek. Typowy
polski taniec, po modyfikacjach lokalnych, przekształcił się z czasem na wyspie Martynice w pieśń miłosną. Bliższy
pierwowzorowi pojawił się w Urugwaju. Po wędrówce z salonów Montevideo
na wiejskie hacjendy stał się typowym
tańcem gauchos o nazwie ranchera.
Znaczącym wyjątkiem jest jedynie
adaptacja pieśni ludowej “Góralu czy ci
nie żal?”2. Jej pierwotnych źródeł szukać należy prawdopodobnie w prowincjach południowej Francji i północnych
rejonach Półwyspu Iberyjskiego. Sądzę, że obecność melodii na ziemiach
polskich zawdzięczamy zintensyfikowanym kontaktom z Francją, w okrePierwsza, skrócona wersja eseju pt. Perła
z nizin i gór została opublikowana przez autora w 1993 roku, z okazji I Kongresu Polonii
Ameryki Łacińskiej.
2
Utwór w XIX wieku znany był także pod
tytułem: Dla chleba.
1

sie Wielkiej Emigracji po Powstaniu
Listopadowym.
W 1864 r. wzięty literat krakowski
Michał Bałucki napisał tak dobrze znane nam słowa. Zamysł twórczy zaczął
krystalizować się zresztą już pod koniec
1863 roku, kiedy to autor za zbyt ostentacyjne sympatyzowanie z ogólnonarodowym zrywem niepodległościowym
został osadzony w krakowskim więzieniu. Utwór spod Wawelu powędrował
najpierw w rejon naszych Tatr w okolice Zakopanego. Część znawców perypetii związanych z metryką pieśni uważa, że tam nabrała wręcz wszelkich znamion ludowości i anonimowości.
Wydaje się jednak, że muzykę skomponował Michał Świerzyński (18681957), autor ponad stu pozycji na głos
solowy i prawie pięćdziesięciu chóralnych. Osobny rozdział jego twórczości
to kompozycje z zakresu muzyki klasycznej, w tym koncert fortepianowy
i skrzypcowy oraz trzy symfonie3.
Patrz m. in. Mariusz Matuszewski, Skąd
wywodzi się Góral?, Ruch Muzyczny nr 17
z 1995, s 33-35; Józef Kański, Jeszcze przed
3

Na emigracji w odległych krajach na
kontynencie latynoamerykańskim, po
zmianie tytułu, słów i harmonizacji, stała się pieśnią religijną popularną wśród
wiernych kościoła katolickiego Dominikany, Haiti, Meksyku, Gwatemali, Argentyny, Brazylii oraz innych państw.
Jest rzeczą znamienną, że pieśń religijna
Victoria traktowana jest na kontynencie
latynoamerykańskim już jako adaptacja anonimowej melodii słowiańskiej.
Istnieje oczywiście jej wersja w języku
hiszpańskim. Po portugalsku zaś, w Ziemi św. Krzyża, brzmi następująco:
Ta niezwykła transformacja budzi
niejednokrotnie humorystyczne nieporozumienia i to w całkiem niespodziewanych miejscach i momentach. I tak
w 1980 r. z ważką pielgrzymką do Brazylii wybrał się nasz rodak, miłośnik gór
Jan Paweł II. 6 lipca w Kurytybie, stolicy Polonii brazylijskiej na Placu Matki Bożej z la Salette zaplanowano mszę
świętą dla mieszkańców. Pomimo zimna i przenikliwego wiatru na nabożeńPendereckim..., Ruch Muzyczny z 7 grudnia
2008, s. 37.
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stwo przyszło ok. 800 tysięcy osób.
Przybywającego Papieża-Polaka powitano, śpiewając po portugalsku Victorię,
religijną wersję Górala…
Redaktorzy polskiej mutacji L’osservatore Romano nie wyłowili tej subtelności i napisali z uniesieniem.: Przyjeżdża Ojciec Święty. Za nim jak pogłos,
znajome nuty: ludzie śpiewają „Góralu”, po portugalsku4.
W Brazylii została niejako powtórnie
zrepolonizowana przez poetę i muzyka pochodzenia polskiego, ojca Henrique Perbeche z zakonu werbistów. W tej
wersji śpiewają ją koloniści w kościele
w jego rodzinnej wsi Murici koło Kurytyby. Tak zaadaptowana religijna wersja
Górala… bardzo daleko odbiega już od
pierwowzoru:

ZWYCIĘSTWO

O krzyżu – królować będziesz,
Królować zawsze i wszędzie,
W promieniach błyszcząc nad światem,
co żyje bez twego blasku,
Ty jesteś w ciemnościach ziemi
Miłości i pokoju słońcem!
Biednemu grzesznikowi
ufności dodaj i wiary.
Potwierdzaj naszą nadzieję
na drodze do wiecznej chwały.
Ukryty w cieniu twych ramion
o krzyży. Kościół żyć będzie.
W serdecznym twoim uścisku
do nieba Ojciec nas przyjmie.
W religijnej oprawie pieśń „Góralu
czy ci nie żal?” powróciła też do Polski.
W lipcu 1993 r., urodzona już w Brazylii, siostra zakonna Rozalia Krupińska z municipium Aurea, przebywając
na kursie folklorystycznym, wykonała
ją z akompaniamentem gitary w kościele Dobrego Pasterza w Lublinie.
Zmodyfikowana wersja popularnej melodii ludowej, śpiewanej w Kraju najczęściej przy suto zastawionych
stołach, stała się de facto najwidoczniejszym wkładem kultury polskiej
w dorobek cywilizacyjny hemisfery
latynoamerykańskiej.
- Nie jest nam żal… Skoro tak, to
przypomnijmy sobie wszystkie trzy
zwrotki:

4

L’osservatore Romano nr 9 z 1980, s. 10.

GÓRAL (Dla chleba)
Słowa Michała Bałuckiego
I.
Góralu! czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych
świerkowych lasów i hal
I tych potoków srebrzystych?
Góralu czy ci nie żal? Góralu czy ci nie żal?
Góralu czy ci nie żal? Góralu czy ci nie żal?
Góral na lasy spoziera
I łzy rękawem obciera
I rzekł: „Ha darmo kiej trzeba
Dla chleba Panie, dla chleba”
I rzekł: „Ha darmo kiej trzeba dla chleba panie, dla chleba”.
I rzekł: „Ha darmo kiej trzeba dla chleba panie, dla chleba”.
II
Góralu wróć się do hal
Zostali w chacie ojcowie,
Gdy od nich ty pójdziesz w dal
Co z nami się stanie kto wie?
Czyż ci tych starych nie żal? Czyż ci tych starych nie żal?
Czyż ci tych starych nie żal? Czyż ci tych starych nie żal?
Góral jak dziecko w głos płacze:
„Ich może już nie zobaczę
Ha darmo, paniczu kiej trzeba!
Dla chleba panie, dla chleba!”
III
Góralu nie odchodź nie
Na wzgórku u Męki Boskiej
Tam płacze dziewczę twe
Uschnie z tęsknoty i troski
On głowę zwiesił i wzdycha,
„Oj, dolaż moja”, rzekł z cicha
I dziewkę porzucić trzeba
Dla chleba, panie, dla chleba.
I poszedł z grabkami i kosą
W guńce starganej i boso
Precz poszedł w doliny, w dal,
Góralu żal mi cię żal.
Góralu żal mi cię żal, góralu żal mi cię żal.
Góralu żal mi cię żal, góralu żal mi cię żal.
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Jan Gurba

Autobiografia Profesora Jana Buraczyńskiego
Nestor geografów lubelskich Jan
Buraczyński, emerytowany profesor Zakładu Geografii Regionalnej
UMCS oraz profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, wybitny
geograf fizyczny, jest autorem niespełna 200 prac naukowych (monografie, artykuły, mapy, komunikaty) tyczących przede wszystkim geologii czwartorzędu i geomorfologii,
głównie Roztocza1. Podsumowaniem
jego badań są monografie „Roztocze – budowa, rzeźba, krajobraz” (Lublin, 1997), „Roztocze – środowisko
przyrodnicze” (redakcja i współautorstwo, Lublin, 2002); „Roztocze – dzieje osadnictwa”(Lublin 2008, wyd. II
2011). bardzo pozytywnie oceniona
przez historyków2.
Curriculum Vitae Profesora Jana
Buraczyńskiego spisane w układzie
chronologicznym w dwóch książkach:
Lwów – miasto mojego dzieciństwa
(Lublin 2014) i Lublin – miasto nauki
i pracy (Lublin 2016) obejmuje osiemdziesiąt sześć lat Jego życia. Przed
przystąpieniem do wspomnień Autor
przedstawił swój kresowy i lwowski
rodowód3.
W pierwszej książce Autor wspomina lata dziecięce i chłopięce spędzone we Lwowie, szczęśliwe dzieciństwo
przeżyte z rodzicami, nieco starszym
rodzeństwem i kolegami oraz ważne
wydarzenia w dziejach miasta. (Nota
bene czytając o audycjach lwowskiego radia „Wesoła lwowska fala”,warto wspomnień o jej dzisiejszej kontynuacji przez Radio Katowice). Opisuje lata okupacji sowieckiej (naznaczone wywózką Ojca – nauczyciela i ofi1
Por. J. Buraczyński, Autobiogram. W:
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1995–2004,
Lublin [2004], s. 218–219; tenże, Roztocze
– dzieje osadnictwa. Wyd. II, Lublin 2011, s.
686–687.
2
Por. W. Śladkowski i R. Szczygieł, w: Roztocze... wyd. II, s. 11–14.
3
Szerzej w: Roztocze..., wyd. II, s. 617–629.

cera rezerwy WP), niemieckiej okupacji i „drugich sowietów”, zakończone
przymusową „repatriacją” i spotkaniem
w Lublinie Ojca, oficera I Armii WP.
Opis zachodzących zmian w życiu chłopca, najbliższej rodziny i Lwowa, jako drugiego bohatera wspomnień,
przedstawiony jest na tle topografii
miasta, opisu ulic, budynków i parków.
„Niezaprzeczalnym walorem omawianej książki, poza interesującą relacją,oprawą dokumentalną i ikonograficzną, przy opisach dramatycznych często zdarzeń jest ton gawędziarski,jakże charakterystyczny w ››nocnych rodaków rozmowach‹‹. Liczne odwołania
do utworów poetyckich wplecionych
w tok narracji przydają książce urody”4.
W drugiej książce Autor wraca do
„repatrianckiej” tułaczki, spotkania
Ojca w Lublinie „w nieznanym mieście wśród obcych ludzi”. Zapisanie się do Gimnazjum im. Stanisława Staszica, poznanie nowych kolegów (dowcipnie pisze o spotkaniu ze
mną), z którymi w przyszłości wielokrotnie się spotykał i współpracował, wstąpienie do drużyny harcerskiej hufca Błękitnej Jedynki, wszystko to ułatwiło zaadoptowanie do nowego lubelskiego środowiska i nowych warunków. W 1947 roku po
„małej maturze”, zgodnie z zainteresowaniami Autor przeniósł się z grupą kolegów do klasy matematyczno-fizycznej w Liceum im. Jana Zamoyskiego. Po maturze, mimo zdanego egzaminu wstępnego, nie został przyjęty
z powodów politycznych na Politechnikę Wrocławską i po rocznej pracy
w Zakładzie Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa wiejskiego w Puławach podjął
studia geograficzne na UMCS i związał się z uczelnią na całe zawodowe
życie. Już jako student IV roku przez
prof. Adama Malickiego został zatrudniony na stanowisku zastępcy asystenK. Platowska-Chruszczewska, Przedmowa, w: Lwów – miasto mego dzieciństwa, s.
6.
4
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Prof. Jan Gurba z prof. Janem Buraczyńskim

ta w Zakładzie Geografii Fizycznej,
w której pracował od 1979 roku. Magisterium z geografii uzyskał w 1955
roku, stopień doktora nauk przyrodniczych w 1965 roku. W roku akademickim 1967/1968 odbył staż naukowy w Instytucie Geografii Uniwersytetu w Strasburgu (Francja).
W czasie drugiego dwumiesięcznego wyjazdu służbowego do Francji
w 1969 roku i trzytygodniowego „turystycznego” zebrał materiały do pracy
habilitacyjnej „Litologia i stratygrafia
lessów Niziny Środkowego Renu”, na
podstawie której w 1978 roku uzyskał
stopień doktora habilitowanego. Powołany na stanowisko docenta został kierownikiem Roztoczańskiej Stacji Naukowej Instytutu Nauk o Ziemi w Guciowie (1979-1987) oraz kuratorem Za-
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Prof. Jan Buraczyński

kładu Kartografii (1979-1982). W latach 1990-1999 kierował Zakładem
Geografii Regionalnej. W 1991 roku
uzyskał stanowisko profesora, w roku
1997 roku tytuł profesora.
*
Lata szkolne i przebieg kariery zawodowej Autor przedstawił na tle sytuacji politycznej w kraju
Pracowity tryb życia nie uległ przemianie z chwilą przejścia na emeryturę,
czego dowodem m.in. są wydane w latach 2002, 2008 i 2011 wspomniane
monografie „Roztocze”.
Autor wspomina także o swojej pracy społecznej w Polskim Towarzystwie
Geograficznym i Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich,
w którym pełni funkcję prezesa Oddziału Lubelskiego.

Na podkreślenie zasługuje fakt częstego przywoływania we wspomnieniach osób, które wywarły znaczący
wpływ na życie Autora. Wymienia tu
swych nauczycieli: Tadeusza Wilgata
z Gimnazjum im. Staszica, Małgorzatę Szewczykówną i Piotra Malca z Liceum im. Zamoyskiego oraz profesorów z okresu pracy: Michała Strzemskiego, Adama Malickiego, Alfreda
Jahna, Annę Dylikową i Leszka Starkla. „To dzięki ich bezstronnej życzliwości i recenzjom – pisze – zrobiłem
karierę naukową”.
Tom zamyka bibliografia najważniejszych publikacji Autora.
W końcu trzeba wyrazić słowa uznania Wydawnictwu i Drukarni Wyższej
Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im.
W. Pola za pięknie wydane książki. ■

Spotkanie z prof. Janem Buraczyńskim w Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie (rok 2016)
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Mirosław Grudzień

Dzień, w którym pękły lody
W 1971 roku zawarłem umowę
z moim uniwersytetem na sprawowanie
roli opiekuna i przewodnika zagranicznych grup studenckich wymiany naukowej. Najpierw miałem pod opieką
grupy niemiecką (z Berlina) i ukraińską (ze Lwowa). A w rok później pełniłem w Radzie Uczelnianej ZSP tymczasowo, w zastępstwie za kolegę,
ważną funkcję pełnomocnika do spraw
studenckich praktyk zagranicznych.
W tym charakterze opiekowałem się
grupą węgierskich studentów chemii
z Uniwersytetu w Debreczynie i takąż
grupą rosyjską z Uniwersytetu w Woroneżu nad Donem. Grupa z Woroneża
były to niemal same dziewczyny i tylko dwóch chłopaków. Chłopcy jakoś nie śpiewali (co nietypowe u Rosjan!), ale dziewczyny śpiewały super.
Ich sztandarową piosenką jako woroneżanek była oczywiście zadziorna, czupurna piosenka Jołoczki, sosionoczki spopularyzowana w wiele lat potem przez Niemena. Jej fragment tutaj przytaczam:
Jołoczki, sosionoczki
Zielionyje, koliuczije
W Woronieże diewczonoczki
Wiesiołyje, piewuczije
Aby się z nimi podroczyć, chytrze
przekręcałem słowa ostatniego wersu:
W Woronieże diewczonoczki zielionyje, koliuczije… czyli że niby „dziewczyneczki zielone i kłujące”… Wtedy się uśmiechały do mnie łobuzersko od ucha do ucha, błyskając białymi zębami.
Wieczorami w akademiku,
gdy
dziewczyny
szykowały się do snu,
ich opiekun naukowy, docent Władimir Potapycz zapraszał mnie do swojego pokoju na kieliszek rosyjskiej wódeczki, Stolicznej.
Rozmawialiśmy
o polityce …oni tam w Sojuzie bardzo
mało wiedzieli, co się u nas tu w Polsce niedawno (bo dwa lata wcześniej)
stało. Opowiadałem mu o „wypadkach

grudniowych” w Trójmieście w 1970
roku, o strzelaniu do robotników, o zabitym koledze niesionym ulicami na
drzwiach, o spaleniu Komitetu Wojewódzkiego Partii. Władimir Potapycz,
starszy już człowiek, co niejedno w życiu widział i przeżył, słuchał tego z zapartym tchem. Miał taką mądrą, rozumiejącą, pooraną zmarszczkami twarz.
Da, da – powtarzał w zamyśleniu,
wymawiając po dońsku „g” jako „h”
– liudi iz porta, iz wielkoho horoda –
twiordyje liudi. Sieliaki, krestianie iz
dierewień – wsiehda miahkije – dodawał jakby ze smutkiem. Może i sam
pochodził z jakiejś stłamszonej, wepchniętej w kołchoz wioski ? Nie
pytałem.
…Potem przyszło mi obwozić po
Polsce, w jednym uczelnianym autokarze, dwie grupy studenckie razem:
węgierską z Debreczyna i tę właśnie
rosyjską z Woroneża. Niestety: Węgrzy z całego serca, niezwykle solidarnie nienawidzili Sowietów (pogardliwie nazywając ich w swoim języku
„Ruskik” )… i trzeba przyznać, mieli za co.
Za wkroczenie sowieckich czołgów
do Budapesztu, za krwawe stłumienie
ich próby wyzwolenia spod sowieckiego buta… za pożary i krew na ulicach
Budapesztu, za powieszenie ich odważnego premiera i jego współpracowników, którzy ośmieli się Sowietom sprzeciwić, wystąpić z sowieckiego „obozu” i wręcz ich wyprosić z kraju. A także za śmierć wielu, wielu młodych buntowników tamtym tragicznym
1956 roku.
Groziły więc konflikty miedzy tymi
obiema grupami – zauważałem już
z niepokojem jakieś nerwowe, obraźliwe i agresywne, pełne bólu i goryczy
odruchy ze strony Węgrów. Rosjanki
były nastawione przyjaźnie, bez uprzedzeń, ale niewiele wiedziały i rozumiały. Nikt im przecież o tym w Sojuzie nie
powiadał.
Po cichu uprzedziłem o sytuacji
Władimira Potapycza i doktor Ildiko,

szefową grypy węgierskiej. Obiecali
dopilnować i ostrzec swoje grupy.
No i zaczęła się ta nieco przymusowa, wspólna podróż przez Polskę. Węgrzy znali (kiepsko) rosyjski ze szkoły, ale nie chcieli się nim posługiwać.
Na szczęście obie strony dobrze znały angielski i zaczęły ze sobą powolutku, ostrożnie rozmawiać po angielsku.
No i nagle okazało się, że zarówno Węgrzy, jak i Rosjanki znali słynną pieśń amerykańskich protestów z lat
60-tych.Była to pieśń WE SHALL
OVERCOME (po polsku: „Przemożemy, przezwyciężymy). Pieśń Martina Luthera Kinga walczącego o prawa Murzynów i pieśń młodzieży amerykańskiej, pokolenia hipisów, protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie. I nagle nieoczekiwanie, drugiego dnia podróży – zagrzmiał w autokarze silny, połączony, węgiersko-rosyjski chór… po angielsku. Znak braterstwa młodych ludzi, ponad granicami
i podziałami politycznymi.
We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome
Some day…
Ooh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome
Some day…
(„…Przemożemy,
przemożemy,
przemożemy
któregoś dnia…
Oo, głęboko w sercu wierzę,
Przemożemy któregoś dnia…”)
I to był dzień, w którym pękły lody.
Wroga, pełna niechętnego napięcia cisza w autokarze odeszła bezpowrotnie w niepamięć, stało się normalnie,
serdecznie i miło. Odetchnąłem. Młode studenckie serca pokonały bariery
i podziały.
■
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Stefan Przesmycki

Podróż przez Rosję
W połowie lipca 1974 roku wyjechałem z rodziną na wakacje do Warny. Jechaliśmy nowo zakupionym fiatem 125 p. Nasza droga wiodła przez
Czechosłowację, Węgry, Rumunię i
Bułgarię. Rodzina zakwaterowała się
w wynajętym wcześniej hotelu. Sam
zaokrętowałem się na stojący przy nabrzeżu w Warnie, lubelski jacht „Roztocze”, którym przed laty z kilkunastoosobową załogą odbyliśmy rejs po Morzu Czarnym.
Droga powrotna prowadziła przez
Bułgarię, Rumunię i Rosję zwaną wówczas Związkiem Radzieckim. Wspominając tę długą podróż zauważyłem z
pewnym zdziwieniem, że poza Rosją
nie zdarzyło się nic godnego uwagi i
zapamiętania. Już przy przekraczaniu
granicy Rumunii, rosyjscy celnicy, po
długo trwającej odprawie, nakazali nam
zjeść lub zostawić wszystkie posiadane
owoce. Mieliśmy dość dużo smacznych
brzoskwiń, kawonów i melonów, które
z żalem musiałem wyrzucić na śmietnik. Jadąc na resztkach paliwa dotarłem
do stacji benzynowej w Czerniowcach.
Scenę, którą zobaczyłem, do dzisiaj
wspominam z rozbawieniem. Pośrodku rozległego placu stał trabant combi z
polskimi numerami rejestracyjnymi. W
otwartym otworze wlewu paliwa tkwiła
metalowa końcówka węża dystrybutora. Właściciel trabanta płacił za paliwo
w budynku odległym około 15 metrów
od punktu przelewu. Po uiszczeniu należności, podszedł do swojego auta i po
chwili odskoczył jak oparzony, gdyż z
napełnionego baku, dużą strugą wypływała na ziemię benzyna. Okazało
się, że przy tkwiącej w baku końcówce węża nie ma regulacji. Zamykanie
i otwieranie dopływu paliwa dokonuje siedzący w budce osobnik inkasujący pieniądze. Ustawia on na automacie
ilość sprzedanego paliwa i musi czekać aż się wszystko wyleje. W ten prosty sposób zapobiega się nadużyciom.
W końcu skonfundowany kierowca trabanta odjechał. Omijając kałuże benzyny zająłem jego miejsce. Po opłaceniu,

z dużą obawą czekałem na zamknięcie
kurka. Jak się okazało swoje zapotrzebowanie na benzynę obliczyłem bardzo
precyzyjnie. Prawie pusty bak napełnił się pod korek. Dzięki temu na taniej
sowieckiej benzynie jeździłem jeszcze
parę dni po Lublinie.
Wkrótce po wyjeździe z Czerniowiec zauważyliśmy stojącą po lewej
stronie drogi wysoką na kilkanaście
metrów wieżę strażniczą. Najwyższa
jej kondygnacja była przeszklona. Droga przy wieży rozwidlała się w dwóch
kierunkach. Wiodąca prosto prowadziła do Tarnopola, w którym mieliśmy
zamówione miejsca w hotelu. Skierowany w lewo odcinek prowadził do
Kołomyi i dalej przez Brzeżany wiódł
do Lwowa. Po przejechaniu około 100
metrów zatrzymaliśmy się na poboczu,
gdyż moja żona Ewa wraz z matką zaczęły zastanawiać się nad możliwością
przejazdu przez Brzeżany, w których
urodził się ich ojciec i mąż – Gabor Szalay, a w brzeżańskim domu rodzinnym pozostały jeszcze jego dwie
siostry. W końcu obie kobiety zdecydowały się jechać przez Brzeżany. Zawróciłem auto i wjechałem w drugą
drogę. Przebyliśmy niewielki odcinek,
gdy moja teściowa zasłabła i musieliśmy się ponownie zatrzymać. Na jej
stan zdrowia wpłynęła pogoda. Było
parno i wprawdzie słonecznie, ale szybko pojawiły się cumulusy, które zaczęły się silnie wypiętrzać i przeistaczać
się w cumulonimbusy, zwiastujące burze z silnymi opadami. W pewnym momencie wyprzedziła nas czarna wołga, która zahamowała gwałtownie z piskiem opon. I ja zatrzymałem pojazd. Z
wołgi wyskoczył gwałtownie milicjant
i stanąwszy przed moim samochodem
zaczął nas besztać, że miotamy się tam i
z powrotem, zamiast jechać jedyną dozwoloną drogą. W końcu zażądał dokumentów. Siedząca przy otwartym oknie
żona wyjęła ze skrytki paszport, a milicjant natychmiast wsadził łapę do środka, wyrwał jej z ręki dokument i kazał
nam jechać za jego wołgą, a sam na-

tychmiast zajął miejsce obok kierowcy.
Przypomniały mi się rady doświadczonych kolegów, by pod żadnym pozorem nie dawać dokumentów do rąk ruskiej milicji. Czarna wołga zatrzymała się przy wieży strażniczej i gdy wysiadł z niej milicjant, pojechała dalej. Z
tego można było wnosić, że milicjanci
w Związku Sowieckim mieli prawo korzystać z samochodów prywatnych. Milicjant sprawdził wszystkie nasze paszporty i nakazał nam jechać do Tarnopola wybraną na początku drogą. Asfaltowa nawierzchnia jezdni była w dobrym
stanie. Po obu stronach były szerokie
pobocza, graniczące z gęstym lasem. W
pewnym momencie musiałem zatrzymać auto, by załatwić małą potrzebę w
przydrożnym lesie. Zobaczyłem wówczas, że to nie jest las, lecz szeroki na
około 20 metrów pas gęstych krzaków i
wysokich drzew. Poza nimi widać było
ciągnące się po horyzont pola uprawne.
Przydrożne zarośla pełniły więc rolę
parawanu zakrywającego pustkowia.
W odległości kilkunastu kilometrów
od strażnicy zatrzymał nas mężczyzna i
nakazał nam zjechać na prawe pobocze.
Wkrótce zauważyliśmy kilka kobiet,
które machając brzozowymi miotłami,
czyściły nawierzchnię jezdni. Za nimi
posuwał się wolno samochód ciężarowy wyposażony w urządzenie rozsypujące pszenicę na całej szerokości jezdni.
Jechaliśmy poboczem obok pszenicznej
drogi i po kilku kilometrach (a może
więcej) wjechaliśmy na szosę. Ujechaliśmy spory szmat drogi, gdy znowu natknęliśmy się na znaną nam ,,rozrzutną”
operację. I podobnie jak przed tym, jechaliśmy kilka (kilkanaście ?) kilometrów obok szosy. Widocznie wszystką pszenicę, zebraną w najbliższej okolicy zdołano rozsypać wcześniej, gdyż
do samego Tarnopola dojechaliśmy po
czystej nawierzchni. W połowie drogi do Tarnopola, przed skrzyżowaniem
dróg, stała kolejna wieża strażnicza. Na
jej najwyższej, również oszklonej kondygnacji, zauważyłem milicjanta obserwującego przez lornetkę nasz samo-
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chód. Po chwili położył lornetkę i sięgnął po słuchawkę telefonu. Zapewne podawał informację o naszym pobycie do następnej wieży strażniczej, którą
mijaliśmy w pobliżu Tarnopola.
W bratnim socjalistycznym kraju bez przerwy byliśmy obserwowani. Gęste zarośla wzdłuż drogi skutecznie zasłaniały cały krajobraz. Nieufność wobec obcych i ukrywanie przed
nimi wszystkiego, co można ukryć, stanowiło obsesję odziedziczoną od czasów caratu. W 1839 markiz Astolphe
de Custine podróżował po Rosji. Po
powrocie do Francji, opublikował swe
zapiski. Przytaczam obok cytat z polskiego wydania: „Chwytam się na tym,
że mówię jak paryski radykał; jestem
we Francji zagorzałym arystokratą, ale
w Rosji stałem się demokratą, bo chłop
z okolic Paryża czy francuski drobnomieszczanin ma większą swobodę niż
magnat w Rosji”.
Ta publikacja wywołała na dworze
carskim konsternację i gniew. W okre-

sie stalinowskim obsesja szpiegomanii
i terror adresowany do myślących inaczej osiągnęły monstrualny wymiar.
Pewną orientację o sytuacji społecznej
panującej w Rosji pod rządami Stalina,
można sobie wyrobić czytając pamiętniki Nadieżdy Mandelsztamowej.
Kilka kilometrów od drugiej wieży
strażniczej nasza podróż została dość
gwałtownie przerwana wskutek ulewnego deszczu. Wiele razy miałem do
czynienia z gęstym deszczem, który zmuszał mnie do zatrzymania. Nigdy jednak nie spotykałem tak dużego i długo trwającego opadu jak w czasie jazdy do Tarnopola. Jezdnią płynął
wartki potok, sięgający połowy kół i
łączący się ze strugami płynącymi poboczem. Odnosiłem wrażenie, że stoję
pośrodku szerokiej i wzburzonej rzeki.
Chwilami ogarniał mnie strach przed
porwaniem samochodu przez wodę.
Moja rodzina, mimo, że przez zalane
szyby nic nie widziała, była równie
przestraszona. Wreszcie po prawie go-

dzinie, deszcz zmniejszył się na tyle, że
mogłem podjąć dalszą jazdę. Martwiliśmy się losem kołchoźników, którym
deszcz zmył z jezdni pszenicę. Po analizie sytuacji meteorologicznej, doszedłem do wniosku, że opad pochodził z
chmury wykształconej w postaci cumulonimbus calvus. Tego rodzaju chmury
dają intensywne opady, lecz o małym
zasięgu. Po skręcie w drogę do Tarnopola, przed trzecią wieżą zatrzymano nas kolejny raz. I tez nie na chwile,
lecz na cała godzinę. Milicjant obszedł
parę razy samochód, a następnie wypytywał o nieistotne szczegóły odnośnie
naszej jazdy. Niewątpliwie wykonywał
zadanie, a może chciał też wykazać się
aktywnością. Powiada się, że podróże
kształcą. Powiem tak: podróże kształcą
odważnych, bo na samotną podróż po
dawnym Związku Sowieckim mogły
się zdobyć tylko osoby odważne.
Stefan Przesmycki

Stanisław Turski

Czarne Murzyny
Latem przebywałem dwukrotnie nad jeziorami koło
Włodawy: Białym i Czarnym. W związku z tym przypomniały mi się dwie historie… kolorystyczne.
Pierwsza to z czasów mojej pracy w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, kiedy zawiozłem na spotkanie do Klubu Rolnika bodajże w Drelowie k. Radzynia Podlaskiego,
afrykańskiego studenta na spotkanie z tamtejszą publiką.
Koło Gospodyń Wiejskich machnęło plakat zapraszający
na: Spotkanie z Murzynem (pisane wielką literą).
Frekwencja była aż do ścisku.
Sympatyczny student, który przyjechał do Lublina pociągiem z Łodzi, a którego dowiozłem tu służbową warszawą, wszedł na podest, dostał brawa i wyrzekł tylko kilka słów, bo tyle umiał po polsku: ja być z Afryka, Angola
Country, ja studiować łóć (Łódź), lubie Polska, lubie polskie dziewczyny (brawa oczywiście od niewiast), i zakończył pytaniem po rosyjsku: woprosy jest’…? (studiował
przedtem w Moskwie).
Jedna babina zapytała, czy można go pomacać, druga zadała konkretne pytanie: A co wy tam jecie? Kartoflów chiba nie macie, co? Jakaś śmielsza, siedząca w gronie kawalerczaków, chcąc wywołać erotyczną aurę, odezwała się kokieteryjnie i prowokacyjnie: Wszędzie jesteś
taki czarny, hi, hi?
To było ok 1974 roku, w czasach zupełnie niepoprawnych, w stosunku do dzisiejszych.

A oto druga historyjka:
Jeszcze wcześniej, gdzieś ok 1967 roku, gdy mieszkaliśmy całą rodziną na stacji kolejowej Kanie k. Rejowca,
gdzie tato był zawiadowcą stacji, zauważyłem ręcznie wypisany plakat, przypięty pineskami do drzewa. Drzewo to
rosło koło peronu. Do dzisiaj pamiętam treść plakatu:
Uwaga!!!
W dniu… o godz... ( już nie pamiętam) w Remizie Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Kańskiej
odbędzie się otczyt (oryginalne) pt.:
ALKOHOL – TWÓJ WRÓG !
Po otczycie zapraszamy na ZABAWĘ TANECZNĄ.
BUFET OBFICIE ZAOPATRZONY !!!
Gra znakomity zespół muzyczny „Czarne Murzyny”
Czyżby mogli istnieć różowi albo niebiescy murzyni? –
chciałoby się zapytać. Okazało się, że to miejscowi grajkowie tak „ochrzcili” swój ansambl, idąc dalej w nazewnictwie niż słynna w Polsce big beatowa grupa muzyczna, która nazwala się Niebiesko-czarni, w odróżnieniu od
Czerwono-czarnych.
Zgodnie z dzisiejszą poprawnością a tameczną tendencją, nazwa zespołu z Wólki Kańskiej powinna brzmieć:
„Czarni Afroamerykanie”… czyli tak samo śmiesznie
i nielogicznie.
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Listy otwarte

List z Polski (15)
Moi Kochani.
Już chyba długo nie popiszę tych listów do Was. Idzie mi to bardzo opornie, a nieraz i cały dzień, bo już palce nie chcą wyraźnie pisać. Następnego dnia znów poprawiam i przepisuję
na nowo, bo to wstyd takie pokreślone
kartki wysyłać w świat. A gdy sobie coś
jeszcze przypomnę, to dopisuję – i tak
mi schodzi dzień za dniem. Właściwie
to nie powinienem narzekać, bo mam
przynajmniej zajęcie, a przy okazji słucham sobie muzyki z radia. Potem daję
to pisanie „na komputer” synowi Józka. Pewnie go pamiętacie – on już na
studiach i bardzo obrotny w tych sprawach. Nie zawsze może odczytać moje
kulfony lub nie rozumie słów, to potem
poprawiamy. Wysyłam Wam wydrukowane, bo pewnie nie mielibyście cierpliwości czytać moich rękopisów.
Bardzo się cieszę, że już na dobre
wyjechaliście z Anglii. Słyszę, że tam
teraz nie kochają Polaków, są jakieś
napady, zabójstwa, aż interweniował
polski rząd. Dziwne, że młodzi Anglicy kierują swoją agresję w stronę tych,
którzy napędzają im gospodarkę, a nie
w stronę nielegalnych emigrantów. To
tak jak po wojnie w 1945 roku. Polskich żołnierzy z dywizjonów lotniczych broniących nieba nad Anglią nie
dopuszczono nawet do defilady zwycięstwa, a potem wypędzono w myśl
przysłowia: „murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść”. Niedawno doczytałem się w jakimś artykule, że „na pożegnanie” rząd brytyjski wystawił Polsce
rachunek... za usługi, jakie Brytyjczycy świadczyli polskim lotnikom w czasie wojny i za utrzymanie samolotów,
na których latali zestrzeliwać Niemców. Rachunek opiewał na kwotę ok.
68 mln funtów po kursie z 1939 roku –
na dzisiejsze pieniądze to ponad 10 mld
złotych. Kwotę tę Anglicy odliczyli sobie ze środków polskiego Skarbu Państwa, czyli złota, które zostało wywiezione z Polski i zdeponowane w Wiel-

kiej Brytanii na czas wojny. Słono zapłaciliśmy za biało-czerwone szachownice na angielskich myśliwcach, za 50
strąconych meserszmitów i za tych, co
polegli, broniąc Zjednoczonego Królestwa. A myślałem, że Anglicy to dżentelmeni i mają więcej honoru.
Współczuję Polakom, którzy nie
mają wyboru i zostają w Anglii. Pewnie
nabrali tam kredytów na dom i samochody, a tu nie mają do czego wracać.
Nie ma im czego zazdrościć, bo życie
nie polega na tym, żeby mieć jak najwięcej. Młodzi nie rozumieją, że płace
w Anglii czy w Niemczech będą dużo
wyższe jeszcze przez kolejne kilkadziesiąt lat i nawet najlepszy polski rząd nie
zmniejszy tej różnicy z powodu zaległości cywilizacyjnych i półwiecznego
systemu socjalistycznego, jaki nas dusił. Zdecydowana większość Polaków
nigdy nie wróci do kraju, a ich potomkowie będą wynarodowieni aż całkowicie zerwą kontakt z ojczyzną dziadków.
Mam nadzieję, że nie stanie się tak
w Waszym przypadku. Polska jest najlepszym krajem do życia i gospodarowania, tylko nie ma szczęścia do uczciwych polityków. Obecna ekipa rządząca robi, co może i zapewnia o swoich najlepszych intencjach na rzecz dobra obywateli. Są już zasiłki na dzieci, pewna pula bezpłatnych leków dla
seniorów po 75 roku życia i inne starania. Ale protestują, m.in. pracownicy służby zdrowia i nauczyciele, że za
mało zarabiają. Na jaw wychodzą masowe przekręty reprywatyzacyjne nie
tylko w Warszawie, zatwierdzane przez

przekupnych sędziów. Zawsze mówiłem Wam, że powojenna Polska to paser, bo okradła przedwojennych ziemian, przemysłowców, „rozkułaczyła”
bogate chłopstwo, młynarzy, kamieniczników, a po 1989 roku rozprzedała za bezcen majątek narodowy wybranym grupom z lewackich kręgów władzy. Polska jest jedynym państwem,
które do tej pory nie przeprowadziło
uczciwej reprywatyzacji. A inne kraje
wypracowały dobre wzorce i moglibyśmy z nich skorzystać.
Pewnie pamiętacie, jak stanowczo występowałem przeciw prywatyzacji lasów państwowych. Bo gdyby
były prywatne, to gdzie się partyzantka podzieje? Taki prywatny właściciel
las ogrodzi i do lasu nie wpuści, bo mu
gałęzie połamią, jagody wyjedzą, grzyby wyzbierają, kupę zrobią... itp. No
i udało się! Polskie lasy dla zwierzyny
i człowieka muszą być ogólnodostępne.
W nich zawsze było schronienie i ratunek. Na świecie i coraz bliżej nas znów
się kotłuje. Zamachy na ludzi już nikogo nie dziwią. Szokują jedynie liczby ofiar i sposób zabijania. We Francji muzułmanie nie oszczędzili nawet
księdza przy ołtarzu, podrzynając mu
gardło. Ostatnio Turcja wyrasta na islamską potęgę i dogaduje się z Rosją.
Dobrze, że u nas powołuje się brygady obrony terytorialnej i uczy młodych
ludzi strzelać. Nie liczmy, że Amerykanie nas obronią. Teraz dużo będzie
zależało od tego, kto zostanie prezydentem w USA. Wybór między Clinton a Trumpem to tak jak między dżu-
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mą a cholerą. Tak czy siak – dla nas nic
dobrego. A ostatnie pomysły naszego
ministra obrony podobają mi się. Sam
bym jeszcze poszedł na przeszkolenie
do lasu, ale niestety nie te latka. Z jednej strony islam, z drugiej Rosja – oj,
niewesoło to widzę! I jeszcze Ukraina
po drodze…
Czy Wy pamiętacie jeszcze smak kaszy gryczanej? Jak wiecie, to mój ulubiony produkt żywieniowy pod różnymi postaciami i przy każdej okazji starałem się, abyście i Wy ją polubili. Najlepsza jest taka uparowana na sypko
z tłuszczem i skwarkami popijana zim-

nym, zsiadłym mlekiem. Dobre są też
pierożki z takiej kaszy z dodatkiem białego sera i odrobiny mięty. Można też
upiec placek gryczany na cieście, a posmarowany masłem smakuje wybornie
z kawą na mleku. To wszystko wróciło do mnie podczas rodzinnej wycieczki na „Gryczaki” – doroczny festyn kaszy gryczanej w Janowie Lubelskim
w ostatnią niedzielę. Placek kupiłem
tam gotowy i bardzo smaczny. Pogoda
dopisała i było wiele straganów z produktami rolnymi. Spędziliśmy czas wesoło, bo wszystkim przygrywała orkiestra dęta. Jak dożyję, to za rok też tam

pojedziemy, bo kasza gryczana to najlepsze i zdrowe jedzenie. Jeśli narobiłem Wam smaku, to małą przesyłkę
z kaszą janowską mogę Wam wysłać.
Na pewno Wam nie zaszkodzi.
Jak zawsze, a szczególnie teraz, polecam Was opiece Bożej i ściskam
serdecznie.
Zostańcie z Bogiem!
Dziadek Stach
28 sierpnia 2016 roku.

Być wiernym przyrzeczeniu...
30-lecie Stowarzyszenia Szarych Szeregów
Powołanie „Środowiska Harcerzy
byłych Szarych Szeregów” w 1986 r.
przy lubelskiej Komendzie Hufca ZHP
Lublin Miasto było początkiem działalności grupy harcerzy wojennych Szarych Szeregów, mieszkających w Lublinie. W dwa lata później w 1989 r. ufundowano sztandar „Ul Zboże” (kryptonim z okresu niemieckiej okupacji) Chorągwi Lubelskiej, który poświęcony został na Krajowym Zjeździe Szarych Szeregów w Wesołej koło Warszawy.
Rodzicami chrzestnymi byli Wanda, córka gen. Kazimierza Tumidajskiego, dowódcy lubelskiego Okręgu
AK, oraz Stanisław Broniewski ps. Orsza, naczelnik Szarych Szeregów. Szare Szeregi zostały powołane po wybuchu wojny już 27 września 1939 r.
w Warszawie przez członków Naczelnej Rady Harcerskiej. W 1990 r. Środowisko przerodziło się w Stowarzyszenie Szarych Szeregów i w Lublinie zaczął funkcjonować Oddział, którego pierwszym prezesem był Leopold
Brzyski. Od tego czasu lubelscy członkowie Stowarzyszenia Sz.Sz. uczestniczą w uroczystościach państwowych,
kombatanckich, lokalnych i centralnych. Przy pomniku Obrońców Lublina 1939 (ul. Zana na skrzyżowaniu z al. Kraśnickimi) – każdego 17
września upamiętniają rocznicę wybuchu II wojny światowej, napaści Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. Kolejnymi prezesami byli Jan Niedziela (1998–2002) i Janusz Matusewicz (2002–2011) i obecnym, od 2011
r., jest dh Zdzisław Łoziński.

Stowarzyszenie w Lublinie liczy
około 60 członków i – niestety – grono
to zmniejsza się liczbowo z każdym rokiem. Na początku bm. zmarł w Kraśniku jeden z bohaterów Powstania Warszawskiego Józef Zielke ps. Bryza, który jeszcze w marcu uczestniczył w projekcie podjętym przez uczniów kilku
lubelskich szkół średnich pod hasłem
– „Wczoraj – Dziś – Na zawsze...”.
Celem tego projektu jest przybliżenie
szerszej publiczności mieszkających
w naszym regionie warszawskich powstańców z sierpnia – września 1944 r.
To lubelscy członkowie Stowarzyszenia byli inicjatorami pamiątkowych
tablic w kościołachoo. Dominikanów,
w Garnizonowym, Kapucynów na Poczekajce, na ścianie cmentarnej
kaplicy przy ul. Unickiej oraz
w domu przy ul. Górnej 4, gdzie w czasie okupacji mieścił się sztab Okręgu
Lubelskiego AK. Miejscem spotkań
Stowarzyszenia w Lublinie jest Zespół
Szkół Ekonomicznych przy ul. Bernardyńskiej. Poza Lublinem w naszym
województwie szkoły imienia Szarych Szeregów działają w Kraśniku
i Puławach.
Swoje 30-lecie Stowarzyszenie obchodziło uroczyście w Zespole Szkół nr
8 im. SzarychSzeregów przy ul. Krężnickiej 156. Jest tam urządzona Izba
Pamięci Szarych Szeregów. Na jubileuszowe spotkanie przybył wojewoda
lubelski Przemysław Czarnek. Odznaczona została wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Sz. Sz. w Lublinie Wanda
Łazowska. Wręczono odznaki, meda-

le i dyplomy aktywnym członkom Stowarzyszenia. Przy tej okazji najmłodsi
uczniowie szkoły zaprezentowali słowem i śpiewem inscenizację poświęconą szaroszeregowej działalności w czasie wojny.
W bogato ilustrowanej broszurze na
30-lecie, opracowanej przez Stanisława Jana Dąbrowskiego, zamieszczono
fragmenty dwu listów skierowanych do
lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia.
Nauczyciele napisali: Uczniowie poprzez bezpośredni kontakt z członkami
Szarych Szeregów uświadamiają sobie,
jak ważne w życiu człowieka są autorytety, dążenie do ideałów
i wiara, że w każdym momencie naszego życia możemy liczyć na pomoc
i życzliwość innych ludzi. Dziękujemy
za pomoc i wsparcie w ważnym dziele
wychowywania kolejnych pokoleń.
Dziękowali też uczniowie: „Swoim życiem przekazujecie nam – młodemu pokoleniu żyjącemu w dobie wirtualnego świata, które czas wojny znamy
tylko z filmów, podręczników historii i Waszych opowiadań – jakie wartości są w życiu najważniejsze. To dzięki
Wam zrozumieliśmy, co naprawdę liczy się w życiu i jaką drogą podążać.
Pamięć o Was, o Waszych bohaterskich
czynach trwa i żyć będzie zawsze w naszych sercach. Dziękujemy za wskazanie wartości życia”.

GAL
11 X 2016
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Józef F. Fert

LEKTURY SPÓŹNIONE

Soplicowo odnalezione... w starym kufrze

(Joanna Puchalska: Dziedziczki Soplicowa. Warszawa 2014)
Nareszcie święta! Czas na lektury stosowne do klimatu Wigilii i tych najbardziej rodzinnych świąt.
Wchodzi mi w ręce kupiona dwa lata
temu i odłożona „na potem” książka Joanny Puchalskiej opowiadająca o niezwykłym miejscu na ziemi i w literaturze
– o małym ziemiańskim gnieździe: leżącym „siedemnaście kilometrów na południe od Nowogródka i cztery kilometry
od Mickiewiczowskiej Świtezi...”. Bohaterem opowieści, tej prawdziwej sagi
rodzinnej Puchalskich – Karpowiczów –
Uzłowskich... jest dwór w Czombrowie,
który – jak przekonująco wywodzi autorka – ni mniej, ni więcej, jeno posłużył
za prawzór Mickiewiczowskiemu Soplicowowi. Rzecz stała się głośna już przed
wojną i do tego stopnia spopularyzowana, że wielopokoleniowa sadyba Karpowiczów zagrała w filmie Pan Tadeusz,
nakręconym w 1928 roku przez Ryszarda Ordyńskiego. Dwór i plenery czombrowskie posłużyły do niemej ekranizacji polsko-litewsko-białoruskiego arcypoematu. Film w dużej części uchował się od zniszczenia, a popularność
Czombrowskiego dworu przed wojną
stała się zaczynem nowej jego historii.
Mieszkańcy dworu nie omieszkali sobie
niekiedy dworować z oblegających ich
wielbicieli „historycznych pamiątek” po
Panu Tadeuszu. Tak np. ciocia naszej
autorki, Zosia Karpowiczówna (następnie zamężna Brzozowska), oprowadzając wycieczki wskazywała na ławeczkę,
„na której Tadeusz z Zosią pierwszy raz
się pocałowali.” (s. 214)
Zaczynam moje wrażenia z lektury
„od końca”, ale bo też nie wypada inaczej. Czombrowski dwór i cała jego wielowiekowa tradycja, łącznie z tą Mickiewiczowską, dziś już w zasadzie nie istnieje. Przykryły ją kołchoźne pola i kołchoźne porządki, zaprowadzone na tych
ziemiach po 1945 roku. A cudem ocalone z pożogi wojennej i bolszewickich
grabieży pamiątki rodzinne, to wspomniany tu „kufer” zawierający stare, nawet kilkusetletnie papiery rodowe i inne,
które uratowała ostatnia Pani na Czom-

browie-Soplicowie, Maria z Popławskich Karpowiczowa, prababcia autorki. Dwór spalili „czerwoni partyzanci”
16 maja 1943 roku na oczach domowników, „kiedy w Czombrowie szalały bzy
i śpiewały słowiki...” Maria Karpowiczowa ostatecznie w 1945 roku wyjechała na
zachód do centralnej Polski i tu zaczęła
„nowe” życie w domu syna Janusza, który ożenił się z Marią Walicką, wnuczką
Anieli z Wierzejskich Uzłowskiej, mat-

storyczno-topograficznych
Czombrowa i okolic porównywanych z „realiami” obecnymi w Panu Tadeuszu. Nie żałuje nam też szczegółów ze swych prawie dorocznych wypraw „w kraj lat
dziecinnych” swoich... dziadów i pradziadów. Od tego wręcz zaczyna swoją
sagę Uzłowskich-Karpińskich. No więc
przyjeżdżamy z autorką w prawosławny Wielki Czwartek, „aby prowadzić poszukiwania”. „Wyposażeni w rozsypujący się, zaczytany niemal na śmierć egzemplarz Pana Tadeusza oraz GPS ruszyliśmy na spotkanie przygody.” (s. 17)
– tak rozpoczyna się poszukiwanie ruin
„zamku Horeszków”. „Gdzie usytuowany był dwór, wiadomo, i stamtąd wystartowaliśmy. Najpierw jednak trzeba było
podjąć decyzje, w którą stronę odmierzać
dwa tysiące kroków.” (s. 17). Pamiętamy
wszak:
O dwa tysiące kroków
zamek stał za domem,
Okazały budową, poważny ogromem,
Dziedzictwo starożytnej
rodziny Horeszkow;
(księga I, w. 268–270)

ką chrzestną Adama Mickiewicza. Historia zatacza więc koło i trafia pod czułe „szkiełko i oko” kolejnej „dziedziczki
Soplicowa”, niestety – wydziedziczonej
przez okrutną historię.
I tu można by zacząć „historię” Soplicowa Mickiewiczowskiego. Nie będę
jej, oczywiście, opowiadał, ani streszczał,
bo temu poświęcona jest cała niezwykle
ciekawa opowieść Joanny Puchalskiej
(wnuczki Marii z Walickich Karpowiczowej), chciałbym jedynie pokrótce odnieść się do argumentów autorki Dziedziczek Soplicowa; według niej, mają dowodzić faktycznego i realnego związku Czombrowa z Soplicowem. Autorka
używa dwu zasadniczych zbiorów argumentów, tj. faktow zaczerpniętych z autentycznych losów Adama Mickiewicza oraz wniosków z analizy realiów hi-

W ten sposób wśród sięgających piersi pokrzyw i innego zielska „wyprawa” rodzinna, wspierana przez miejscowych „pomocników”, poszukuje śladów opisywanych w Panu Tadeuszu realiów poetyckiego krajobrazu. Poszukiwania jakże owocne, wprawdzie koincydencje czombrowskiego świata z światem przedstawionym poematu przyjmujemy troszkę „na wiarę”, ale za to na naszych oczach zaczyna odżywać pogrzebany zda się na zawsze i na zawsze utracony rozdział prawdziwej historii i prawdziwych ludzi kiedyś tu mieszkających,
trudzących się z przeciwnościami losu
i niekoniecznie dobrymi sąsiadami; do
nagminnych zjawisk należały tu (zresztą
– gdzie indzie również) „zajazdy”, czyli egzekwowanie przy użyciu nagiej siły
rzekomych czy faktycznych orzeczeń sądowych... Mniej nas w końcu fascynują
te poematowe „realia”, które nieodwo-
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łalnie prowadzą ku „ostatniemu zajazdowi na Litwie”, a tak naprawdę wpadamy
po uszy w dzieje rodziny Karpińskich,
a wcześniej rodziny Uzłowskich, w które wplątane są – i jakże mocno, a naocznie pokazane – w losy samego Adama Mickiewicza, którego dziadek Mateusz Majewski i jego córka Barbara, służyli u Uzłowskich, dziadek jako ekonom i prawdziwy „mąż zaufania”, skoro to jemu przypadł m.in. „zaszczyt” organizowania jednego z zajazdów swego
pana na opornego sąsiada... Matka poety,
późniejsza pani Mickiewiczowa (17671820), była również osobą szczególnego
zaufania państwa Uzłowskich, jako „pannie respektowej” powierzono pieczę nad
dworską apteczką (pełniła urząd „panny
apteczkowej”), co w dawnych czasach
oznaczało nadzór nie tylko nad faktyczną
domową apteką (zioła, driakwie, nalewki zdrowotne itd.), ale również nad dworską piwniczką i innymi dobrami domu.
Tu znalazł pannę Basię Majewską – nb.
ze starodawnej rodziny szlacheckiej herbu Starykoń – dobrze zapowiadający się
adwokat z Nowogródka, a później także komornik miński Mikołaj Mickiewicz
(1765–1812). Pobrali się w 1795 i zamieszkali w Nowogródku, kilkanaście ki-

lometrów od Czombrowa, ale ich genialny syn Adam, który urodził się 24 grudnia 1798 roku, zapewne nierzadko odwiedzał swego dziadka Mateusza (1740?
– do 1817 lub 1821), a przynajmniej nasłuchał się matczynych opowieści o wyczynach wojowniczego ekonoma Uzłowskich, który – jak podsuwa autorka Dziedziczek – stał się „pierwowzorem postaci
Wojskiego”:
„W składzie drużyny miażdżącej wroga sernicą znajduje się Wojski. Ten zaufany sługa Sędziego uczestniczy we
wszystkich ważniejszych wydarzeniach.
W konflikcie z zaściankiem i z hrabią
przewodzi stronie soplicowskiej, podobnie jak na czele skrzykniętego na pomoc
«poddaństwa» i szlachty w Czombrowie
stawał Mateusz Majewski. Czy Mickiewicz mógł mieć lepszy materiał źródłowy
do wątku awantur szlacheckich niż opowieści swego dzielnego dziadka? I lepszy
niż dziadek pierwowzór postaci Wojskiego?” (s. 85).
Familiarne relacje Mickiewiczów
z Uzłowskimi i Czombrowem trwały co najmniej do śmierci pani Barbary
(1820 r.). Jednym ze znaków tej zażyłości było przyjecie przez Panią na Czombrowie Anielę z Wierzbowskich Uzłow-

ską funkcji matki chrzestnej Adama. To
też mogło otwierać przyszłemu autorowi Pana Tadeusza skarbiec historii szlacheckich tej rodziny i całego sąsiedztwa.
No właśnie – poszukując realiów panatadeuszowych w przestrzeni dziś zmielonej przez czas warto pamiętać, że Mickiewicz, pisząc swe arcydzieło wiele lat
po opuszczeniu „kraju lat dziecinnych”,
miał w oczach, uszach i swej niezwykłej
pamięci nie tyle poszczególne „przypadki”, co raczej ogólny obraz dziejów
tej ziemi, który przetworzył w swej genialnej wyobraźni na opis, zda się, prawdziwszy od... jego realnych pierwokształtów. I tu jest wielkość poezji, która potrafi podnieść nic, zda się, nieznaczący
szczegół pospolitego życia do wysokości
nieśmiertelnego symbolu, jak to uogólnia
tzw epilog Pana Tadeusza czy może raczej „prolog”drugiej jego, nigdy nienapisanej części:
Kraj lat dziecinnych!
On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie
(w. 68-69)
Do tego kraju przodków, do wielopokoleniowej tradycji polskiego ziemiań-
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stwa kresowego zaprasza nas dziełko Joanny Puchalskiej. Co szczególne, co też
nadaje całej opowieści szczególnego ciepła rodzinnego, to skupienie opowieści na losach najwybitniejszych przedstawicielek tej tradycji pań na Czombrowie, począwszy od matki chrzestnej
Adama Mickiewicza – Anieli z Wierzejskich Uzłowskiej, przez historię pierwszej z pań noszących nazwisko Karpowicz a uwłaszczonych na Czombrowie –
Benedykcie z Haciskich, której mąż Kazimierz Karpowicz odkupił zadłużony do
nieprzytomności Czombrów od dotychczasowych właścicieli, Uzłowskich. Stało się to około 1832 roku. Od tego czasu Czombrów przez cztery pokolenia –
do 1943 r. – pozostawał w rękach rodziny Karpowiczów, którzy uczynili z dworu prawdziwe centrum kultury, promieniujące na cała chłopską okolicę. A zresztą kresowy dwór:
„[...] był niemal samowystarczalną
jednostką ekonomiczną. Mieszkańcy zaopatrywali się w mieście prawie wyłącznie w przysłowiowe gwoździe i sól (może
jeszcze kawę, herbatę i cukier), a wszystko inne produkowano na miejscu, łącznie
z takimi rzeczami, jak wozy, koła, beczki,
uprzęże, tkaniny, worki, okucia, podkowy. Jeśli zaś chodzi o żywność, to z własnych upraw i hodowli spokojnie wykarmili się i właściciele, i krewni, i liczni goście, i rezydenci, i oficjaliści, i służba domowa, i folwarczna. A w czasach pańszczyźnianych dwór był jeszcze obowiązany do żywienia chłopów na przednówku, jeśli trafił się trudny rok i wieś trapił
głód.” (s. 110–111)
Centralna postacią opowieści o Czombrowie i jego dziedziczkach jest Maria
z Popławskich Karpowiczowa (1874–
1955). Urodziła się w Moskwie jako
córka wysokiego urzędnika Kolei Moskiewsko-Brzeskiej. W 1896 wyszła za
mąż za poznanego w Moskwie Karola
Karpowicza:
„Kiedy po ślubie Karol przywiózł do
rodowego gniazda swoją Manię, rodzice pana młodego, sędzia Julian i Karolina
z Bułhaków [z „tych” Bułhaków, z których wywodzi się słynny fotografik Jan
Bułhak; nb. zdjęcia jego roboty ozdabiają
książkę – przyp. J.F.], serdecznie przyjęli wybrankę serca jedynaka i młoda pani
Karpowiczowa szybko zadomowiła się
w rodzinie.” (s. 164)
Maria obdarzona była rozlicznymi talentami, które kwalifikowały ją na wspa-

niałą Panią na Czombrowie – prawdziwą gospodynię i mecenaskę sąsiedzkiej
okolicy chłopskiej. Ale prawdziwą pasją p. Marii było nauczanie. Nie miała
wprawdzie urzędowych „papierów” do
wykonywania zawodu nauczycielskiego w szkołach państwowych, jeno porządną rosyjską maturę, ale i tak nikt nie
przeszkadzał jej w rozwijaniu prawdziwej pasji pedagogicznej wśród ciemnego i analfabetycznego chłopstwa (w zasadzie białoruskiego). Własnym sumptem potrafiła zorganizować w dworze
świetną szkołę, w której podstawowe
nauki pobierały nie tylko dzieci chłopskie, ale również dorośli. Otaczała ją
za to prawdziwa wdzięczność miejscowych, która wiele razy uratowała ją i jej
najbliższych z opresji, a może nawet od
śmierci. Oto jedna migawka z życia tej
szczęśliwej Siłaczki:
„Dziś, gdy wracałam z Wilna z daleka od domu już zobaczyłam całą swoją szkołę z krzykiem i gwałtem biegnącą
na moje spotkanie” - pisze w pamiętniku
Maria, a jej prawnuczka dodaje:
„Pani dziedziczka śpiesząca dwanaście kilometrów na bosaka [buty należało oszczędzać – przyp. J.F.] do wiejskich
dzieci – taki obrazek mocno odbiega od
tego, co usiłowała wmawiać ludziom sowiecka, a potem PRL-owska propaganda.” (s. 206)
No właśnie. Bolszewicy i ich PRL-owscy pomagierzy zniszczyli ostatecznie polskie ziemiaństwo jako realną i jakże ważną część (warstwę) polskiego społeczeństwa, między innymi zohydzając
obraz jego przedstawicieli i bezwzględnie zakłamując jego ogromne zasługi dla
istoty życia społecznego w Polsce. Dziś
została nam tylko pamięć rodzinna, której
wyraz niekiedy znajdujemy w tak pięknych pomnika literackich, jak ten, o którym tu mówię.
Dziedziczki Soplicowa to chyba jednak nie tylko galeria pań żyjących i działających w przełomowym okresie dziejów Rzeczpospolitej w odległej Litwie-Białorusi od schyłku XVIII do połowy
wieku XX, ale szerzej wszystkie te wspaniałe Polki, które wniosły do tradycji społecznej naszego narodu wspaniałe wartości obywatelskie i głęboko chrześcijańskie poczucie solidarności z wszystkimi mieszkańcami naszej ojczyzny. Można by o nich pomyśleć, że są siostrami,
córkami i wnuczkami Mickiewiczowskiej Zosi, która w dniu swoich zaręczyn
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wraz z Tadeuszem postanawia podzielić
się wolnością; jak mówi Tadeusz:
Sami wolni, uczyńmy i włościan wolnemi,
Oddajmy im w dziedzictwo posiadanie ziemi,
Na której się zrodzili, którą krwawą pracą
Zdobyli, z której wszystkich żywią i bogacą.
A oto jak na ten niezwykły „prezent zaręczynowy” odpowiada Zosia:
„Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie.
Wszakże Pan będziesz mężem; ja do rady młoda.
Co Pan urządzisz, na to całym sercem zgoda!
[…]
Wsi nie lękam się, jeśli w wielkim mieście żyłam,
To dawno; zapomniałem, wieś zawsze lubiłem;
I wierz mi, że mnie
moje kogutki i kurki
Więcej bawiły niżli owe Peterburki;
Jeśli czasem tęskniłam do zabaw, do ludzi,
To z dzieciństwa; wiem teraz, że mnie miasto nudzi;
Przekonałam się zimą
po krótkim pobycie
W Wilnie, że ja na wiejskie urodzona życie;
Pośród zabaw tęskniłam znów do Soplicowa.
Pracy też nie lękam się,
bom młoda i zdrowa,
Umiem chodzić około domu, nosić klucze;
Gospodarstwa, obaczysz, jak ja się wyuczę!”
(księga XII, w. 502...533)
Zosia, jak widać z książki o Dziedziczkach Soplicowa nie tylko „wyuczyła się” gospodarstwa, ale stała się
wielopokoleniowym arcywzorem Polki-patriotki, pani domu i ducha opiekuńczego rodziny i sąsiedztwa, ale też
kobiet mających poczucie odpowiedzialności za losy całego kraju.
Józef F. Fert
Fotografie Jan Bułhak
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Wojciech Pestka

Żywot Polaka poczciwego
(w Krasławiu na Łotwie)
Trudno tam dotrzeć. To nie znaczy, że
brakuje tu dróg (z wdziękiem licencjonowanych biur podróży wiodą nas na pokuszenie w nieznane), że spiętrzone góry
zatrzymają nas w biegu, przetną nasze
szlaki gęste lasy i rzeki nie do przebycia:
średnie wyniesienie terenu to zaledwie
87 metrów ponad poziom morza. Trudno
tam dotrzeć, bo potrzeba szczególnych
powodów, by zdecydować się na taką
podróż. Inne miejsca są rozpoznawalne
na pierwszy rzut oka, pozostawiają myślom duży margines swobody, nie wymuszają na nas takich uzasadnień. Czym
zatem może sprowokować wyobraźnię,
przyciągnąć uwagę zaledwie dziesięciotysięczne, prowincjonalne miasteczko,
by wynagrodzić trud nieśpiesznej i nieco
monotonnej podróży? Krasław zajmuje
miejsce gdzieś na peryferiach przestrzeni
opisanej słowem Kresy, bo przecież polskie Inflanty (inaczej Łatgalia) po pierwszym rozbiorze w 1772 roku stały się częścią Imperium Rosyjskiego i do Polski
już nigdy nie wróciły. I chociaż dla części historyków w tym pojemnym, nieco
nostalgicznym pojęciu mieszczą się także
ziemie polskich Inflantów, to jednak zazwyczaj z Kresami kojarzone są te utracone terytoria, które w 1939 roku znajdowały się w granicach Polski.
Zapowiada się długa podróż przez
Łotwę. W miarę jak oddalamy się od
Rygi, coraz jaśniejsza staje się zieleń za
oknem, na polach miejsce pszenicy zaj-

Stowarzyszenie Polaków w Krasławiu. Okres międzywojenny

mują żyto i ziemniaki, a murowane, wytyczone z pruską konsekwencją zabudowania gospodarcze ustępują placu postawionym z drewna, rozrzuconym niedbale ze swojskim wdziękiem wiejskim zagrodom (mam wrażenie, że zamknięci
w kapsule samochodu w sposób niedostrzegalny przekraczamy granicę światów). W Łatgalii obowiązuje inna skala,
Łatgalię trudno opisać z wykorzystaniem
matematycznych miar – ostrzega mnie
w trakcie jazdy Sergiej Morejno, rosyjski poeta i tłumacz (między innymi także wierszy Czesława Miłosza), kiedy pytam go o polskie Inflanty. Tę ziemię, zamieszkałą przez ludzi biednych, ale dumnych, przerośniętą tradycją, oddychają-
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cą miłością, użyźniają emocje: cywilizacja europejska ze swoją racjonalną ekonomią i relatywizmem jest jak cybernetyczny Conan barbarzyńca z karabinem
maszynowym.
Mam nadzieję, że zgodnie ze swoim
zamysłem, to przydługie nieco wprowadzenie przypomina pozbawioną pośpiechu podróż taboru osadników, zmierzających na wschód po obiecane ziemie: niepewnych świata, który będzie dany na zawsze im, ich dzieciom, dzieciom ich dzieci… stanie się na dobre i złe ich domem.
Arytmetyka obecności
Krasław, po łotewsku Królowa, miasteczko i dobra w Inflantach polskich powiecie dyneburskim, uroczo położone nad
Dźwiną (dziś po łot. Daugava – przypis autora) przy ujściu do niej rzeki Krasławki… – tak zaczyna się opis miasta
zamieszczony w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich (t. IV 1883 str. 616). Polska szlachta osiedlała się tu od XVI wieku, jako że te ziemie były wówczas organiczną częścią Rzeczypospolitej. Do tej
mocno usadowionej i dość hermetycznej katolickiej społeczności dołączyli
uczestnicy narodowych powstań, wreszcie, w okresie międzywojennym, trafiła tu
fala emigrantów uciekających przed biedą -– ,,w poszukiwaniu chleba”. Nawet
w czasach sowieckich, o ile tylko mieli
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taką możliwość, na Łotwę ciągnęli Polacy z innych radzieckich republik, bo możliwości znalezienia lepszej pracy, zakres
swobody wyznaniowej i językowej były
tu w nieznacznym stopniu większe. Naszych w „kraju krasławskim”, inaczej
mówiąc mięście i okolicznych wsiach, jest
około tysiąca sześciuset – zaczyna swoje
rachunki Józef Dobkiewicz, prezes działającego tu Oddziału Związku Polaków
na Łotwie, tak jakby jednak jakieś arytmetyczne miary były konieczne – to jest,
że na jednego Polaka przypada tu dwu
Rosjan, dwu Białorusinów i pięciu Łotyszy i te cztery narodowości jakoś gorzej,
lepiej, ale w pokoju żyją obok siebie. Inna
sprawa, że tamci są jak u siebie, czują gorący oddech ojczyzny za plecami: granica białoruska, rosyjska jest na wyciagnięcie ręki, tylko nam do swoich daleko.
Był czas, nie tak znowu odległy, że trzymała nas przy języku ojczystym wiara, zamiast z elementarza naszych liter uczyłem
się z kościelnych książeczek do nabożeństwa i napisów na nagrobkach na cmentarzu… Trudno sięgać pamięcią w przeszłość, trzeba by brać głęboki oddech,
żeby doszukać się korzeni, a i to nie wiadomo, czy starczy. Dobkiewicze mieli tu
swoją wieś, są z dziada, pradziada od pięciuset lat tutaj, według metryki ślubu rodzice – WiktorDobkiewicz i Zofia z Kisielewskich - jeszcze w 1928 roku byli zapisani jako Polacy - obywatele Łotwy.
Suchy płomień
STRUMIŃ Krasław 2010-2011 - razem oglądamy prezentację komputerową
w Microsoft Power Poincie, przygotowaną na walne zgromadzenie Krasławskiego Oddziału Związku Polaków na Łotwie. Na slajdach powtarzają się wciąż ci
sami ludzie w podeszłym wieku: niemodne suknie, znoszone garnitury dla których
kontrapunktem są twarze pełne wyrozumiałości i pogody. W tle zależnie od pory
roku choinka, nakryty wigilijny stół, pomnik na cmentarzu, wieniec z biało-czerwoną szarfą, scena miejscowego domu
kultury, fasada polskiej szkoły, wnętrze
kościoła. Nauczyliśmy się tu żyć, zabiegać o swoje sprawy, a że nie mamy dużych wymagań: trochę ziemniaków, własnych owoców z ogródka, jakieś niezbędne lekarstwa, opał na zimę, to i żyjemy.
Cieszy nas każdy drobiazg, każdy dowód
pamięci, jaki dociera tu z Polski– słowa
Józefa Dobkiewicza mają w sobie jakiś
archaiczną śpiewną melodykę, jakby sięgały gdzieś do wnętrza pamięci – kto

przejmie to po nas, Bóg jeden wie, wsiąkamy w tę piaszczystą, ubogą ziemię jak
woda po deszczu. Nie ma w tym żalu,
emocji, oczekiwań, jest suche stwierdzenie faktu, zgoda na rzeczywistość, powaga przywodząca na myśl biblijne proroctwa. I nawet notebook z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem, na ekranie którego pojawiają się raz po raz dokumentujące działalność Związku Polaków na Łotwie zdjęcia, nie budzi zastrzeżeń, wydaje
się oswojony, zaledwie przypomina o tej
zmieniającej się relacji pomiędzy czasem
i przestrzenią. „Śmiercią dla duszy stać
się wodą, a dla wody śmiercią jest stanie się ziemią, ale z ziemi powstaje woda,
a z wody dusza” – przypominają mi się
słowa Heraklita – „sucha dusza jest najmądrzejsza i najlepsza”.
Sorok piać kilometry po
suchomu piasku
Z tego, jak bardzo różni się ten język
od poprawnej polszczyzny, zdałem sobie
sprawę dopiero, kiedy po raz pierwszy
znalazłem się w Polsce. Mój ojciec (Wiktor Dobkiewicz, urodzony w 1909 roku
we wsi Dobkiewicze) przywiązywał wielką wagę do swojego polskiego, szlacheckiego pochodzenia. To stało się powodem, dla którego moja mama (Zofia z Kisielewskich, córka leśniczego, urodzona
w 1904 roku we wsi Pawłowice), w czasach sowieckich, kiedy ojca zabrano do
wojska, została przymuszona przez kołchozowych aktywistów do przyjęcia najbardziej upokarzającej pracy: wiejskiego pastucha. Urodziłem się w Wielkanoc 9 kwietnia 1950 roku. Ponieważ byłem ósmym dzieckiem, zgodnie z obowiązującym zwyczajem moim opiekunem,
kimś w rodzaju ojca chrzestnego został
Stalin i od tego momentu co miesiąc mamie wypłacano niebagatelną kwotę 5 rubli. W wieku pięciu lat byłem bliski śmierci, zachorowałem na zapalenie opon mózgowych. Nie wiem, czy dziś byłoby to
możliwe, ale wtedy wiejski felczer dla ratowania mojego życia - dziecka z rodziny
kołchozowych pastuchów, wezwał samolot, którym przewieziono mnie do szpitala w Rydze, gdzie walczono o moje zdrowie dwa lata. Pamiętam, jaką zazdrość
czułem w trzeciej klasie szkoły podstawowej słysząc, że mamy moich kolegów noszą imiona: Rewolucja, Stalina, Nimfa…
Później była szkoła średnia, służba wojskowa, wydział reżyserii teatralnej Instytutu Kultury w Moskwie, skierowanie do
pracy. Mama zmarła w 74 roku, dwa lata
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później dopatrzono się, że jej brat jest
księdzem. Ponieważ pracowałem w pionie uznawanym za ideologicznie ważny,
zostałem pozbawiony możliwości awansu, trafiłem na czarną listę. W tym czasie zdarzyła się rzecz zaskakująca i w jakimś sensie niedorzeczna, w 1975 roku
otrzymałem list z Wrocławia od Lidii Dobkiewicz, adresowany na zmarłego przed kilkunastu laty ojca. Zaczynał
się od słów: „od trzydziestu lat każdego
dnia piszę do Was list…”, a kończył słowami: „w aktach szpitala dla umysłowo
chorych w Stroniu Śląskim figuruję jako
Alisa, przybrana córka Zygmunta Berlinga.”. Wydaje się, że bez wódki nie da
się tego zrozumieć a przy wódce tym bardziej. Zacząłem poszukiwania i tak trafiłem na ślad Lidii, siostry ojca, utalentowanej pianistki, absolwentki konserwatorium, której męża rozstrzelano bez sądu
w 1938 roku w Saratowie i która przetrwała blokadę Leningradu, by później
trafić do formującego się oddziału polskiego wojska. Co spowodowało, że trafiła do Tworek, a stamtąd do Stronia, do
szpitala dla osób pozbawionych rodzin,
trudno powiedzieć. I w końcu, po latach
starań, udało mi się ściągnąć ciocię Lidię
do Azerbejdżanu, ale nie zdążyła wrócić
do siebie na Łotwę, taki los był jej dany,
a nam… – opowieść Józefa Dobkiewicza o życiu wypełnionym pracą płynie leniwie jak ta wspomniana wcześniej przysłowiowa rzeka, zatacza kręgi, występuje
z brzegów, za każdym nawrotem uzupełniona o nowe sytuacje, postacie…
Życie poczciwe: SS „Cap Arcona“
Sienkiewicz, rzadziej Prus albo Kraszewski, ale najczęściej Sienkiewicz i albumowe wydania książek o pontyfikacie Jana Pawła II obok książeczek do nabożeństwa to tu „żelazny zestaw” pozycji w języku polskim, świadczący o pochodzeniu ich posiadacza: rozmawiamy
o książkach klucząc pomiędzy czteropiętrowymi blokami, typowymi dla małomiasteczkowego polskiego pejzażu
lat 70. Zanim stanęliśmy przed drzwiami klatki schodowej, Józef Dobkiewicz
zdążył wyliczyć podstawowe daty i fakty
dotyczące życiorysu Jana Kłyguły: urodził się 5 marca 1922 roku we wsi Juchniki, po łotewskiej stronie Dźwiny, jego
przodkowie przybyli tu w czasach powstania kościuszkowskiego, uczył się
w polskiej szkole, należał do Związku
Młodzieży Polskiej, w czasie okupacji
niemieckiej był AK w oddziale „Wilka”
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– Aleksandra Krzyżanowskiego, w maju
1942 roku został wywieziony na roboty
do Niemiec. Nasze komando pracowało w porcie w Hamburgu, panował głód,
dobrze jeśli udało się znaleźć w ładowni
jakieś podgniłe resztki do zjedzenia. Kiedy alianci znaleźli się blisko, rozpoczęła
się ewakuacja obozu, w porcie Neustadt
załadowano nas na luksusowy niegdyś
transatlantyk „Cap Arcona“. W ostatniej chwili przeniesiono mnie wraz z grupą więźniów na statek „Athen“. Dlaczego nas? – ze zdziwieniem, szukając na
półce książki Neuengamme: Z dziejów
obozu Bogdana Suchowiaka – powtarza gospodarz, jakby mimo upływu lat to
pytanie nie dawało mu spokoju. – Mieli
plan, by zatopić statki z więźniami. Tamci mimo ostrzeżeń nie wywiesili białej flagi i trafili pod bomby zrzucane przez samoloty aliantów, zginęły tysiące więźniów. Tylko nasz statek zawrócił do portu, żeby się poddać. A książki - widząc,
że na półkach wypatruję znajomych tytułów -książki po mojej śmierci mają być
przekazane do polskiej szkoły, do biblioteki. (Szukam w Internecie liczby ofiar
tego bombardowania w dniu 3 maja 1945
roku: z „Cap Arconą” zatonęło 4600
więźniów, „Thielbek” poszedł na dno zabierając 2800 więźniów, tylko 1998 osób
ocalało na „Athenie” – ten ostatni ze
statków jako „Ludwik Waryński” pływał po wojnie pod polską banderą). Powojenną część życiorysu Jana Kłyguły
znam z relacji mojego przewodnika: pobyt w alianckim obozie w Neustadt, decyzja o powrocie na Łotwę i jeszcze tam,
w Niemczech, przydział do sowieckiej
armii w ramach mobilizacji więźniów,
wojskowa służba zastępcza w szpitalu we
Wrocławiu, Wałbrzychu, i wreszcie Łotwa, problemy ze znalezieniem zatrudnienia, czterdzieści pięć lat rzetelnej, żmudnej pracy w Rydze. I dopiero na emeryturze decyzja o powrocie w strony rodzinne, do Krasławia. Dwa odległe w sensie
geograficznym i mentalnym miejsca: po
jednej stronie „Cap Arcona” a po drugiej
Łatgalia i gdzieś w tym wszystkim w kącie, na marginesie codzienności, los pracowicie składający swoje niewiarygodne
scenariusze.
Życie poczciwe: Sprawka
Nr E 0025282
Wydaje mi się, że to dobry moment,
zanim uwagę naszą od spraw powszednich odwróci wojna z 1920 roku, by
przedstawić Henryka Gałązkę, drugie-

go z tych najstarszych krasławskich Polaków (urodzonego 15 lipca 1922 roku).
Początek tej historii przypomina przedwojenne romanse: ojciec, legionista pochodzący z Warszawy, trafia tu z wojskiem, dostrzega piękną pannę i dla niej
zostaje, biorą ślub i szczęśliwi zaczynają
wspólne życie w odległej o dziewięć kilometrów od Krasławia wsi Użinowka.
Tyle romantycznego wstępu, bo na nim
kończy się krótka część radosna i zaczyna czas walki o przetrwanie, z każdym
rokiem trudniejszej, coraz bardziej karkołomnej, czyli zwiastująca chude lata
część druga bolesna. Pożar domu w 1925
roku, głód, głód i bieda: na okrągło praca ponad siły na ziemi, cztery klasy szkoły podstawowej zanim nie zlikwidowali
jej wkraczający Sowieci, pierwsze aresztowania i wywózki, okupacja niemiecka
i rozstrzeliwania Żydów (to była jedna
czwarta mieszkańców Krasławia, chyba
z dziewięciuset i różni maczali w tym palce – powie), wreszcie triumfalny powrót
komunistów.
Nie miałem zdrowia, kilka razy próbowali mnie wcielić do wojska, w końcu
jednak wojnę przesiedziałem na wsi. Sowieci aresztowali mnie dwa razy: w 1946,
ale wypuścili po 17 dniach, w 1949, kiedy skazali na pięć lat łagru – wyciąga
z szuflady Sprawkę (zaświadczenie) Nr
E 0025282 z 29 kwietnia 1953, z której
wynika, że został zwolniony przed terminem na mocy amnestii z 27 marca 1953
i otrzymał kolejowy bilet do Daugavpils
wartości 226,75 rubla oraz 15 rubli na wyżywienie w drodze. Skazali mnie w grudniu 1949 roku po półrocznym śledztwie
z paragrafu 58 – 12 za przestępstwa polityczne, ale tak naprawdę za nic, chodziło
o imieniny Zofii, nauczycielki z sąsiedniej
wsi. 15 maja 1934 roku Kārlis Ulman
po zamachu stanu rozwiązał sejm i przejął władzę na Łotwie, więc uczepili się
tego, że uprawiałem propagandę i świętowałem uroczyście burżuazyjne rocznice. Etapami przez Moskwę i Kujbyszew
powieźli mnie do Kingiru w Kazachstanie. Miałem numer „SJu 133”. Tam spotkałem dużo Polaków, byli w łagrach od
1939 roku. Pamiętam, był kapitan Józef
Legun, wrześniowy żołnierz ze Lwowa
i taki Stawryła z Litwy, po uniwersytecie
wileńskim, po prawie i dla mnie najważniejszy – major Czyżewski. Ten uniknął
śmierci w Katyniu, przez Smoleńsk trafił do łagru na Syberię, na własnej skórze
poznał, czym pachną bolszewicy, a naj-

dziwniejsze: do końca nie mógł uwierzyć,
że wymordowanie oficerów to robota
Stalina. Wolno było pisać do domu, dwa
listy na rok, tylko ”żyję zdrowo i wam życzę zdrowia”, wszystko inne wykreślali.
Później „sobirajsja z wieszczami” i znalazłem się w Karabasie-Dolince. A po powrocie w 1953 – polityczny, wszędzie odpędzali jak psa, bo nie daj Bóg, jeśli coś
się wydarzy - zaczyna się niecierpliwić,
wyciąga kartę Polaka, podziękowania,
medale, wiem, że pracował dorywczo na
budowach, pełnił obowiązki przewodniczącego tutejszego Oddziału ZPŁ, chciałbym jeszcze o wiele rzeczy spytać ale na
podwórku pojawia się traktor z przyczepą pełną drewna – teraz to najważniejsze, przecież nastanie zima.
Dużo to, czy mało?
I znów nie można obejść się bez arytmetycznych miar. Polaków według oficjalnych, chociaż przybliżonych szacunków, mieszka na Łotwie jakieś sześćdziesiąt tysięcy. Według nieoficjalnych
znacznie więcej, nawet trzy razy tyle,
gdyby uwzględnić potomków mieszkańców Kresów, którzy z mocy ustawy z 17
września 1939 roku uzyskali automatycznie obywatelstwo radzieckie, a dzisiaj figurują w oficjalnych statystykach jako
Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie. Można
powiedzieć, że to dużo, ale te matematyczne oszacowania stają się względne,
kiedy się słyszy, że w polskich szkołach
uczy się zaledwie tysiąc dzieci. Na stronie ambasady znajduje się wykaz funkcjonujących na Łotwie placówek oświatowych. Listę otwiera Polska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia im. Izy Kozakiewicz w Rydze, zamyka zaś przedszkole im. Jana Platera Gajewskiego w Daugavpils, pomiędzy znajdują się dwa gimnazja i dwie szkoły podstawowe [im. Stefana Batorego w Rezekne i im. Józefa
Piłsudskiego w Daugavpils oraz szkoły
podstawowe w Jēkabpils i Krasławiu]. Ta
w Krasławiu mieści się na ulicy Rezeknes 39 naprzeciw polskiego, jak tu mówią, cmentarza i nosi imię Rodu hr. Platerów. Powstała w 1991 roku staraniem
Eugenii Urbanowicz, pierwszej dyrektorki, a także przewodniczącej Krasławskiego Oddziału Związku Polaków na
Łotwie i chociaż po rozbudowie w 2002
roku uważana jest za jedną z najnowocześniejszych szkół na Łotwie, to zagrożona jest likwidacją. Jeśli wciąż funkcjonuje, mimo że liczebność klas jest poniżej poziomu określonego łotewski-
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mi przepisami, to jest to wyrazem życzliwości władz miasta, efektem zabiegów naszej ambasady i pomocy z Polski.
W domu Józefa Dobkiewicza widziałem
obok siebie zdjęcia: wiekowych członkiń
Zespołu Polskiej Pieśni Ludowej i chóru
parafialnego przy kościele św. Ludwika
oraz grupy małych dziewczynek w pięknych, krakowskich strojach. Te sześćdziesiąt lat różnicy między nimi, prawie
dwa pokolenia, to chyba zbyt dużo, by
można było wypełnić powstającą pomiędzy nimi próżnię. Ta nieciągłość, przepaść, która wchłonęła mieszkających tu
Polaków w wieku produkcyjnym, bierze się z konieczności walki o zaspokojenie podstawowych egzystencjalnych potrzeb. Jest w tym jakąś nieuchronna, prawie bolesna, biologiczna logika, budząca
niepokój.
Ale na szczęście we własnej sprawie
nikt nie jest prorokiem.
Koń trojański… na lodzie.
Bohaterom Wojsk Polskich poległych
w 1920 roku w bojach o wyzwolenie Łotwy […]. Tu spoczywają żołnierze z 3 Dywizji Legionów Wojsk Polskich – zaraz
za bramą cmentarza zwraca uwagę mogiła z prochami legionistów. Mosiężna tablica przeorana pociskami, w trzech rzędach po piętnaście nazwisk – trudne do
odczytania wojskowe stopnie, na dole adnotacja o niezidentyfikowanych ciałach
czterdziestu dwóch żołnierzy złożonych
tu we wspólnym grobie, znów arytmetyka, razem osiemdziesięciu siedmiu poległych. Epizody tych walk, nazywanych
czasem „Kampanią Łatgalską”, są stosunkowo mało znane, nie było tu olśniewających zwycięstw nad bolszewikami
ani wielkich przegranych. Operacja nosiła kryptonim „Zima” i rozpoczęła się 3
stycznia przy 25-stopniowych mrozach
i śnieżnej zamieci. Polsko-łotewską armią dowodził wówczas gen. podporucznik Edward Rydz -Śmigły.
To z tamtego okresu pochodzi pouczająca anegdota o klaczy pędzonej na drugi
brzeg po zamarzniętej Dźwinie z kartką,
że jest to racja mięsa dla głodujących rosyjskich rewolucjonistów. Oburzeni bolszewicy odesłali konia, dając w ten sposób naszym wojskom sygnał do rozpoczęcia ataku. Nie podejrzewali, że w istocie chodzi o sprawdzenie wytrzymałości
lodu na rzece.
Dobrze, że nie znali historii Troi i nie
słyszeli o koniu trojańskim…

Józef Dubkiewicz

Jan Kłyguł

Henryk Gałązka
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Tego samego dnia miasto Dyneburg
(dziś noszące nazwę łotewska nazwę
Daugavpils) zostało wyzwolone.
„Smiert ili Pobieda”
i „Towariszcz Lenin”
To nie jest opis sceny z przygodowego filmu, dla którego tłem jest wojna. A przecież trudno czytającym te słowa, opatrzonym z telewizyjnymi relacjami z wszystkim możliwych frontów, wyobrazić sobie bitewne starcie, w którym
rozstrzygający głos należy do przemieszczających się po torach kolejowych żelaznych monstrów. Starcie sprzymierzonych wojsk polsko-łotewskich z pociągami pancernymi to inny epizod tej samej
operacji, o którym przeczytałem w piśmie „Polak na Łotwie”, wydawanym
przez polską mniejszość (numer 2 z 2010
roku). Rzecz miała miejsce 4 stycznia,
następnego dnia po wypędzeniu bolszewików z Daugavpils. Oddziały 5 Pułku
Piechoty Legionów, prowadzące działania pościgowe w okolicach stacji kolejowej Wyszki (wtedy Dubno), zostały
ostrzelane przez idący na odsiecz sowieckim żołnierzom pociąg pancerny „Smiert
ili Pobieda” (Śmierć albo Zwycięstwo).
Po uszkodzeniu torów tak, by niemożliwy był odwrót, w pobliżu wsi Peipuni pociąg został prawie w całości opanowany
przez polskie oddziały. Prawie, bo alarmowe sygnały lokomotywy poderwały
przeciwnika i na pomoc braciom rewolucjonistom ruszyły jednocześnie dwie
jednostki pancerne „Towariszcz Lenin”
i „Imieni Towariszcza Trockogo” („Towarzysz Lenin” i „Imienia Towarzysza
Trockiego”), zmuszając legionistów do
odwrotu.
Nie wiem, czy to jest gra w odkryte
karty. Przyznaję jednak, że przypomniałem ten może nieco hollywoodzki epizod
z premedytacją, bo dzięki niemu mam
powód, by przytoczyć proste jak żołnierska przyjaźń słowa, które, chociaż padły
prawie sto lat temu, najlepiej charakteryzują polsko - łotewskie stosunki. Wypowiedział je łotewski generał Janis Balodis
w dniu 27 stycznia 1920 roku w Daugavpils podczas spotkania z Naczelnikiem
Państwa Polskiego Józefem Piłsudskim:
tak jak armie – polska i łotewska – tak
zbliżą się do siebie w przyjacielskim stosunku naród polski i łotewski. Te słowa
nie wymagają komentarza.
Wojciech Pestka
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Zmarł Wojciech Białasiewicz
Dzień był słoneczny i ciepły. Kondukt pogrzebowy szedł z kościoła ścieżką leśną, potem asfaltową jezdnią na pobliski cmentarz. Zmarłego śp. Wojciecha
Białasiewicza, już w kościele, żegnał burmistrz miasta podkreślając wybitne zasługi Zmarłego dla roztoczańskiej osady,
który był jednym z pierwszych honorowych obywateli Zwierzyńca.
Redaktor Wojciech Białasiewicz
(1940–2016) urodził się 5 września
w Warszawie i swoje dzieciństwo spędzał
na Saskiej Kępie w latach okrutnej okupacji niemieckiej. W rozmowie z uśmiechem wspominał, że zamiłowanie do historii i prasy wyniósł z najmłodszych lat,
jeszcze w wózku dziecięcym, w którym
jego matka woziła go na spacer wypełnionym przemycanymi tajną bibułą, konspiracyjną prasą, biuletynami, ulotkami.
Jego ojciec pracował przed wojną w „Gazecie Warszawskiej”, w „Kurierze Porannym”, a w czasie wojny redagował czasopismo pt. „Państwo Polskie” oraz pracował w „Agencji Polski Walczącej”. Na
prasie był więc wychowany.
Był absolwentem Liceum im. J. Zamoyskiego w Zamościu i historii na Wydziale Humanistycznym KUL. Doktorat pisał na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr. Stanisława Herbsta, a temat pracy był związany
z Lubelszczyzną – „Wrzesień 1939 roku
na Zamojszczyźnie”.
Po studiach w 1965 r. pracował jako
dziennikarz w redakcji „Słowa Powszechnego”, jego publikacje historyczne ukazywały się we wrocławskim
„WTK”. Współpracował z „Kurierem
Lubelskim”, gdzie drukował opisywane wydarzenia okupacyjne na Lubelszczyźnie. Tu ruch partyzancki był potężną zbrojną siłą wobec nienawistnych
niemieckich najeźdźców. Wydał w lubelskich wydawnictwach swoje książki:
Afera Wismana. O działaności zamojskich grup szturmowych ZWZ-AK (Lublin 1985), a w cztery lata później ukazało się wydanie w Chicago jego cennych dociekań pt. Pomiędzy lojalnością a serc porywem. Polonia amerykańska we wrześniu 1939 r. (wydanie
polskie w Toruniu z 2006 r.). W 1994
był współautorem książki Bronili Lublina 1939. Relacje z wrześniowych walk
o Lublin ukazywały się na łamach „Ku-

riera Lubelskiego” od 1974 r. W książce autorzy – Wojtek Białasiewicz i ja
– opracowali dostępne materiały z tego
okresu. Jej powstanie stało się inspiracją
upamiętnienia walk obronnych w Lublinie w dniach 16 i 17 września 1939 r.
Przy ul Zana, u zbiegu z al. Kraśnickimi,
wzniesiono pomnik poświęcony obrońcom Lublina w 1939 r. z tablicami nazwisk prawie siedmiuset poległych bohaterskich obrońców i obywateli miasta.
W wyniku ogłoszenia stanu wojennego Wojciech Białasiewicz utracił pracę
w redakcji i został relegowany z czynnego zawodu dziennikarskiego. Po rocznej
przerwie jego publikacje zaczęły ukazywać się w „Tygodniku Zamojskim”
i „Kurierze Lubelskim”.
W czasie przygotowywania książki Bronili Lublina 1939 kilka dni spędziłem u Wojtka w Zwierzyńcu w jego domu
przy ul 2 Lutego 14. W pokoju pracy mogłem podziwiać bibliotekę, której książki na półkach sięgających sufitu wzbudzały zachwyt i zazdrość, zwłaszcza te,
które wydawano na powojennej emigracji i u nas były w ogóle niedostępne,
a w niektórych bibliotekach uniwersyteckich zalegały strzeżone półki prohibitów.
Swoje bogate zbiory biblioteczne Wojtek przekazał również gminnej bibliotece
w Zwierzyńcu.
W 1985 r. red. Białasiewicz wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie
od lat – po zakończeniu II wojny światowej – przebywał jego ojciec red. Józef
Białasiewicz. Wojtek początkowo pracował w tygodniku „Panorama”, następnie
w „Nowym Dzienniku Chicagowskim”
i w tygodniku pt. „Relax”. W latach 1988
–1989 był redaktorem naczelnym „Dziennika Polskiego” w Detroit i w końcu roku
1989 – w drodze konkursowej – został
wybrany i objął stanowisko redaktora naczelnego najstarszej gazety diaspory polskiej w Chicago „Dziennika Związkowego” (ukazywał się od 1908 r.). Funkcję
tę pełnił przez dwadzieścia lat, do chwili
przejścia na emeryturę w 2009 r. W czasie
pracy w Stanach Zjednoczonych prowadził też biuletyn pt. „Przegląd Prasy Polonijnej”. To bardzo cenny tytuł omawiający inicjatywy dziennikarskie, prasowe
oraz wydawnicze ukazujące się w ośrodkach polonijnych na całym świecie. Był
dyrektorem Kongresu Polonii Amerykań-

skiej. Zbiór dokumentów odnoszących się
do tych działań red. Białasiewicz przekazał Bibliotece we Wrocławiu. W Chicago ukazała się jego publikacja poświęcona barwnej postaci przedwojennej Warszawy, jaką był generał brygady Bolesław Długoszowski-Wieniawa pt. Szwoleżer II Rzeczypospolitej (1997). W Chicago w 1989 r. opublikował, wspomnianą wyżej cenną pozycję pt. Pomiedzy lojalnością a serc porywem... Natomiast
w 2001 r. wydał potężną, dosłownie, księgę, liczącą 636 stron, pt. W kręgu chicagowskiej Polonii. To zbiór bogaty w fotografie jego publikacji, powstałych w czasie pobytu i pracy w Stanach Zjednoczonych. Zawiera ona artykuły, wywiady, informacje umieszczone w kilku rozdziałach: „Szkice, relacje”, „Wywiady, rozmowy”, „Sylwetki”, także „Noty biograficzne”. Książka została wydana w 120.
rocznicę Związku Narodowego Polskiego, największej na świecie organizacji polonijnej, i nosi bardzo wymowny podtytuł: Szkice o czasach minionych
i ludziach, których przeważnie już nie ma.
Białasiewicz zapowiedział drugi tom tej
księgi, której podtytuł miał zapowiadać
– Szkice o czasach współczesnych i ludziach, którzy je tworzą. Miały one być
poświęcone głównie „dokonaniom emigracji postsolidarnościowej”. A w trzecim
tomie, też zapowiadanym, Autor zamierzał skupić się na sprawach związanych
z polonijnym czasopiśmiennictwem okresu po 1989 r. Chciał dzielić się swoimi refleksjami i przemyśleniami odnoszącymi
się do spraw związanych z prasą i mediami. W r. 2014 na łamach dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” redakcja prezentowała sylwetkę red. Białasiewicza w cyklu „Z Lublina w świat” pt.
„Wokół prasy polonijnej”.
Był członkiem oddziału lubelskiego
SDP i następnie SD RP. Po przejściu na
emeryturę powrócił do swojego rodzinnego domu w Zwierzyńcu, nadal pisał, także drukował (m.in. w lubelskim „Akcencie”), ale też chorował.
Zmarł w szpitalu w Zamościu 1 września 2016 r. i pochowany został na cmentarzu w Zwierzyńcu.
Al. Leszek Gzella
Lublin, 8 X 2016
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Krupa jagłą być nie może
Malownicze ruiny wielkiej warownej budowli przypominają o potędze
dawnych właścicieli. Resztki budowli, jak również dobrze zachowane fosy,
wypełnione wodą z licznych rozlewisk
na rozległych łąkach, wywarły ogromne wrażenie na Michale Czajkowskim
(1801–1886). Czajkowski, znany później w świecie jako Mehmed Sadyk lub
Sadyk Pasza, pojawił się w tych stronach
jako żołnierz powstania listopadowego.
Akcję swej powieści o Stefanie Czarnieckim umieścił właśnie w tymże zamku. Z pasją i swadą snuł intrygę o dziejach magnata i banity Samuela Zborowskiego, tworzył pełne napięcia sceny, piętrzył obrazy grozy, dzielni i butni rycerze
jego powieści zabiegali o względy uroczych panien. Fantazji mu nie brakowało,
wzniesienie potężnego kasztelu o siedmiu wieżach przypisywał Zborowskiemu. Cóż, Czajkowski, w tamtym czasie więcej siedział w siodle, na końskim
grzbiecie, niż w bibliotece. W rzeczy samej, późnorenesansowy zamek wzniesiony został przez Pawła Orzechowskiego na przełomie XVI i XVII wieku.
Andrzej Lubieniecki (1550–1623),
historiograf ariański, swe główne dzieło Poloneuutichia albo Polskiego Królestwa szczęście pisał w jednej z komnat tego zamku. Cóż, o jego dziele nikt
już nie pamięta. Informacje o Zborowskim – właścicielu i budowniczym krupskiej warowni powtarzali jeszcze w latach 70-tych dwudziestego wieku wybitni historycy i architekci. Może to jednak
nie Czajkowski wprowadził w błąd opinię publiczną, lecz któryś z pisarzy tamtego czasu. O kasztelu Zborowskiego
w Krupem pisał przecież także wybitny
pamiętnikarz – ceniony przez Mickiewicza i Sienkiewicza – Henryk Rzewuski
w trzytomowym dziele Zamek krakowski
publikowanym w latach 1847–48, szeroko o Zborowskim z ziemi chełmskiej rozwodził się Stanisław Doliński w popularnym swego czasu tomie Zamek krupski ogłoszonym w roku 1849. Tę błędną informację powtórzył Dygasiński,
który w swym reportażu relacjonował;
„W Krupem jest zwalisko zamku jeszcze
wspanialsze niż w Janowcu. Fundatorem
gmachu był ów Samuel Zborowski, co to

za butną zuchwałość i zdrajcze knowania przeciw tronowi dał gardło pod miecz
w Krakowcu… Krupe miało jakieś szczęście do panów wichrzycieli, gdyż stąd pochodził i ów pan Krupa unieśmiertelniony przez Jana Kochanowskiego: darmo
silisz się, nieboże, Krupa jagłą być nie
może. Gnoiński znowu, wnuk Samuela
Zborowskiego po kądzieli, żarliwy zwolennik aryanizmu, zszeptywał się z wojskami Karola Gustawa i za to w zamku
krupskim oblegano go i ciężko warownię
uszkodzono. Wnet potem wybuchły pożar do reszty dokonał zniszczenia”.
Wcześniej od Dygasińskiego dotarł
w te strony W. Ciesielki, reportaże jego
pióra drukowano w „Kurierze Lubelskim” w roku 1869, zaś sześć lat przed
Ciesielkim był tu Franciszek Maksymilian Sobieszczański (1814–1878), nawiasem mówiąc urodzony w Bychawie autor Przewodnika po Warszawie z roku
1857. Sobieszczański pracownik warszawskiego Komitetu Cenzury już w czasie powstania styczniowego opisał ruiny w Krupem i swe refleksje zamieścił
w „Tygodniku Ilustrowanym”, informację o zamku jego autorstwa znaleźć można w Encyklopedii Powszechnej Orgelbrandta. Dygasiński, swoim zwyczajem,
wypytywał najstarszych i najrozmowniejszych w okolicy o duchy i zmory, ale
w Krupem nie zaspokojono tej reporterskiej ciekawości. Ciesielski zaś najwidoczniejszej potrafił wyszukać osoby potrafiące się spoufalać z przybyszami z zaświatów skoro opisał całą tutejszą gromadę zjaw, widm i upiorów. Najdramatyczniejsze historie związane były ze zjawą
Skąpca. Ot, za swego ziemskiego życia
pewien zamożny a chytry dziedzic, którego nazwisko utonęło w mroku dziejów,
dręczył podatkami swych poddanych,
a najbliższej rodzinie nakazał niezwykle
oszczędny tryb życia. Skarbów zgromadzonych nie opuścił i po śmierci, opowiadają, że strzeże ich nadal. Pod wrażeniem tych opowieści Ciesielski wzdychał: „oj, poetyczny ten ludek w Lubelskiem, z istotami swej wyobraźnie żyje
jak z rodziną. Obcuje on całą duszą z postaciami żyjącymi w podaniach i tradycjach, i wierzy w nie jak w świętych obcowanie”. Ciesielski, co można jeszcze

odnotować, rym o Jagle i Krupie przypisywany przez Dygasińskiego Kochanowskiego uważa za dzieło Andrzeja Zbylitowskiego z roku 1594.
Dygasiński, jak się rzekło, nie wykazywał dociekliwości historyka w śledzeniu losów warowni oraz ich właścicieli.
Ciesielski, przeciwnie, swe relacje wypełniał faktami historycznymi i mnóstwem ciekawostek najrozmaitszej natury. Notował choćby: „Majętność Krupe była niegdyś własnością rodziny Krupów czy też Krupskich herbu Korczak,
z których jeden w bitwie pod Koszycami w roku 1497 przyczynił się do ocalenia Jana Olbrachta, odstępując mu konia, kiedy uchodził z pogromu”. W latach
siedemdziesiątych w informatorach turystycznych z ziemi chełmskiej pojawiła
się szczególna informacja. Donoszono, iż
z tych Krupskich wywodziła się Nadzieżda Krupska... żona Lenina.
Ziemię chełmska odwiedził także Stefan Żeromski. Ruiny zamku w Krupem
przywołał, kiedy w Snobiźmie i postępie
snuł refleksje o ludowym teatrze, który –
według autora Popiołów – powinien swój
program oprzeć na ludowych podaniach
i baśniach.
Wierszowana fraza przywoływana przez Dygasińskiego i Ciesielskiego, a przypisywana przez tych reporterów różnym autorom, faktycznie w wieku XIX była bardzo popularna skoro odnotowana przez Oskara Kolberga w tomie Chełmskie.
Pan Jagiełło zbił Krzyżaki,
I pan Krupa chciał być taki,
Darmo suszysz łeb nieboże,
Krupa jagłą być nie może.

Kolberg nie wyjaśnił sensu czterowiersza, odnotował jedynie, iż dotyczy właściciela zamku Krupe, który nie
chciał uznać Jagiełły. Przysłowie znane
powszechnie na początku XX wieku zaintrygowało Juliana Krzyżanowskiego,
który w swym dziele Mądrej głowie dość
dwie słowie poświęcił mu zdań kilkanaście i zaznaczył, iż chyba nigdy nie będziemy umieli wyjaśnić czasu powstania
i sensu przysłowia.
■
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Farys z Samoklęsk

Jan Łanucha-Sęk
Przywołanie kapeli Rohaczka*
Ciut nadęta
bez przyczyny i od święta
ćwiczy z werwą sekcja dęta
zewsząd słychać umpa – pa – pa
tra – ta – ta, rytm ulata
Wraz z tą świtą dla fasonu
pilą smyczki, ćmi basetla
tak po czasie i bez słowa
pohulanka jest gotowa
wielka feta kurortowa
Dla grosiwa i pokłonu
zaczną raźno, wczesnym majem
spotęgują z św. Janem
w noc młodości i miłości
krzepiąc pląsy ku radości
Zawsze dygną raz i drugi
rutynowo od framugi
klarnet z flanki, cyja w lewo
reszta w prawo
a letnicy: klawo, brawo, brawo…
W sumie klimatyczna proza
w parku co dzień, promsy w świątki
nałęczowski strumień złudzeń
monotonnie się przeplata
wieńcząc smutkiem koniec lata.
--------------------------------------------*
kapelmistrz zdrojowiska Nałęczów
w pierwszej dekadzie XX w.

Baron Józef Weyssenhoff, właściciel Samoklęsk, nazwany został we wspomnieniach Zygmunta Kamińskiego farysem. Mhm, farys to śmiałek, rycerz nie dbający o niebezpieczeństwa. Farys dla
Kamińskiego to bon vivant, lekkoduch, szaławiła. Kamiński najwyraźniej nie darzył sympatią swego krajana. Cóż, baron nie utrzymywał kontaktów z sąsiadami, lekceważył zapewne rodzinę autora
osiadłą w podlubelskich Leścach.
Weyssenhoff używał życia, pędził
czas na przyjemnościach i rozrywkach. Z jednej stolicy europejskiej
pędził do następnej, by po tygodniu
pojechać na Rivierę. Obracał się
w najbardziej eleganckich sferach
i – rzecz jasna – nie unikał hazardu.
Baron przegrał Samoklęski
w karty. A to ogromny majątek!
Piękny pałac, ogromny park z egzotyczna roślinnością, trzy tysiące morgów doskonałej ziemi, odwieczny las, w nim dwa tartaki, pięć
młynów, trzy cegielnie i gorzelnia.
Do karcianej klęski doszło w Petersburgu. Weyssenhoff grywał
i wygrywał w Warszawie, Wiedniu,
Atenach, Paryżu, Monte Carlo. Nie
można powiedzieć, że w Petersburgu baronowi karta nie szła... Już
w pierwszym rozdaniu otrzymał
cztery króle. Ale jego partner, a był
to stryjeczny brat samego cara, ściskał w garści cztery asy. Teoretycy pokera, jak i sami hazardziści,
są skłonni mniemać, iż takie rozdanie jest niemal utopią. Cóż, Petersburg to nie miejsce na mrzonki,
dlatego Borys Włodzimierzowicz
wykładając swoje asy miał powiedzieć triumfalnie: -– czwarty rozbiór Polski!
Baron bez żalu rozstał się majątkiem. Od tego czasu z większą niż
dotąd pasja oddawał się literaturze. Kamiński ironicznie ubolewa,
że „temu uzdolnionemu i wartemu
lepszego losu człowiekowi pozostała jako jedyne refugium kariera literacka”. Więc kariera literac-

ka dla tego jedynie, kto nie jest wart
lepszego losu?!

Po przegranej baronowi przyszedł do głowy pomysł przewrotnej książce. W parę miesięcy machnął powieść Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego. Faktycznie, powstała rzecz niezwykła. Ta książka
nie przeminie głosili krytycy. Inie
bez racji. W pewnych kręgach poczęto bohatera naśladować. Uważano go za arbitra elegancji i wzór
dobrego wychowania. Jednocześnie podnosiły się głosy protestu
wobec autora. „Niemoralna książka i niemoralny typ – pisano. – Jak
można takiego szubrawca stawiać
na piedestał i dawać za przykład?”
Faktycznie, tytułowy bohater Podfilipski był kanalia. Uniżony wobec silnych, bezlitosny wobec słabych. Nie brakuje takich
i dzisiaj. I dla wielu są przykładem. Rzecz najważniejsza: ten Żywot Podfilipskiego miał być drwiną
z takich ludzi czy apologią? Dyskusje trwały wiele lat. Oba stanowiska popierano przekonywującą argumentacją. Autor nie zabierał głosu. Zachowywał dyskretne
milczenie.
A Lublin w tej powieści nazwał „stolicą ekonomów”. I to
przezwisko wzbogaciło listę szyderstw jakimi obrzucano miasto
nad Bystrzycą.
Zbigniew Włodzimierski

