Leopold Staff

Gwiazda
Świeciła gwiazda na niebie,
Srebrna i staroświecka,
Świeciła wigilijnie,
Każdy zna ją od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
Długie, błyszczące promienie,
A każdy promień to było
Jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
Już trochę postarzali –
Lecz wiejscy kolędnicy,
Zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili za promienie
Jak w dzwonnicy za sznury,
Ażeby śliczna gwiazda
Nie uciekła do góry.
Chwycili w garść promienie,
Trzymają z całej siły,
I teraz w tym rzecz cała,
By się życzenia spełniły.
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Jan
Orłowski

Kolęda na nowe czasy
Tam w stajence betlejemskiej,
pośród zwierząt, chłodu, mroku,
na świat przyszło Boże Dziecię,
wytęsknione przez proroków.
Wszystkie ludy całej ziemi
chciałeś Jezu, Synu Boży,
zbawić swoim poświęceniem,
niebios bramy im otworzyć.
Dzisiaj też jak przed wiekami
świat potęgą zła nas trwoży,
chcemy przeto – wciąż bądź z nami,
Przenajświętszy Synu Boży.

2019, 25 grudnia

Izydor Lipiec, Trzej Królowie,
drewno lipowe, malowane,
(fragm. szopki), MN Kielce
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Ks. Edward
Walewander

Święty Jan Paweł II
– patron dobrej pracy
Jan Paweł II jest zdumiewająco mocno zakorzeniony
w naszej polskiej rzeczywistości. Wybierany jest na patrona województw i miast. Jego patronatem cieszą się również szkoły różnych stopni kształcenia, w tym szkoły wyższe i uniwersytety. Wiele instytucji społecznych, a nawet
niektóre zawody postarały się zawczasu, by jego wzór życia dominował w ich działalności. To wszystko nieustannie się urzeczywistnia, mimo że już kilkanaście lat temu
odszedł do Domu Ojca. Wciąż jednak jest obecny w naszej świadomości.
Wszyscy bodaj dobrze pamiętamy ten niezwykły dla
Polaków dzień – 16 października 1978 r. Dzień pełen euforii. I to euforii tym większej, że całkiem nieoczekiwanej,
niespodziewanej. Tego dnia pod wieczór cały świat obiegła sensacyjna wiadomość: Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam – Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Carolum Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinalem Wojtyła, qui sibi nomen imposuit Joannem Paulum Secundum – Zwiastuję wam radość wielką: Mamy papieża – w osobie najdostojniejszego i najczcigodniejszego księdza Karola kardynała Świętego Kościoła
Rzymskiego Wojtyły, który przybrał sobie imię Jan Paweł II. Papieżem został polski kardynał, Karol Wojtyła
z Krakowa.
Kilka miesięcy później na Placu Zwycięstwa w Warszawie papież Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa:
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi! Tej ziemi… Pierwsza papieska pielgrzymka
do Ojczyzny w ówczesnej sytuacji politycznej wydawała się czymś niewyobrażalnym, a jednak do niej doszło!
Utrwaliła ona w Polakach poczucie wspólnoty narodowej
i umocniła ich w wierze katolickiej, obudziła nadzieję na
to, co niedługo potem miało zakiełkować – na suwerenność w wymiarze politycznym i duchowym. Takie wartości niosła z sobą „Solidarność”. Spełniła się ta podniosła modlitwa papieska na Placu Zwycięstwa w Warszawie.
Duch Boży zstąpił na „tę ziemię”. Reszta pozostała do zrobienia TEMU narodowi. Miał on dowieść, że przyjął i pojął działanie TEGO Ducha. Każdy z nas niech sobie odpowie, czy tak się stało.

Zarówno podczas tej pierwszej, jak i podczas wszystkich kolejnych pielgrzymek papieża Polaka do Ojczyzny
w spotkaniach z Nim uczestniczyły miliony ludzi. Spontanicznie podążali za Nim, korzystając z różnych środków lokomocji. Stali godzinami w upale lub w deszczu
na placach przed katedrami, na rynkach miast, na stadionach i na rozległych błoniach, by słuchać Jego nauczania i razem z Nim wielbić Boga. Wielu z nas pamięta to
z autopsji, inni zaś z transmisji radiowych i telewizyjnych,
wtedy niestety w dużej mierze zmanipulowanych. W komunizmie było to zjawiskiem wpisanym w system, który
wszakże tę miał zaletę, że nie utajniał stosowanej cenzury. Możemy się jednak przekonać, że kontrola nad papieskimi słowami wcale nie ustała, nawet mimo odejścia komunistycznej cenzury. Ta ukryta, ale nie mniej skuteczna
przybrała postać wrogiej chrześcijaństwu ideologii lewacko-libertyńskiej, kontestującej każde papieskie słowo. Nie
brakowało jej i nie brakuje także u nas, gdzie wciąż bowiem byli i są ludzie, tego samego, komunistycznego ducha lub zwykli oportuniści, którzy z trudem tolerowali
i tolerują papieską ewangelizację. Nie tak jednak myślał
polski lud modlący się z papieżem.
Wciąż brzmią nam w uszach owe wołania: Zostań
z nami! Zostań z nami!, powtarzane zawsze tuż przed
odlotem Ojca Świętego do Rzymu. Tej niemożliwej do
spełnienia prośbie towarzyszył zbiorowy śpiew ulubionej przez Papieża Barki, wzywającej do pójścia za Panem.
Wielu z nas zetknęło się z Janem Pawłem II osobiście.
Słuchaliśmy Go na Placu św. Piotra w Rzymie lub w innych miejscach na świecie. Niektórzy mieli szczęście być
na prywatnej audiencji w Watykanie. Polacy podziwiali „swojego” Papieża. Kochali Go i byli z Niego dumni.
Interesowali się Jego apostolskimi podróżami na wszystkie kontynenty. Pontyfikat Jana Pawła II dostarczył im
też wiele obaw i niepokojów. Niejeden raz wystawiał na
próbę wiarę w Opatrzność. Porażająca wieść o zamachu,
którego dopuścił się turecki terrorysta Ali Agca, niemal
zatrzymała nam serca. Martwiły nas choroby, cierpienia
i pogłębiająca się niesprawność Ojca Świętego. Szczególnie głębokich przeżyć duchowych doznaliśmy w ostatnich
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dniach życia Jana Pawła II, kiedy towarzyszyliśmy Mu
w odchodzeniu do Boga, i potem, gdy uczestniczyliśmy
osobiście lub za pośrednictwem mediów w naznaczonym
mistyką pogrzebie. Takich momentów się nie zapomina!
Prawie w każdym polskim domu przechowuje się z pietyzmem różne pamiątki z pielgrzymek i ze spotkań z „naszym” Papieżem. Niejedna rodzina szczyci się, że ma fotografię z Ojcem Świętym, którą uważa niemal za relikwię.
Trzyma ją w albumie lub umieszcza w jakimś wyeksponowanym miejscu w domu. Wiele osób gromadzi prace naukowe i literackie Karola Wojtyły, nagrania i publikowane
teksty przemówień i wystąpień Jana Pawła II, wydanych
przez Niego papieskich dokumentów: encyklik, adhortacji i listów apostolskich. Inni kolekcjonują piękne albumy,
dokumentujące biografię chłopca z Wadowic, który został
Głową Kościoła powszechnego.
Wszystko to jest bardzo piękne, wzruszające i potrzebne. Same jednak wspomnienia, emocje i zewnętrzne gesty
to za mało. Najważniejsze, byśmy dobrze poznali nauczanie Jana Pawła II, uczynili swoim jego przesłanie i realizowali je na co dzień w swoim życiu. Dawanie świadectwa jest niezbędne zwłaszcza teraz, kiedy nawet ludzie
publicznie mieniący się katolikami postępują niezgodnie
z doktryną Kościoła. Są i tacy, którzy z premedytacją, i to
z użyciem wyrafinowanych metod, podcinają korzenie
wiary w narodzie. Inni z kolei, wydaje się, do tego stopnia
spoufalili się z papieżem – zwanym coraz częściej Janem
Pawłem Wielkim – że nie dostrzegają już wyjątkowości i,
wbrew owemu przydomkowi, wielkości Jego pontyfikatu.
Czyż nie jesteśmy podobni do mieszkańców Nazaretu, do których Jezus powiedział kiedyś z goryczą: „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”
(Łk 4, 24)? Rodacy wystąpili przeciwko Jezusowi z zaciśniętymi pięściami. Doszło nawet do tego, że „porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż
na urwisko góry, na której było zbudowane ich miasto,
aby Go strącić” (Łk 4, 29). „On jednak – jak zapisał Łukasz Ewangelista – przeszedłszy pośród nich, oddalił się”
(Łk 4, 30).
Nie wolno dopuścić do tego, by Jan Paweł II przeszedł
pośród nas i oddalił się, tak jak niegdyś uczynił to Jego
i nasz Mistrz. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy Jego nauki i wzoru życia. Pamiętamy, że nawoływał, byśmy bez reszty zaufali Chrystusowi. Prośba o zstąpienie Ducha Świętego na ziemię polską pozostaje palącą
potrzebą chwili. Tchnienie Ducha Świętego jest potrzebne wszędzie, na całym świecie. Można by w tym miejscu sparafrazować słowa Apostołów, skierowane przez
nich do Chrystusa: Janie Pawle Wielki, do kogóż pójdziemy? Twoja nauka o Zbawicielu jako centrum wszechświata i historii jest dla nas nadzieją i drogą. Dobrze wiemy
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i nie chcemy o tym zapomnieć, że to Jezus ma słowa życia
wiecznego (por. J 6, 68).
Dzisiejszy liberalny świat, odrzucający wszelkie zasady –
poza tymi, które dają mu, złudne zresztą, poczucie bezpieczeństwa – nie chce nawet o tym słyszeć. My jednak, trzeźwo myśląc, musimy przyznać, że dotąd nic lepszego nie
wymyślono. Trzeba zatem wybierać. Wybierać jak zawsze.
W ślad za naszym wielkim Rodakiem wybierajmy Chrystusa, byśmy nie pobłądzili i by nasza wzajemna niechęć,
a może nawet złość, wszczepiana nam na co dzień różnymi
sposobami, nikogo nie zaślepiła. Natchniony autor Księgi
Mądrości ostrzegał, byśmy nie znaleźli się wśród tych, którzy „nie pojęli tajemnic Bożych” (Mdr 2, 22).
Jan Paweł II pozostawił wielkie bogactwo swego nauczania. Zawarł je między innymi w czternastu encyklikach1, czyli – etymologicznie – listach okólnych, takich powszechnych, skierowanych do wszystkich (z gr.
ἐγκύκλιος, α,-ον [enkýklios, -a, -on] – okrągły, kolisty, ale
też zrozumiały dla wszystkich i ogólny, jak np. ἐγκύκλια
παιδεία [enkýkleia paideía]). Może o tym wiemy, ale czy
to nauczanie znamy i dobrze rozumiemy? Znaczenia myśli Ojca Świętego i jej szczególnej aktualności dla dzisiejszego świata nie trzeba tu dowodzić.
Na drodze życia prowadzącej do Boga człowiek szuka przewodników. Przewodnik to jakby duch opiekuńczy czy Anioł Stróż. Póki żyje, póty wspomaga czynnie
swoim działaniem i modlitwą. Po śmierci natomiast uczy
swoim przykładem i tym, co pozostawił jako dzieło życia.
Dla nas takim niezastąpionym przewodnikiem jest wciąż
św. Jan Paweł II – potężny w słowie i czynie jak prorocy
Starego Testamentu, Wielki, bo wzorował się na herosach
wiary i oddania Bogu.
Był nam potrzebny za życia jako Namiestnik Chrystusa na ziemi, ale i jako nasz Rodak, jako Przyjaciel, jako
Nauczyciel. I nadal jest potrzebny. To bardzo ważne: być
komuś potrzebnym. Zdyszanym współczesnym światem rządzą okrutne prawa wolnego rynku i nie zawsze
uczciwa rywalizacja. Jest to świat często pełen podejrzeń,
wątpliwości, nieszczerych uczuć. Ludzie zaś – zwłaszcza
młodzi – tęsknią za inną pełnią. Pragną prawdziwej, autentycznej wiary, nadziei, miłości. Odnajdują te wartości
w tekstach i nauczaniu Jana Pawła II, a także w Jego życiu. Potrzeba nam pedagogii świętości. Ojciec Święty Jan
Paweł II wzywał do niej wielokrotnie.
Wszystko to mieści się w szeroko zakrojonej tematyce sympozjum: Akademickie kształcenie zawodowe – problemy i wyzwania – w świetle nauczania św. Jana Pawła II, zorganizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
1 Por. Z. Tyburski, Encykliki Jana Pawła II. Fundamenty wiary i moralności
katolickiej, Lublin 2011, passim.
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Akademickie kształcenie zawodowe ma być niezależne
zwłaszcza od ideologii sprzecznej ze zdrową antropologią. Chyba najlepiej myśl tę rozwinął przed laty Kazimierz
Twardowski. Ten znany filozof, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, w 1933 r., kiedy u naszych zachodnich
sąsiadów umacniał się narodowy socjalizm, pisał, że
profesor nie przyjmuje rozkazów od żadnych czynników zewnętrznych i „nie chce służyć żadnym względom
ubocznym, lecz za panów swoich uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie i jedno tylko ma zadanie: dochodzenie należycie uzasadnionych sądów prawdziwych,
albo przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych. [...]
Tworzy [...] najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą człowiekowi w udziale”2. Warto przy tym dodać, że profesor Twardowski znany był ze swej niechęci
do religii – trudno wprawdzie z pełnym przekonaniem
twierdzić, że był ateistą, wiadomo bowiem, że był to człowiek niezwykłego intelektu, a takiemu trudno z pewnością zakwestionować zasadę przyczynowości. Z kolei, jak
wiadomo, ktoś, kto wyklucza istnienie Boga, a na tym polega ateizm, właśnie tę zasadę stawia pod znakiem zapytania. Twardowski był stryjecznym bratem arcybiskupa

2 K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań 1933, punkt 3 (bez
numeracji stron). Por. też: J. H. Newman, Idea uniwersytetu, tłum. P. Mroczkowski, Warszawa 1990, passim.

lwowskiego Bolesława Twardowskiego i… jego wielkim
zmartwieniem.
Wykładowca uniwersytecki powinien mieć czas dla
swoich studentów. Johen Hörisch, niemiecki badacz problemów szkolnictwa wyższego, w studium o bardzo wymownym tytule Die ungeliebte Universität [„Niekochany
uniwersytet”] podkreśla z naciskiem, że „profesorowie,
którzy nie znają swoich studentów, a studenci, którzy nie
mają szans na rozmowę ze swoimi profesorami, prowadzą uniwersytet ad absurdum”3. W trosce o to, by czytelnik nie przeoczył aktualnych wywodów na temat zagrożeń szkolnictwa uniwersyteckiego, Hörisch nadał swojej
pracy wprost publicystyczny podtytuł: Rettet die Alma
mater! [„Ratujcie alma mater!”]4. Profesor Zygmunt Zieliński jest jeszcze bardziej konkretny, kiedy stwierdza:
„A co do trybu studiów uniwersyteckich, trzeba na to
spojrzeć «sine ira et studio», bo z całą pewnością problem ten wymaga wszechstronnej analizy, i to w oparciu o już nabyte doświadczenia”5. Te doświadczenia zostały dziś u nas, i nie tylko, odesłane do lamusa, dlatego
zwycięża tak groźny dla nauki formalizm, kiedy to owoce
3 J. Hörisch, Die ungeliebte Universität. Rettet die Alma mater!, München
2006, s. 127.
4 Podobnie sądzą inni autorzy. Por. np. S. Sawicki, O uniwersytecie katolickim
– zarys modelu, „Summarium” 2014, s. 61–68; J. Kreiml, Das Profil einer Katholischen Universität, „Klerusblatt” [München] 2015, nr 4, s. 84–87.
5 Z. Zieliński, Kłopoty z tożsamością. Historia na wysypisku, Toruń 2014, s. 51.
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pracy są zastępowane przez bezduszne liczenie punktów.
Jego dojrzewanie jest trudne do zaszufladkowania, nieraz wymaga więcej czasu i wysiłku. To wszystko dziś znika z pola widzenia. Aż strach pomyśleć, co będzie, kiedy
po jakimś, dłuższym lub krótszym, czasie ludzie wreszcie
się ockną i dostrzegą konieczność zawrócenia z tej drogi
prowadzącej donikąd.
Profesor uniwersytetu potrzebuje i dzisiaj wystarczająco dużo czasu na spokojną pracę6. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebny jest mu po prostu czas, a nie
rozbuchana, niepotrzebna biurokracja, która nie daje
szans na spokojną twórczość.
W jakim stopniu uniwersytet realizuje swoje zadania?
– pyta profesor Maria Oleś. „Czy – podążając ku nowoczesności w duchu kulturowych przemian – nie staje się
powoli korporacją, która ma za zadanie dobrze i sprawnie
funkcjonować, nie przynosząc strat? [...]. Można oczywiście uczyć myślenia, nie mając wielu niezbędnych pomocy dydaktycznych, ale czy uczelnia, w której przybywa kolejnych pokoi biurowych z szeregiem urzędników,
masą ankiet, regulacji, regulaminów, formularzy, fikcyjnych przetargów – jest jeszcze uniwersytetem?”7.
Ma rację ks. prof. Zygmunt Zieliński, który po wielu latach pracy profesorskiej na uczelniach wyższych w Polsce
i za granicą w swojej książce zatytułowanej, jakże słusznie, Kłopoty z tożsamością z pełnym przekonaniem krytycznie ocenia między innymi tzw. system boloński. Postuluje konieczne spokojne reformy, gdyż „system ten
nie działa, bo działać nie może, jako że ani w prawie, ani
w medycynie, ani w studiach politechnicznych nie można
produkować dyletantów, gdyż odbiłoby się to na naszym
zdrowiu, bezpieczeństwie i stabilności dachu nad głową”8.
Narzekanie na poziom szkół wyższych jest powszechne i zdaje się nie mieć końca. Dlaczego zatem nie podejmuje się konsekwentnych decyzji celem polepszenia sytuacji? Przypuszczalnie dlatego, że nikt dziś, jak pisał Johen
Hörisch, nie lubi uczelni wyższych:
6 Por. Cz. S. Bartnik, Praca jako wartość humanistyczna, Lublin 1991, passim.
7 M. Oleś, Święty Jan Paweł II – czyli o wartościach, słowach i świadectwie, w:
Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II, red. P. Oleś, M. Ledzińska, Warszawa 2015, s. 148.
8 Tamże, s. 49. Takie samo stanowisko panuje także na Zachodzie Europy,
np. w Niemczech. Por. m.in. M. Reder, Wissenschaft in Verruf, „Die Tagespost”
z 16.10.2012, nr 124, s. 1; F. Dirsch, Über „Bologna” hinaus. Der europäische Hochschulreform-Prozess gilt nach fast zwei Jahrzehnten bei den meisten Experten
als gescheitert, „Die Tagespost” z 3.01.2017, nr 1, s. 10. Por. także: R. Strzelecki,
Ku „personalistycznej” koncepcji uczonego, w: Po Zgorzelskim. Pytania o przyszłość humanistyki, red. M. Łukaszuk, W. Kaczmarek, Lublin 2017, s. 37–48.
Por. też: J. Gralewski, O zadaniach i godności stanu nauczycielskiego, w: O szkołę polską, oprac. W. Kopczewski, Lwów–Warszawa 1920, s. 27; S. Łukasiewicz,
Nauczyciele, Warszawa 1936, passim; E. Estkowski, Rolnik i nauczyciel, w: Wybór pism pedagogicznych, oprac. M. Szulkin, Warszawa 1955, s. 199–201; E.
Jackiewiczowa, Wczorajsza młodość, Warszawa 1960, s. 377–378; J. Pajewski,
Przeszłość z bliska. Wspomnienia, Warszawa 1983, s. 202–207; S. Stuligrosz,
Piórkiem słowika, Poznań 2010, s. 182.
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– politycy, ponieważ uczelnie wyższe żądają
pieniędzy na swe utrzymanie;
– profesorowie, ponieważ uniwersytety nie
odpowiadają ideałom wolnych badań i nauki;
– studenci, ponieważ szkoły wyższe zabierają im
rzekomo najlepsze lata życia.
Alma mater musi stać się znowu miejscem, gdzie profesorowie i studenci czują się na swoim miejscu, gdyż zajmują się tym, co jest warte ich największego poświęcenia,
radości tworzenia i twórczego eksperymentowania w badaniach i w zdobywaniu wiedzy9.
Można się tu posłużyć być może banalnym, ale nad
wyraz sprawdzalnym przykładem. Rzemieślnik nie może
eksperymentować ze szkodą dla wytwarzanego przez siebie produktu, gdyż sprawdzian następuje natychmiast,
a dokonywany jest przez nabywcę, przez użytkownika.
Dlatego źle wykonane krzesło, choćby najbardziej modne, nie wytrzyma ciężaru siadającego na nim człowieka,
nieszczelne okna, zwłaszcza w zimie, nie pozwolą zasiedlić lokalu. Nie pomoże tłumaczenie, że rzecz wykonano
według najnowszych zaleceń. Czy zatem tylko owoc pracy naukowej jest absolutnie niesprawdzalny? Bynajmniej.
Rzecz tylko w tym, że bubel wytworzony w tym fachu potrzebuje dużo czasu, by się ujawnić.
Na koniec wypada zatem dopowiedzieć jeszcze i to
pod adresem całego szkolnictwa, zwłaszcza wyższego:
nie wolno produkować dyletantów, szczególnie w szeroko pojętej humanistyce, gdyż to ona ustawia człowieka,
dając mu jakąś czytelną perspektywę rzeczywistości i wytyczając szlak, jakim powinno iść ludzkie życie.
Jan Paweł II był także profesorem. Nie obnosił się
z tym, ale ci, którzy mieli sposobność słuchania jego wykładów, brania udziału w prowadzonych przez Niego zajęciach, wiedzą dobrze, że nie znosił złej roboty. W swoich przemówienia i encyklikach wiele mówił o owym
homo faber – człowieku wytwórcy, czyniącym sobie ziemię poddaną. Przede wszystkim ukazywał swój szacunek
dla każdego podejmującego trud, nieważne, czy na uniwersytecie, czy w warsztacie szewskim, czy w kamieniołomie. Każda praca jest udziałem w stwórczym dziele Boga.
Kiedy szukamy myśli przewodniej dla pracy, która jest
naszym udziałem i sięgamy do dorobku św. Jana Pawła II,
nie zapominajmy o tej fundamentalnej prawdzie. W niej
streszcza się właściwie wszystko, co na temat pracy ten
Wielki Papież kiedykolwiek powiedział. Tak postrzegana
praca nie stanie się nigdy przekleństwem, ale będzie łaską
daną człowiekowi od Boga. Wsparciem ludzkiego trudu
Ks. Edward Walewander.
9 Por. Z. Zieliński, Szkoła wyższa na łożu boleści, w: tenże, Kaganek oświaty
czy kopcący ogarek? Rzecz o reformach oświaty i nauki, Toruń 2019, s. 55–93.
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HEJ, KOLĘDA!
Przybieżeli
samochodem
z diabłem, śmiercią
i Herodem

Andrzej Samborski

kolędnicy.
Li-li-li-lilaj. Li-li-laj.
Hej, kolęda!
W nocnej ciszy
kolędnicy,
kolędnicy.

PREZENT
DZIADKA MROZA
Szczepionka musi być
jak ukłucie mrozu,
minus osiemdziesiąt
Celsjusza stopni mieć.
Ukąszenie zimna…
Przypomina mi się
baśń o Gerdzie, Kaju
i Królowej Śniegu.
Szczepionka nadeszła
w prezencie świątecznym.

drzeworyt, 1878 r.
Michał Elwiro Andriolli (rys)
Edward Gorazdowski (ryt)

n u m e r

6 (104)

g r u d z i e ń

2 0 2 0

•

1 1

HEROD
W jasełkach zawsze jestem Herodem. Dlatego na święta zapuszczam brodę.
Berło w garść, korony na głowę. Jeszcze płaszcz ze sztucznym gronostajem
i gatki czerwone. No i można iść straszyć, i śmieszyć.
Pierwszy idzie Pastuszek z gwiazdą. Potem – Hetman z akordeonem i Żołnierz przy
szabli – moja eskorta. Z tyłu skradają się Diabeł i Śmierć – z bębenkiem i z tamburynem.
„Wszyscy razem zaśpiewajmy ta dana.
Kolędujmy całą nockę aż do rana”.
Marszałek woła o tron dla Heroda. Siadam na jakim bądź, jaki gospodarze dadzą.
„Oto ja, król Herod świata całego,
będę dawał rozkazy panowania swego.
Oto jestem król Herod na tronie posadzony,
mam złote berło, mam cztery korony…”
I puszę się, mało nie pęknę, swoją władzą. Każę: śpiewajcie – śpiewają,
każę: ścinajcie – ścinają.
Ale, kto to? Diabeł – ogłasza, że nade mną wielkie kłopoty.
Ale, co to? „O, Herodzie, bój się Boga, bo Śmierć stoi koło proga”.
Oj, cienko, cienko, ja, Herod popiskuję, gdy mi Śmierć mówi, że mi życia nie daruje
i kosę do szyi przykłada.
W końcu padają sakramentalne słowa: „A ty królu, za twe zbytki, idź do piekła, boś ty
brzydki!”.
I wszyscy się kłaniamy, a ja, grzeszny, że już będę grzeczny – obiecuję. Ale gdy wejdziemy
do następnego domu, znów po staremu harcuję.

ŚWIĘTA

INNE ŚWIĘTA – 2020

W choinkowej bombce,
kiedy twarz przybliżę,
widzę świat dzieciństwa,
buzię dziecka widzę.

Jakoś inaczej,
jak koronawirus,
wyglądała w tym roku
gwiazda betlejemska

Choć choinka sztuczna,
wzruszenie – prawdziwe.

a mędrcy nie
złoto, kadzidło, mirrę,
ale szczepionki
w darze złożyli.
Święta,
inne od wszystkich,
niewesołe były.
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Boże Narodzenie
i ludzka bieda
Garść przeżyć wojennych

Po aresztowaniu ojca przez gestapo w Gotelpiu,
gdzie po opuszczeniu Pruszcza Pomorskiego znaleźliśmy
schronienie, trzeba było szukać nowego miejsca pobytu,
gdyż budynek, w którym mieszkaliśmy, należał do agencji pocztowej, a tej okupanci nie wznowili, przynamniej
w 1939 roku. Ciocia Tola (Teodozja), siostra mamy, która
przed wojną prowadziła tę agencję, miała w Pruszczu-Bagienica mały domek i postanowiła przenieść się tam razem z nami. Praktycznie mama i nas troje byliśmy wtedy
bezdomni, a nadchodziła sroga zima. Okazało się jednak,
że dla czterech osób, a z ciocią pięciu, domek był zbyt ciasny. Wynajęła nam zatem pokój w piętrowym domu pani
Główczewskiej. Mieliśmy tylko najpotrzebniejsze sprzęty.
W pokoju ustawiliśmy małą kuchenkę węglową z dwoma
palnikami. Ponieważ trudno było o naftę, a świec chyba
w ogóle nie było, wieczorami płomienie bijące z paleniska, zataczając kręgi na suficie, stanowiły jedyne oświetlenie pokoju. Do Pruszcza sprowadziliśmy się na około miesiąc przed Bożym Narodzeniem. Żyliśmy nadzieją,
że w pewnej chwili otworzą się drzwi i zjawi się ojciec.
Nie wiedzieliśmy, że już 22 grudnia z Igieł pod Chojnicami wywieziono rankiem do lasu grupę więźniów, w tym
mego ojca, a po jakimś czasie ciężarówka wróciła pusta.
Moja ciocia już wtedy o tym wiedziała, ale do końca wojny tego nie wyjawiła. Miejsce rozstrzeliwań znane jest
jako Dolina Śmierci.
Przed Bożym Narodzeniem 1939 r. nastały silne mrozy i śnieżyce. Ja miałem wtedy 8 lat i chętnie korzystałbym
z tego, ale nastrój był taki, że na zabawy nie było ani czasu, ani miejsca. Grudzień szybko mijał, a ja na swój sposób wyobrażałem sobie zwłaszcza wigilię, bo w domu był
to dzień bardzo uroczysty, ale i pełen oczekiwań nie tylko
na pierwszą gwiazdkę, lecz może jeszcze bardziej na pojawienie się św. Mikołaja, którego w naszych stronach nazywano gwiazdorem. Może nie do końca przeczuwałem,
że tamto już minęło i jeśli powróci to nieprędko. Ciocia
z mamą i moje starsze siostry coś ze sobą szeptały, a mnie
starały się przygotować na inną wigilię aniżeli ta z 1938
roku, jakoś szczególnie uroczysta i obfita, zwłaszcza dla
mnie obdarowanego hojnie przez gwiazdora. Dzisiaj już

trudno mi sobie odtworzyć tamte doznania. O choince nawet nie myślałem, bo o to dbał zawsze tatuś. Pewnego dnia
jednak, na kilka dni przed wigilią, sąsiad, mój rówieśnik,
Kazik zagadnął mnie właśnie w sprawie choinki. Zapytał,
czy nie poszlibyśmy z nim, ja i moje siostry, do pobliskiego lasu po choinkę. Gabrysia, moja najstarsza siostra widocznie pomówiła o tym z mamą i uradzono, że któregoś
dnia udamy się do lasu. Pamiętam, że droga była zasypana zwałami śniegu i, przynajmniej ja, miałem już na początku wyprawy całkowicie zmoczone nogi. Choinkę wycięliśmy dla Kazika i dla nas na skraju lasu i, niczego nie
przeczuwając, wracaliśmy do wsi. W pewnym momencie
zauważyliśmy leśniczego, który prowadząc rower zmierzał
do siebie, do leśniczówki. Był to Polak, ale wielki służbista
i bardziej niebezpieczny niż inny leśniczy, Niemiec Lübke, który na niejedno patrzał przez palce. Ten, na którego my się natknęliśmy okazał się wprost okrutny. Odebrał
nam choinki, siekierkę i strasznie nas sklął. Pamiętam, że
Kazik, ten właśnie chłopak z sąsiedztwa, najbardziej biadał z powodu tych klątw miotanych na nasze głowy. Mnie
jakoś te klątwy nie przestraszyły. Być może wtedy nie byłem jeszcze świadom destrukcyjnej siły taki złorzeczeń.
Sprawa jednak była nieprzyjemna, bo zabrane nam przedmioty powędrowały do nadleśniczego Dutkiewicza. Można było się spodziewać kary, a nawet nieprzyjemności ze
strony policji rezydującej w Gostycynie. Jednak nadleśniczy, później też zamordowany w obozie koncentracyjnym,
okazał się człowiekiem ludzkim i sprawie nie nadał biegu,
a cioci mojej powiedział, że zawsze da nam choinkę, nie
wolno natomiast brać na własną rękę. Tym razem jednak
choinki nie było.
To nasze niepowodzenie uświadomiło mi cały tragizm
naszej sytuacji. W jednej chwili zrozumiałem, dlaczego
mama często popłakuje, dlaczego zwłaszcza do mnie mówiła co rusz, że musimy zdać się na Opatrzność i choć nie
będzie to Gwiazdka, jak kiedyś, to jednak jesteśmy razem
i czekamy na tatusia. Chyba zaczynałem to rozumieć,
choć niezupełnie mieściło się w mojej ośmioletniej głowie, że można w wigilię nie otrzymać żadnego prezentu.
Jeszcze jedno, co mi wówczas utkwiło w podświadomości:

n u m e r

po prostu bałem się tego wieczoru, na który kiedyś z taką
niecierpliwością czekałem.
Ale on nadszedł. Byliśmy w naszym pokoiku zupełnie
sami. Pod wieczór nadeszła ciocia. Miała jakieś zawiniątko, które dała mamie. Jakoś szybko się uwinęły i siedliśmy nie przy stole, bo go nie posiadaliśmy, ale wokół tego
piecyka zwanego po tamtejszemu krusiem. Nie było nawet lampy naftowej, tylko światło bijące do sufitu z tzw.
fajerek rzucało na przemian promienie i smugi cienia. Jedliśmy gotowane w skórkach ziemniaki z solą i odrobiną
twarogu, w ostatniej chwili przyniesionego przez ciocię.
Kolęd nie śpiewaliśmy, bo miejscowi Niemcy mogli nadsłuchiwać. A zresztą, kiedy jedna z sióstr zanuciła „W żłobie leży”, matka rozpłakała się. Po chwili rozpoczęła modlitwę, bodajże różaniec. Może nie do końca rozumiałem,
co się wtedy działo, bo w pamięci miałem zawsze tak radosne święta Bożego Narodzenia, tak wiele dostarczające emocji, nagle wszystko to streściło się w trwającej,
jak na moją dziecięcą wytrzymałość, zbyt długo modlitwie. Te wspólne modlitwy odbywaliśmy przez całą okupację. Może przeżyłbym je głębiej, ale musiałem klęczeć,
a strasznie bolały mnie kolana i mocno się wierciłem, za
co byłem strofowany przez mamę i siostry.
Tragiczne i skrajnie ubogie „świętowanie” Bożego Narodzenia w grudniu 1939 r. mocno zaważyło na moich
wyobrażeniach związanych z tym dniem. Już odtąd nie
tylko nie czekałem na gwiazdkę betlejemską, na uroczysty wieczór wigilijny. Na długo przed nim zastanawiałem się, jak się uchylić od tej jakże kiedyś głęboko zakorzenionej tradycji. To były przeżycia głęboko angażujące
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sferę uczuć. Bez tego, co zapamiętałem z czasów szczęśliwego dzieciństwa, które wojna zniweczyła, wzruszenia, jakie niosło ze sobą, Boże Narodzenie wydawały mi
się sztuczne i nieprawdziwe. Tak to odczuwał kilkuletni
chłopiec. Po prostu bał się, że tamto sprzed wojny zniknie bezpowrotnie nawet z wyobraźni. Następne Gwiazdki
okupacyjne były też biedne, ale w miarę naznaczone tradycją. Był stół wigilijny, a ciocia dbała, by na nim zawsze
było coś lepszego do zjedzenia. Były nawet jakieś prezenciki, przeważnie pończochy z surowej wełny; grzały, ale
także drapały. Moja mama i siostry widziały ten mój minorowy nastrój i czyniły wszystko, by panowała atmosfera
zbliżona do tego, co było przed wojną. Im byłem starszy,
tym bardziej odczuwałem potrzebę pozbycia się tego garbu, jaki zostawiły wigilie okupacyjne, zwłaszcza ta pierwsza, ale udawało się to tylko w skromnej mierze. Myślę, że
raniłem bliskie mi osoby, choć wcale tego nie chciałem,
a jednak czułem, że tak jest. Przez wiele lat wracał koszmar tamtych smug światła rzucanych na sufit z żelaznej
kuchenki, wracał ból skrajnej nędzy tak gorzkiej mającej
w tle dostatnie i szczęśliwe lata przedwojenne.
Na koniec pytanie, czy po 80 latach ten bagaż nadal
ciąży i przytłacza? Może nawet nie, ale nie umyka świadomość krzywdy, jaką wyrządził system i człowiek wyprany z bogactwa, jakie Bóg umieścił w każdym z nas.
Odrzucenie Go rodzi łańcuch zła. To zło pojawiło się
w grudniowy wieczór 1939 r. w miejsce Gwiazdy Betlejemskiej, zasłoniło jej blask, a odzyskanie tego światła to
niekiedy zadanie na całe ludzkie życia. Spełnione czy też
może nie. ■
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Anatol
Diaczyński

Moja pierwsza wigilia
Pierwsza wigilia, którą zapamiętałem, była bardzo daleko, bo w Kazachstanie. Jestem potomkiem polskich zesłańców, moja rodzina została wywieziona do
Kazachstanu w roku 1936. Mój dziadek pochodził z Łodzi, na zsyłce – w północnym Kazachstanie – przyszło
mu zamieszkać we wsi powstałej w szczerym stepie. Tam
w wiosce Zielony Gaj przyszedłem na świat w roku 1951.
Ta pierwsza wigilia, pamiętam – a może czuję tamten moment w sobie – to była druga połowa lat 50. minionego wieku, już po śmierci satrapy Stalina, ale zmiany następowały powoli, bardzo wolno. Rodziny polskich
zesłańców podchodziły do nich bardzo ostrożnie i z dużym niedowierzaniem. Nadzieja – owszem – nie opuszczała zesłańców, ale – powiem tak – nadzieja rozsądna.
Nie oczekiwali gwałtownych zmian na lepsze, pragnęli jedynie, żeby chociaż nie było gorzej!
Do połowy lat 50. mieszkaliśmy w zwykłej lepiance,
tak zwanej „stalince”. To była chata złożona z dużych cegieł, ulepionych z gliny i ziemi, wysuszonych pod gorącym kazachstańskim słońcem. Ta izba – nigdy tego nie
zapomnę – miała kilkanaście metrów kwadratowych, a jej
wysokość: to metr poniżej gruntu i tyle samo nad nim.
W sumie około dwóch metrów.
W drugiej połowie lat 50. – czasy były już lepsze – bo
ojciec z pomocą krewnych i sąsiadów mógł postawić,
choć przecież z takich samych „cegieł”, o których wspomniałem – o wiele wyższą i obszerniejszą chatę. Składała
się z trzech jednakowej wielkości pokoi o wymiarach 3 na
4 metry. W środkowym, w kuchni, był ogromny – z nie
wypalonej jeszcze cegły – piec z dobudowanym obok
mniejszym piecykiem do przygotowywania posiłków.
W tym pomieszczeniu było także ogromne, drewniane, przywiezione jeszcze z Ukrainy łóżko. My, dzieciaki,
bardzo lubiliśmy się na nim bawić. A na tym łożu sypiała
babcia Ewa. Było w tym pomieszczeniu, rzecz jasna, najcieplej. No, i stał sporej wielkości własnej roboty stół i kilka taboretów naokoło.
To przy tym stole gromadziliśmy się przy różnych okazjach. Także pierwsza wigilia w tej nowej chacie odbyła
się przy tym stole. Było to – jak powiadam – kilka lat po

śmierci Stalina. Zaczął się okres zwany później „chruszczowowską odwilżą”. Nowy czas, niby lęk w ludziach
mniejszy, niby to już można było nie bać się, że za jakieś nieodpowiednie słowo uznają ciebie za wroga ludu
pracującego. Ale i tak ludzie wychowani w zastraszeniu, zawsze zagrożeni najsurowszymi karami, milczeli z nawyku, a podczas modlitw zamykali okna i drzwi.
Toteż nam – dzieciakom, mnie i trochę młodszym ode
mnie siostrze i bratu – nic o nadchodzących świętach
nie mówiono. Owszem, wyczuwało się jakieś większe
podniecenie, było jakoś więcej krzątaniny wokół kuchni. Zauważyłem tę zmianę i bacznie patrzyłem, co z tego
wyniknie.
Ojciec w tamtych latach pracował jako traktorzysta
w kołchozie, zarabiał trochę więcej od przeciętnego kołchoźnika i mogliśmy pozwolić sobie na coś więcej niż
szary chlebek i najprostsza zupa zacierkowa. Tamten czas,
rosnące napięcie jakby przed przybyciem długo oczekiwanego gościa, wyglądało mi to wszystko na coś szczególnie wyjątkowego. Po pierwsze: zwykły, zbity z desek
stół był przekryty przywiezionym jeszcze 20 lat wcześniej
z Ukrainy – jedynym i bardzo strzeżonym – obrusem.
Pod tym obrusem umieszczono sporo siana, było go tak
dużo, że miseczki z jadłem stały na stole krzywo.
Wtedy po raz pierwszy usłyszałem, że w wieczór wigilijny na stole powinno być 12 potraw. Kobiety to ciągle
powtarzały, jedna do drugiej. I chyba tyle było! Chociaż
wybór nie był duży. Ale były kombinacje różnych pierogów: a to z twarogiem, z ziemniakami, kapustą… Był też
i śledź! Prosto z beczki: w całości, z łbem i wnętrznościami. Czasy się zmieniły, śledzie przywożono także do Kazachstanu. I jeszcze kutia, ale o tym za chwilę.
Najbardziej mnie zdziwiło, kiedy już zgromadziliśmy
się wokół stołu, że ojciec wyciągnął z jakiejś kryjówki plasterek białego jak śnieg i cienkiego jak papier placuszka.
– To jest opłatek – tłumaczono mi, siostrze i bratu.
W tamtych czasach do Kazachstanu zaczęli już docierać pierwsi księża, którzy – choć z wielkimi trudnościami i ograniczeniami – ale prowadzili duszpasterskie spotkania z wiernymi.

n u m e r

Jako jeden z pierwszych w rejonowym centrum
Tajynsze pojawił się ksiądz Józef Kuczyński, który mnie
ochrzcił. Ale to było parę lat później.
Po co i dlaczego jest ten opłatek, jeszcze wtedy nie rozumiałem. Ale z wielkim zainteresowaniem śledziłem, jak
babcia i rodzice dzielili się z nami, dziećmi, okruchami
tego placuszka-opłatka i wszyscy życzyli sobie wzajemnie: daj Boże za rok doczekać!
Potem wszyscy uroczyście jedliśmy tę bogatą i pyszną kolację. Najpierw była oczywiście kutia. Wyjątkowo
prościutka. To było parę ugotowanych garści pszenicy,
uprzednio oczyszczonej z łusek, a po ugotowaniu skropionej łyżką posłodzonej cukrem wody. Po tej uroczystej,
świątecznej kolacji cichutko śpiewaliśmy kolędy. I do tej
pory pamiętam, że ulubioną kolędą mojej babci była „Lulajże Jezuniu”. Babcia śpiewała niezbyt głośno, ale z całego
serca. A najbardziej wspierał ją swoim silnym i czystym
głosem mój ojciec Mikołaj.
Jak powiadam: w czasach chruszczowowskich odwilż
była wyraźna, poczęto śmielej gromadzić się na wspólnych modlitwach. Było o wiele bezpieczniej niż w czasach stalinowskich. Kobiety, zwłaszcza starsze, podejmowały wyzwanie i zbierały się w tej czy innej chacie,
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w której odbywała się pasterka. Oczywiście, o mającym
się odbyć nabożeństwie nie obwieszczały całemu światu,
grono modlących się – co podkreślam – było jednak niewielkie, a drzwi i okna w rozmodlonej chacie starannie
zamknięte i zasłonięte. Czasami, jak teraz sobie wspominam, zdecydowanie przesadzały z ostrożnością. Pewnego
razu, po powrocie z takiej całonocnej modlitwy, babcia
Ewa z dumą opowiadała nam: – Chata była pełna ludzi,
tak że oddychać było trudno, duszno. Więc do rana wytrzymało tylko kilka kobiet. Wszyscy siedzieliśmy i modliliśmy z zapalonymi świecami. I tylko u mnie jednej
świeczka wytrzymała do samego rana, nie zgasła! – dodawała z dumą. – U pozostałych gasły jedna po drugiej!
Takie to były w tamtych czasach pasterki, taka to była
w tamtych czasach religijna gorliwość naszych babć i matek. Gdzie jeszcze coś podobnego było?!
Teraz jestem w Polsce. Od ćwierć wieku. Z żoną, trzema córkami i rodzicami wróciliśmy do Polski. Wszystko
tu jest. Wolność i demokracja! Inne są wigilie, bo dostatnie, spokojne. Inne też pasterki. Także w radiu i telewizji,
z Watykanu i Stalowej Woli. Patrzę i obserwuję i pamiętam o tamtej pierwszej, z Kazachstanu, z wioski Zielony
Gaj. Amen. ■
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Jacek Kaczmarski

Wigilia
Zasyczał w zimnej ciszy samowar
Ukrop nalewam w szklanki
Przy wigilijnym stole bez słowa
Świętują polscy zesłańcy
Na ścianach mroźny osad wilgoci
Obrus podszyty słomą
Płomieniem ciemnym świeca się kopci
Słowem – wszystko jak w domu
„Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni
Sławią Boga że nam się do stajenki mieści
Nie chce rozum pojąć tego chyba okiem dojrzy czego
Czy się mu to nie śni”...
Nie będzie tylko gwiazdy na niebie
Grzybów w świątecznym barszczu
Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie
Cukier dzielony na kartce
Talerz podstawiam by nie uronić
Tego czym życie się słodzi
Inny w talerzu pustym twarz schronił
Bóg się nam jutro urodzi.
„Król wiecznej chwały już się nam narodził
Z kajdan niewoli lud swój wyswobodził
Brzmij wesoło świecie cały oddaj ukłon Panu chwały
Bo to się spełniło co nas nabawiło serca radością”...
Nie, nie jesteśmy biedni i smutni
Chustka przy twarzy to katar
Nie będzie klusek z makiem i kutii
Będzie chleb i herbata
Siedzę i sam się w sobie nie mieszczę
Patrząc na swoje życie

n u m e r
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Jesteśmy razem – czegóż chcieć jeszcze
Jutro przyjdzie Zbawiciel
„Lulajże Jezuniu moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko
Lulajże Jezuniu lulajże lulaj
A ty go Matulu w płaczu utulaj”...
Byleby świecy starczyło na noc
Długo się czeka na niego
By jak co roku sobie nad ranem
Życzyć tego samego
Znów się urodzi, umrze w cierpieniu
Znowu dopali się świeca
Po ciemku wolność w Jego imieniu
Jeden drugiemu obieca...

Jacek Malczewski, Wigilia na Syberii, 1892, olej na płótnie, 81 × 126 cm, zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie
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Wojna! Wojna!

Ostatnie przedwojenne wakacje
i dzieciństwo w okupacyjnym Lublinie
Zdumiewają mnie literackie opisy beztroskiej zabawy
naszych elit intelektualnych i politycznych do samej chwili wybuchu wojny (być może przesadzone z perspektywy
piszących o tym po upływie ponad półwiecza).
Już na wiosnę 1939 r. licznie pojawiły się w Lublinie
poszukujące pracy niemieckie guwernantki i niańki, angażowane głównie przez bogate rodziny mieszczańskie
żydowskiego pochodzenia. Moja matka zatrudniła także niemiecką nauczycielkę dla kształcenia języka naszego starszego rodzeństwa, co trwało jednak bardzo krótko.
Ponieważ za jakieś nieposłuszeństwo mój ukochany starszy brat Tadzio został ukarany „szczypem z zakrętasem”,
co odpłacił rzuceniem w Niemkę kałamarzem. Kałamarz
wprawdzie ominął nauczycielkę, ale rozbił się o ścianę,
pozostawiając imponująca plamę na pięknej tapecie. Co
widząc, sprawca wyskoczył przez okno do Saskiego Ogrodu (mieszkaliśmy przy ul. Wieniawskiej na wysokim parterze ), a ja za nim – wierny, acz niedoceniany Piętaszek.
Już nie pamiętam, czym się to zakończyło dla Tadzia, za
to ojciec natychmiast odprawił nauczycielkę „za niedozwolone metody wychowawcze”. Był zresztą od początku przeciwny jej zaangażowaniu. Uważał – i słusznie –
że wszystko to była niemiecka kolumna wywiadowcza.
Właśnie w poczuciu zagrożenia wojną nie pozwolił
nam też na wakacyjny wyjazd na Wileńszczyznę, w rodzinne strony mojej matki. (Ojciec był lwowianinem, już
jako dorosły brał udział w walkach „Orląt Lwowskich”,
oddelegowany w 1920 r. do organizowania poczty polskiej w Wilnie, w 1935 r. został awansowany i przeniesiony do Lublina). Rodzice wynajęli dwór w Charlężu położonym niezbyt daleko od miasta. Wakacje spędzaliśmy
tam całą czwórką rodzeństwa, z mamą i z babcią Gosztowttową z Wilna.
Z właściwą mi wyobraźnią przestrzenną dokładnie
umiem odtworzyć rozplanowanie całego nieistniejącego już zespołu dworskiego. Sam dwór był długi, parterowy, przed frontem zamiast gazonu znajdowała się spora
sadzawka, a po jej bokach stajnie, obory i piękny murowany XVIII-wieczny spichlerz. Wzdłuż ogrodowej elewacji dworu ciągnął się duży taras, z zejściem szerokimi

schodami na poziom ogrodu kwiatowo-warzywnego
i sadu. Środkiem ogrodu biegła alejka wysadzana wysokimi krzakami „sztamowych” róż. Alejką tą dochodziło się aż na sam koniec ogrodu, gdzie na skraju skarpy,
nad nadwieprzańskimi łąkami znajdowała się kamienna,
sklepiona piwnica zwana lodownią, gdyż składowano tu
wyrąbywane zimą wielkie bryły lodu, obsypywane później trocinami i służące w lecie do przechowywania zapasów żywnościowych. (Po latach doszłam, że lodownia
była pozostałością po dworze obronnym lub zameczku
Charlęskich, których źródła notowały tu od XV wieku).
Charlęż dzierżawił pan Stanisław Żelaźnicki. Był on
właścicielem niedużego majątku w Rudniku pod samym
Lublinem, toteż administrowanie Charlężem powierzył
swemu krewnemu Jurkowi Mikulskiemu.
Otóż pan Stanisław często wizytował majątek wcześnie rano, zajeżdżając posiadanym Buickiem pod sam
taras od tyłu dworu. I niemal zawsze spotykał mnie tam
siedzącą samotnie (cały dwór jeszcze spał ) – na stopniach tarasu. A wokoło malowniczo rozkładała się sfora
dworskich psów, które – niekarmione regularnie i niezamykane na noc – bezpańsko biegały po całym folwarku, stanowiąc nie tyle obronę przed złodziejami, co zagrożenie dla własnego drobnego inwentarza (stąd nazwa
„drób”). A ja w białej, organdynowej sukieneczce głaskałam te brudne, a niektóre wręcz groźne brytany, wybierałam im rzepy z kudłów i opatrywałam łapy, w które
pomiędzy pazury wbijały się szyszki i kolce. (Nie wiem
doprawdy dlaczego tak zdecydowanie nietolerancyjnie
odnosiłam się potem w życiu do psów w naszych blokowych mieszkaniach. Zapewne na zasadzie, że „właściwy
pies na właściwym miejscu”.
Moja matka bardzo dbała, żebyśmy przebywali tylko
po ogrodowej stronie dworu, a tymczasem Tadzio omal
mnie nie utopił w dziurawej balii, którą wypłynęliśmy na
środek sadzawki, służącej głównie do pojenia bydła i koni.
W Charlężu zastał nas wybuch wojny. Toteż następną
przygodą było już obserwowanie na niebie starcia polskich i niemieckich samolotów, z których jeden spadał
gdzieś daleko, ciągnąc za sobą smugę czarnego dymu.

n u m e r

„Dostał! Dostał!!” – krzyczeliśmy z moim młodszym
braciszkiem Stasiem, w – mylnym zapewne – przekonaniu, że na pewno zestrzeloną była maszyna niemiecka.
Wprawdzie u nas żadnego bombardowania nie było, ale
przy następnym pojawieniu się na niebie samolotów prowadzono nas do lodowni na końcu ogrodu.
Mama otrzymała od ojca wiadomość, że dostał rozkaz wyprowadzenia mężczyzn-pocztowców piechotą na
wschód, gdzie mieli zorganizować linię łączności pocztowej. Naszą ewakuacją miał się zająć pan Stanisław, który okazał się oficerem w rezerwie. Tego właśnie dnia pojawił się autem z własną rodziną, a za nim sznur innych
samochodów z rodzinami oficerskimi. Natychmiast wydane zostały konie, wozy i furmani, którzy mieli nas zawieźć do Klemensowa koło Zamościa, skąd pochodziła
pani Żelaźnicka.
Rozpoczęliśmy ucieczkę na wschód. Pół dnia zajęło
nam przedostanie się bocznymi drogami na szosę biegnącą z Lublina do Zamościa. Szosa zapchana była do
niemożliwości. Jechały samochody osobowe, furmanki,
motocykle i rowery, pchano wózki z rzeczami, byli też
ludzie idący pieszo, z dobytkiem w plecakach, torbach
i walizkach. Widzieliśmy młodą kobietę w letniej sukience, która bezustannie poprawiała na niej srebrnego lisa,
będącego wtedy synonimem zamożności i elegancji. Za
rękę prowadziła małą dziewczynkę. Jak długo mogły tak
iść? Zresztą może nie uciekała tak daleko jak my. Posuwaliśmy się w żółwim tempie.
I nagle nisko nad szosą pojawiły się samoloty, zrzucając bomby w ten tłum uciekających, co wywołało niewyobrażalny popłoch i zamieszanie. Jakaś bomba uderzyła przed naszymi końmi. Jednego z nich rozerwało, a nas
– siedzących na tobołach z pościelą wymoszczonych po
wierzchu sianem – już pierwszy podmuch wybuchu wyrzucił z wozu na pobocze drogi. Szczęśliwie nikt nie został ranny, ale matka przeżyła chwilę grozy, widząc moją
zsiniałą główkę leżącą na polu. Okazało się, że siła podmuchu zakopała mnie po barki w oranisku. Budząc się
z omdlenia czułam – i do dzisiaj czuję – ciepło i zapach
rozgrzanej ziemi („Bo lato było piękne tego roku” – jak
pisał poeta). Do dziś błyskawice i odgłosy burzy kojarzą
mi się z gwizdem nadlatującego samolotu, białym błyskiem światła przed oczyma i hukiem wybuchu, co wywołuje lęk nie do opanowania.
Odtąd postanowiliśmy jechać tylko nocami. W nocy
też przejeżdżaliśmy przez zbombardowane miasteczko
Piaski. Z obu stron uliczki stały rozżarzone ruiny jeszcze
palących się domów. Konie bały się iść, ale furmani zasłonili im oczy workami i zacięli batem. Galopem przejechaliśmy przez najgorszy odcinek. Pod kopyta rozpędzonych koni staczały się przepalone cegły i kamienie. Ten
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Zima 1939/40, ul. Zamojska w okupowanym Lublinie

zapamiętany w nocnej scenerii obraz, to jak kadr z filmu
„Przeminęło z wiatrem”.
W Izbicy do naszych wozów podeszli mężczyźni ze
Straży Obywatelskiej z biało-czerwonymi opaskami na
rękawach: „Proszę skręcać w lewo. Objazd. Most na rzece zerwany”. To było krzepiące – istniała zatem jakaś organizacja dbająca o minimum bezpieczeństwa w tym totalnym chaosie, ale to była kropla w morzu.
Nocą na tył naszego wozu przysiadali śmiertelnie zmęczeni piechurzy z jakichś wycofujących się, czy rozbitych
formacji. Zasypiali, trzymając w rękach karabiny. Jechałam pod gwiaździstym niebem z niedziecięcą rozpaczą
w sercu i poczuciem klęski.
Nie dojeżdżając do Klemensowa, chcieliśmy się zatrzymać w Borowinie u właścicieli spokrewnionych z Żelaźnickimi. I znowu scena jak z filmu, tym razem z „Nocy
i dni”, kiedy młody Tolibowski tłumaczy się, że wszystkie miejsca we dworze zajęte. Tu pani domu rozkładała
ręce: zostało tylko trochę miejsca w salonie. Tej i następnej nocy Żelaźniccy i my spaliśmy pokotem na podłodze
pod pudłem fortepianu. Był już 17–18 września. Okazało
się, że jesteśmy ujęci w dwa ognie: od wschodu podeszli
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Rosjanie, od zachodu Niemcy, a jeszcze jakiś oddział żołnierzy polskich ostrzeliwał się pośrodku. Nie było sensu
jechać dalej. Zawróciliśmy konie do domu. A właściwie
najpierw należało zajechać do Rudnika, żeby zdać wóz,
konie i furmana.
W związku z tym musieliśmy przejechać w Lublinie
ulicą Zamojską, po czym z placu Łokietka w dół ulicą
zwaną dawniej Nową i Lubartowską. Tu zjazd był bardziej
stromy niż obecnie. Po bokach ulicy, gdzieniegdzie stali
żołnierze niemieccy z karabinami. I nagle z naszego wozu
wypada i toczy się pod nogi takiego żołnierza małe, czarne radio, którego już wtedy nie wolno było Polakom posiadać. Niemiec jeszcze nie zdążył zareagować, kiedy za
radiem wytacza się nasz biało emaliowany, blaszany nocnik i poskakując na kocich łbach, z okropnym łoskotem
także stacza mu się pod nogi. Żołnierz nie wytrzymał, roześmiał się i zamachał ręką: Jechać! Jechać!!
Niestety, już w alei dojazdowej do dworu w Rudniku
padła nam klacz, po której pozostał źrebak. Stary furman
Bugała stał oparty na biczysku i zapłakał.
Za kilka dni ojciec powrócił z Kamienia Koszyrskiego
i odnalazł nas w Rudniku. Przed wojną na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Chopina mieścił się sklep żelazno-motoryzacyjny z dużymi szklanymi witrynami. I to
na nich mieszkańcy Lublina przyklejali karteczki z adresami poszukujących się rodzin. Tu także nasz ojciec powziął o nas wiadomość.
Zaczął się nasz lubelski okres okupacji.
Przede wszystkim okazało się, że nasze mieszkanie
przy ul. Wieniawskiej zostało zajęte na kwatery administracji niemieckiej. Nikt nie wie, jakim sposobem udało
się naszej przedwojennej, mało piśmiennej służącej Andzi Burek odzyskać meble i przewieźć je do wynajętego
mieszkania przy ul. Bonifraterskiej (obecnie Biernackiego). Była to pięciopiętrowa kamienica, ostatni miejski budynek na przedmieściu Lemszczyzna, dalej rozciągały się
już tylko nieużytki i pola uprawne. Zamieszkaliśmy na
najwyższym piętrze, przy ścianie szczytowej, która w czasie nadzwyczaj ostrej zimy tak przemarzała, że przez noc
pokrywała się szronem, który babcia Jadwiga zgrzebywała rano szufelką, żeby po rozpaleniu w piecach woda
z roztopionego szronu nie zalewała podłogi w korytarzu
i jednym z trzech pokoi.
To do ojca należało palenie w piecach, jako że siedział
w domu, w myśl dewizy, że „okupantowi służył nie będę”.
Zresztą wojna miała trwać krótko, bo „jak się Francja na
wiosnę ruszy” koniec rychły, niestety, w tych przewidywaniach Francja haniebnie nas zawiodła. Wśród naszych
współczesnych Bonapartystów zdarzały się nawet przypadki samobójstw; ojciec natomiast musiał podjąć pracę u okupanta.

W pierwszym roku wojny mama wyprzedała niemal
całe posiadane złoto, zamieniając je na chleb, mąkę, smalec i ziemniaki. Wreszcie ojca przyjęto na jego ukochaną pocztę, ale w charakterze magazyniera w pocztowej
kantynie. Mieliśmy małe, ale regularne pieniądze i kartki żywnościowe.
Na jesieni 1940 r. rozpoczynałam naukę w szkole, we
wrześniu z radością zdałam do drugiej klasy.
Natomiast Stasio poszedł do pierwszej klasy i to całkiem bez radości. Obecnie sklasyfikowano by go jako
dyslektyka i zapewne dysgrafika, miał więc w szkole ciężko. A przy tym czuł się oszukany. Mianowicie miał dopiero 6 lat, mógł zatem jeszcze rok poczekać, ale sęk w tym,
że opieka nad nami należała do naszej najstarszej siostry
Zosi, której wygodniej było odprowadzać i przyprowadzać do domu nas obydwoje. Zatem uciekając się do przekupstwa (przedwojennym bilonem!) namówiła Stasia do
przedwczesnej utraty wolności, co jej gorzko wymawiał.
Tu trzeba nadmienić, że ulica Bonifraterska dochodzi
do ul. Lubartowskiej; nasza szkoła mieściła się w czynszowej kamienicy na rogu, u zbiegu tych ulic, a po przeciwnej stronie ul. Lubartowskiej to już było getto, jeszcze
wtedy niespecjalnie strzeżone i odrutowane. Jakoś nigdy
nie byliśmy świadkami żadnych ekscesów w tej części getta, aż do chwili pamiętnej łapanki.
Była piękna pogoda; szesnastoletnia Zosia wraz z zaprzyjaźnionymi sąsiadkami wybrała się na spacer w okoliczne pola, zabierając mnie i Stasia. Tadzio naturalnie na
to nie reflektował. Idziemy, zbieramy sobie kwiaty, aż tu nagle od strony miasta zaczynają dobiegać jakieś krzyki, pojedyncze strzały i szczekanie psów, a na przecznicach ul.
Lubartowskiej (ul. Probostwo, Bonifraterska, Obywatelska)
pojawiają się sznureczki ludzi biegnących w naszym kierunku i dalej na pola. Najwyraźniej była to jakaś łapanka
w getcie, może częściowa wywózka Żydów na Majdanek.
Zaraz też pojawiły się pędem nadjeżdżające za uciekającymi czarne, wojskowe łaziki niemieckie, z których wyskakiwali żołnierze z psami i karabinami gotowymi do strzału. Wystraszeni staliśmy daleko od domu, na drodze przy
nieistniejącej już od dawna cegielni Choiny. My do bramy
– brama zamknięta; żywego ducha. Wtem w ceglanym budyneczku administracji uchyliły się drzwi i zarządzający
cegielnią rudawy, czerwony na twarzy pan Borowiec wciągnął nas do wnętrza. Byliśmy tu jako tako bezpieczni.
Natomiast nasza matka w najwyższym niepokoju wybiegła z domu i zaczęła nas szukać. Biegła jak uosobienie tragizmu: z czarnymi rozwianymi włosami, ogromne
oczy, grymas przerażenia na twarzy. Wyskoczyła wprost
na Niemców zagradzających jej drogę: „Meine Kinder!
Meine Kinder!!” – matka pokazuje nisko nad ziemią
wzrost dzieci. Machnęli ręką. Nie takich zbiegów szukali.
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Mama pobiegła dalej. Kiedy przebiegała obok naszego
budyneczku, pan Borowiec uchylił okienko „Pani Jadwigo! Dzieci są tutaj”.
Panie Boże! Daj wieczną szczęśliwość w niebie rudawemu panu Borowcowi o czerwonej twarzy.
Na jesieni zaczęło się spędzanie Żydów z małych miasteczek do lubelskiego getta. Szli ulicą Północną szarymi, cichymi kolumnami, pilnowani zaledwie przez kilku niemieckich żołnierzy prowadzących psy na smyczy.
Kładliśmy się na płycie balkonu skierowanego ku ulicy
i patrzyliśmy. Mnie się zbierało na płacz, a chłopcom na
gniew: bo dlaczego szli tak biernie? Dlaczego nie uciekali? Przecież gdyby to byli Polacy, to za stratą nawet kilkudziesięciu uratowałyby się setki osób. (Tylko gdzie by
się potem ukryły?) Naturalnie nigdy nie byliśmy w życiu
antysemitami.
Na Bonifraterskiej o piętro pod nami mieszkał gruby
volksdeutsch Gołąbek. Toteż przy kolędowaniu najgłośniej jak mogliśmy śpiewaliśmy :
ptaszki w górę podlatują
Jezusowi przyśpiewują,
Szczygieł zaczyna dyszkantem,
słowik mu dopiera altem,
szpak tenorem dopnie czasem,
a g o ł ą b e k gruchnie basem

I to miejsce akcentowaliśmy gruchnięciem piętą
w podłogę. Nieoczekiwanie pierwszego dnia Bożego Narodzenia 1941 r. Niemcy ogłosili, że w przeciągu 24 godzin wszyscy mieszkańcy muszą opuścić kamienicę. Struchleliśmy, podejrzewając zemstę Gołąbka, ale naturalnie
chodziło o bliskość getta i możliwość zablokowania z niego ucieczki.
Dzięki temu, że ojciec podjął pracę na poczcie, otrzymaliśmy mieszkanie we wpółzbombardowanej oficynce
stojącej na tyłach Poczty Głównej. W drugi dzień Świąt
na cudem zdobytej furmance jechały meble oraz w pełni
ubrana choinka. A my – czworo dzieci – demonstracyjnie szliśmy po bokach furmanki, trzymając w rękach kolorowe choinkowe łańcuchy.
Dostaliśmy trzy pokoiki w amfiladzie, w miejscu
czwartego ziała dziura po bombie, tylko wzdłuż jednej
ze ścian utrzymał się wąski pas podłogi, na który, na kiju
od szczotki, wysunięte były jakieś pakunki. W tym także rzeczy, które zostały u pp. Żelaźnickich w Rudniku,
przywiezione przez nich po całkowitym zajęciu majątku
przez Niemców i przeniesieniu się do Lublina. Z tymi pakunkami wiąże się charakterystyczne okupacyjne wspomnienie. Otóż pod nieobecność rodziców postanowiliśmy zbadać zawartość paczek. Istniała jednak obawa, że
resztka podłogi może się zarwać pod ciężarem starszych
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dzieci. Wobec tego wybrano właśnie mnie i – obwiązana
dla bezpieczeństwa sznurem od bielizny – miałam spenetrować rzeczy, a szczególnie intrygujący nas półwalcowaty, drewniany pojemnik służący dawniej do przewozu
kapeluszy. Ale przecież mama na ucieczkę na wschód nie
zabierała kapeluszy! Zawartość pudła okazała się zaskakująca. Otóż było ono pełne sucharów, które nasza służąca przygotowywała w obliczu nadchodzącej wojny. Nie
wiem, gdzie Żelaźniccy przechowywali to cenne puzdro,
ale suchary były w świetnym stanie, w tym garść sucharków ze słodkiej bułeczki posypanej cukrem i cynamonem. Dopiero teraz mogło nastąpić zawalenie się całej
oficynki, gdyż zgodnie starsze i młodsze rodzeństwo odtańczyło z radości jakiś zwycięski taniec Siuksów, wydając przy tym zastraszające wrzaski. Na szczęście mieszkaliśmy w tej oficynce sami.
Wraz z przenosinami musieliśmy też zmienić szkołę.
Początkowo mieściła się ona w kamienicy przy ul. Narutowicza nr 29. Kierownikiem był pan Krupa o pięknej
prezencji. To z tej szkoły zachowało mi się jedyne świadectwo z ocenami pisanymi w języku polskim i niemieckim. Potem z tego zrezygnowano; w szkole – nazywanej
wtedy powszechną – nie wprowadzano nawet nauki języka niemieckiego. Według oceny ojca oznaczało to, że
w przyszłości mieliśmy stanowić tylko półanalfabetyczne
bydło robocze. Odbywały się za to lekcje religii, z przygotowaniem do pierwszej komunii.
Od następnego roku uczyliśmy się przy ul. Narutowicza nr 37 – w drewnianym dworkowym, parterowym budynku odsuniętym od ulicy (gdzie dziś blok mieszkalny z „Orbisem” na parterze). Gdziekolwiek by to było
i ktokolwiek by nas uczył – zawsze musiałam odcierpieć
swoje za zachowanie i braki w postępach nauczania Stasia. Oprócz wyczynów szkolnych Stasio wdawał się stale
w bójki. Był mały, ale bardzo szybki i bił z mańkuta, w co
nie wtajemniczaliśmy mamusi.
Cokolwiek by się o niej powiedziało najwspanialszego
– nie da się ukryć, że kucharką była okropną. Jednakże
zarówno my jak i ojciec zjadaliśmy wszystko bez wybrzydzania, co świadczyło o naszej wielkiej ku niej miłości.
Również jej wytwory rąk własnych w zakresie krawiectwa
nie były najbardziej udane. Ja jeszcze wyszłam na nich
najlepiej, bo mama przerobiła na mnie swoją przedwojenną kurtkę z czarnych fok, w której to kurtce przeżyłam
pamiętną przygodę. Otóż idąc do szkoły, należało przejść
przez jezdnię ul. Okopowej. Wzdłuż ulicy ciągnął się jeszcze wtedy długi, wysoki mur dawnego zespołu klasztornego ss. wizytek, a popod murem stały rzędem dorożki.
Zimą jezdnia była nieuprzątnięta, a na jej środku tworzyła się wielka mulda, na której poślizgnęłam się, upadłam
i w tym ciężkim i sztywnym futrze w żaden sposób nie

mogłam stanąć na nogi, chociaż widziałam auto nadjeżdżające z głębi ulicy Okopowej. Może zresztą strach mnie
tak paraliżował, bo auto było naturalnie niemieckie, Polacy przecież samochodami osobowymi nie jeździli. Ja
tu się szamocę na lodzie, a auto zatrzymuje się obok, wysiada oficer gestapo w czarnym mundurze, podchodzi,
podnosi mnie i coś mówiąc po niemiecku skierowuje na
chodnik. Nie wiem, jakim cudem na drżących nogach
dowlokłam się do szkoły. Wytłumaczeniem było zapewne pobliskie położenie niemieckiej szkoły Hitlerjugend,
a tu ja w tych czarnych fokach. Zawsze co foki to foki.
Znacznie gorzej było ze Stasiem, któremu mama przerobiła różowo-beżową kurtkę Zosi. Płaszczyk wyszedł
wąski, przydługi i co tu mówić miał wygląd dziewczyński.
Staś, który całe życie we wzruszający sposób kochał matkę, żeby nie robić jej przykrości wkładał go, ale idąc do
szkoły wpadał do piwnicy i tam zostawiał te różowości.
Dopiero jak zrobiło się naprawdę zimno, rzecz się wydała. Ponieważ zaprzyjaźniona z mamą kierowniczka pani
Szopenko zawezwała ją do szkoły i w możliwie najdelikatniejszy sposób zaproponowała jej pomoc rzeczową, „bo
skoro syn państwa nie ma płaszczyka i chodzi w samym
sweterku...” – „Jak to ? – przeraziła się mamusia, otwierając szeroko oczy. – Przecież ja mu sama…”
W marcu 1942 r. umarła babcia Jadwiga Gosztowttowa. Prawdopodobnie był to rak trzustki, albo wątroby,
musiała cierpieć strasznie, co starano się ukrywać przed
dziećmi. Nie pamiętam żadnych związanych z nią wydarzeń, a jedynie jej cichą, kochaną, opiekuńczą obecność.
Po śmierci kazano nam ucałować jej splecione na różańcu
ręce, co było dla mnie wstrząsającym przeżyciem. Jakby
mi aż do serca dotarł chłód jej sztywnych palców.
W oficynce mieszkaliśmy jeszcze w lecie 1942 r. Pamiętam, jak na olbrzymim pocztowym podwórzu rozkładali się na chwilowy odpoczynek i napełnianie baków niemieccy motocykliści jadący na front wschodni.
Było upalnie. A bywało, że znad Majdanka wiatr przynosił nad miasto ciężkie, żółtawe chmury. Były to dymy
z pieców krematoryjnych; miały specyficzny słodkawo-mdlący zapach. Mama była w złej formie nerwowej.
Nawet my dzieci staraliśmy się wraz z ojcem chronić ją
przed tymi okropnościami wojny, zasłanialiśmy w dzień
okna kocami, udając, że to przed upałem.
Poza tym jednak w centrum miasta nie odczuwało
się istnienia tuż obok Majdanka. Czasem tylko pojawiały się na ulicach konwojowane przez Niemców oddziałki
wynędzniałych więźniów w pasiakach i w drewnianych
chodakach, które wydawały charakterystyczny stukot.
Raz nawet podbiegły do więźniów jakieś kobiety, dając
im chleb, na co konwojenci nie zareagowali. W szkole
kilkakrotnie braliśmy udział w przygotowywaniu paczek
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na Majdanek. Wiedzieliśmy, że to organizuje PCK i pani
Grygowa. Jeszcze w długi czas po wojnie ja i moje dzieci
zaopatrywaliśmy się w jej piekarnio-ciastkarni w najlepsze na świecie wypieki.
A potem ojciec dostał zawału, w magazynie, w obecności swego kierownika. Był nim wiedeńczyk nazwiskiem
Balik, z którym ojciec był w dobrej komitywie, a to dzięki
narodowości matki Austriaczki, stąd świetnej znajomości
języka oraz wiedeńskim wspomnieniom i opowieściom
o węgierskim stepie, czyli puszcie, na której brat matki
posiadał jakąś majętność.
Zażyłość z Balikiem sprawiła, że szybko zorganizowana została pomoc lekarska i przewieziono ojca do domu.
O innych skutkach przyjaźni powiemy osobno. Dzięki
Balikowi ojciec dostał też urlop rehabilitacyjny. Zaleceniem były długie spacery, które odbywaliśmy razem, zaprzyjaźniając się coraz bardziej. To po ojcu jestem małego wzrostu, toteż w myśl słynnej maksymy: „Jak się nie
będą ciebie bali, to się będą z ciebie śmiali” – ojciec ćwiczył mnie na tych spacerach w umiejętnościach szybkiej
i ciętej riposty. Sam podrzucał mi jakieś złośliwości, na
które miałam prawo tak właśnie odpowiadać. Wszystkie
chwyty były dozwolone.
Ćwiczenia woli były innego rodzaju. Otóż w momencie
mego najwyższego zaczytania („Trylogia”! ) ojciec podchodził znienacka, zamykał i odbierał mi książkę. Reakcja bez drgnienia i bez jęku pozwalała mieć nadzieję na
rychłe jej oddanie. W przeciwnym razie był bezlitosny.
(Miało mnie to uodpornić na uleganie zgubnym skutkom
hazardu, ponieważ tata w młodości przegrał resztkę schedy synowskiej w Monte Carlo i odtąd przez całe życie musiała mu wystarczać pensja urzędnicza). Te wychowawcze
katusze dotyczyły tylko mnie. Ojciec bowiem uważał, że
jestem do niego bardzo podobna, a na charaktery pozostałych dzieci szkoda nawet wysiłku. Był więc to dowód
uznania, ale jakim kosztem! – przy czym doprawdy nie
wiem w czym upatrywał tego podobieństwa.
Wczesną jesienią nastąpiła wielka zmiana w naszym
życiu, bo Niemcy postanowili wyburzyć zamieszkiwaną
przez nas oficynkę, a my otrzymaliśmy mieszkanie na II
piętrze w przeznaczonej dla rodzin pocztowców kamienicy przy ul. Kościuszki nr 3. Jest to XIX-wieczna kamienica z dwiema oficynami, ujmującymi podwórko oddzielone wysokim murem od olbrzymiego zaplecza Poczty.
Reprezentacyjną klatką schodową wchodziło się na I i II
piętro do wielkich mieszkań, ciągnących się przez pół
frontowej części kamienicy oraz przez całą oficynę, gdzie
znajdowała się tzw. „czarna” klatka schodowa dla służby. Nam przydzielono frontową część takiego mieszkania; w oficynie mieszkały telegrafistki – Ukrainki, które przechodziły przez wspólny korytarz. W naszej części

od strony podwórza mieścił się pokój sypialny i kuchnia, a po przeciwnej stronie korytarza łazienka i dawny
ogromny salon z długim balkonem wychodzącym na ulicę Kościuszki. Rozkład mieszkania ma zasadnicze znaczenie przy opisie poniższych wydarzeń.
Czas tu bowiem powrócić do obiecywanej drugiej strony medalu przyjaźni z Balikiem. Otóż nie mógł on zrozumieć oporu ojca przed zapisem na listę reichsdeutschów,
skoro dawało to tak liczne przywileje, a uprawnienie po
matce Michalinie było tak oczywiste. Być może ojciec tłumaczył się zagubieniem dokumentów, w każdym razie
wyraźnie w związku z tym dokonano u nas pewnej nocy
wielkiej, choć mało brutalnej rewizji. Niemcy po cywilnemu wyrwali nas z łóżek i rozpoczęli rewizję od sypialni dla dzieci. Stały tu żelazne siatkowe łóżka z siennikami
wypchanymi słomą. Nasze sienniki zostały wybebeszone, podczas gdy my staliśmy pod ścianą, po czym Niemcy przeszli do sypialni rodziców. I wtedy moja matka spokojnie wyjęła zza stanika plik papierów i wsunęła je do już
przeszukanego siennika. Po czym towarzyszyła rewizji po
przeciwnej stronie korytarza. Tej nocy, po odejściu Niemców, rodzice spalili w kuchni metrykę ojca i jakieś inne
dokumenty, co unieczytelniło nam na przyszłość wiele
faktów z przeszłości jego rodziny. A wszystko to skutecznie odrzuciło nas na całe życie od poszukiwań austriackich korzeni. Zresztą ojciec osierocony we wczesnym
dzieciństwie miał nikłe wyobrażenie o sprawach pokrewieństwa zarówno ze strony matki jak i ojca Antoniego
Teodorowicza.
Ponownie naciskany o zapis na listę reichsdeutschów
odpowiedział Balikowi, że raczej wytruje gazem siebie
i całą rodzinę – co było postawą wymagającą w warunkach okupacyjnych dużej odwagi i determinacji (ale nie
był jedynym; o piętro wyżej nad nami mieszkała wtedy
pani Głogowska z synkiem, z pochodzenia berlinka, która
odmówiła podpisania tej listy, jako żona polskiego oficera
przebywającego w oflagu). Nie wiem, na ile to wszystko
zepsuło dobre stosunki z wiedeńczykiem, o które przecież
ojciec musiał dbać, ponieważ bywało, że ze sprowadzanego do magazynu zaopatrzenia jedna ciężarówka jechała
do partyzantów, a druga „bohatersko” wybroniona trafiała do kantyny. W związku z tym nasz dom rodzinny musiał być idealnie „czysty” (czytaj – głodny), co Niemcy
kilkakrotnie skrupulatnie sprawdzali. Kiedyś matka oddała swoją porcję zupy jakiemuś biednemu, a gdy jadł ją
na schodach, mama spojrzała na jego obuwie – były to
żółte, juchtowe buty ze świńskiej skóry, fasowane przez
służby mundurowe.
Ojciec był w stałym kontakcie z lasem. Przychodził
do nas do domu wyjątkowo urodziwy partyzant z Konopnicy, Krasnodębski, po którym słuch potem zaginął,
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aż po latach znalazłam jego nazwisko na murze kaplicy cmentarza przy ul. Unickiej wśród pomordowanych
przez NKWD.
Zosia i Tadzio brali udział w małym sabotażu i roznosili ulotki. Tadzio uczęszczał do legalnej Szkoły Handlowej, a Zosia na tajne nauczanie. Była wysoką, dorodną
blondyną, wyglądającą dojrzalej niż 18-latka. W obawie
przed wywózką na roboty zaczęła już w tym czasie pracować jako telefonistka w Centrali Pocztowej, a łączeni przez nią Niemcy uważali ją za dość opryskliwą berlinkę. Już wtedy, a i całe lata po wojnie, oddawała swoją
pensję na utrzymanie domu. Przy dużej różnicy wieku
(oraz wzrostu!) – zawsze traktowałam ją raczej jak ciotkę,
niż siostrę. Toteż nie zaznałyśmy wzajemnych siostrzanych zwierzeń, tajemnic, zakupów i strojenia się. Zresztą widząc w naszym ręku lusterko, nasza sceptyczna matka miała zwyczaj mówić: „Nie patrz, nie patrz. I tak nic
ładnego nie wypatrzysz”. Mój Boże – ile to trzeba było
mieć hartu ducha, żeby nie popadać w kompleksy. Ale
nie popadałyśmy.
Zosia te ulotki wkładała na dno koszyczka, w którym
roznosiła po domach ziołowe gałki z Herbapolu, które zaparzało się jako herbatę. A marmoladę robiło się z marchwi. Podobno panie domu piekły też pyszne ciasto
z marchwi, albo z buraków cukrowych. Pragnienie czegoś słodkiego skłoniło mnie i Tadzia do wyprawy, o której
rodzice nic nie wiedzieli, gdyż wszystko mogło zagrażać
wówczas śmiercią. Mianowicie koledzy Tadzia uprawiali
z powodzeniem proceder kradzieży buraków cukrowych
przewożonych późną jesienią do cukrowni. Postępowaliśmy według ich dokładnego instruktażu. Daleko od nas,
w okolicy ul. Krochmalnej, należało się zaczaić na zielonej skarpie, z ostrym hakiem uwiązanym na sznurze
i zarzuciwszy go niczym lasso, ściągnąć buraka z ostatniej z przejeżdżających, wysoko wyładowanych ciężarówek. To wszystko było dziełem Tadzia. W razie, gdyby
za spadającym burakiem potoczył się drugi i trzeci – to
ja miałam porwać je i uciekać. Naturalnie kraść należało tylko wtedy, gdy nie było konwojenta z bronią, bo jak
nic można było oberwać kulą. Udały się nam dwa dorodne buraki. Druga część zadania okazała się cięższa. Trzeba było je nieść przez ok. 3–4 kilometry, a z każdym kilometrem ważyły więcej. Po czym ciasto ze starkowanych
buraków okazało się prawie niejadalne, tak śmierdziało
jakimś błotem, czy wytłokami. Dopiero grubo po wojnie
dowiedziałam się, że buraki należało najpierw ugotować
i zlać z nich wodę. No trudno; ale drugi raz już nie ryzykowaliśmy dla tak marnego efektu.
Za to ja – znany powszechnie łasuch – zaryzykowałam raz osobiście dla zdobycia słodyczy. Mianowicie wysłana po jakieś jarzynowe zakupy na kartki, znalazłam
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Zima 1939/40. Ul. Pijarska (widok na wieżę ciśnień) w okupowanym Lublinie

po wyjściu ze sklepu jaskrawą kartkę jakiegoś reichsdeutscha, na której do wykupienia zostały już tylko ciastka.
A czas naglił, bo był to koniec miesiąca, godzina przedwieczorna. Nie mogłam się naradzić z dorosłymi, którzy i tak by mi tego zabronili, bo wykrycie oszustwa mogło pociągnąć wtedy niewspółmierne skutki. Dużo zatem
czasu strawiłam na pokonanie strachu i zakup niedostępnych nam nigdy ciastek. Na szczęście nie wymagało to
znajomości języka niemieckiego. Nie pamiętam też, jak
to było z zapłatą, ale kartki były chyba z góry opłacone,
a sprzedawca wycinał tylko małe krateczki z podaną wagą
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towaru i naklejał je na zbiorczym arkuszu. W każdym
razie tuż przed godziną policyjną wróciłam do domu
z wielkim pudłem ciastek. To chyba wtedy pierwszy raz
mama spojrzała na mnie z zaskoczeniem i niedowierzaniem – tak odstawało to od przyjętego wizerunku nieśmiałego dziecka, jaki piastowała w sobie, widząc mnie
na przyszłość kontynuatorką swojej młodopolskiej drogi
poetyckiej, co życie zweryfikowało inaczej.
Widomym znakiem zajęcia Grecji przez Niemców było
sprowadzanie ciężarówkami żółwi na zupę żółwiową do
kantyny wojskowej. Raz takiego greckiego żółwika znaleźliśmy na jezdni po przejeździe ciężarówki. Naturalnie
nie miał u nas posłużyć na zupę, a do hodowli, ale jakoś
słabo jadł, słabo pił, a w końcu schował łepek i nóżki do
skorupy i nie ruszał się przez kilka dni – nie wiedzieliśmy:
zasnął w niej sobie, czy umierał. Skończyło się na wrzuceniu żółwika do Bystrzycy.
A co do owych wspominanych niewspółmiernych
skutków. To właśnie w Lublinie miała miejsce egzekucja za kradzież. Mianowicie znaną było rzeczą, że Niemcy wysyłali z Polski do domów obfite paczki z żywnością
i wszelkim dobrem. Otóż paczki te zaczęły ginąć na poczcie, albo być okradane. Nie wiem, czy Niemcy namierzyli właściwych winnych. W każdym razie pokazowo
powiesili kilku polskich listonoszy na placu Bychawskim,
przy czym obowiązkowe było stawiennictwo wszystkich
pocztowców wraz z rodzinami. Pierwszy i na szczęście
jedyny raz byłam świadkiem takiej kaźni, co naturalnie
zostało mi na zawsze w pamięci. Już jako gimnazjalistka pisałam:
Jakich słów użyć by trzeba,
takich słów, które przyszłość przygarnie,
by powiedzieć, że słupy,
balkony,
latarnie
przybrano w trupy ludzi.
I że wiatr je poruszał wiszące,
odarte z grozy śmierci, z powagi, patosu,
wołające o pomstę do nieba
milczeniem,
którego zagłuszyć nie sposób
Jakich słów użyć by trzeba…
A przecież mieliśmy stosunkowo dobre dzieciństwo
jak na warunki okupacyjne. Nieskończenie cięższe przeżycia były udziałem dzieci w obozach, czy Dzieci Zamojszczyzny. Tak po wojnie nazwano maluchy i trochę
większe dzieciaki, które w towarowych wagonach Niemcy wieźli spod Zamościa gdzieś w głąb Rzeszy na wynaradawianie, albo na śmierć. Jeżeli naszą matkę można było
pokochać jeszcze bardziej – to pokochaliśmy ją właśnie za
te dzieci. Poszła pogłoska między ludźmi, że od wczoraj

stoją na bocznicy wagony z zamarzającymi z zimna, półżywymi dziećmi. Polecieli ludzie, żeby je zabierać.
Para naszych sąsiadów, grubych, mało sympatycznych, bezdzietnych sklepikarzy (jak Tołuby z „Dziewczęta
z Nowolipek” ) – przygarnęła właśnie taką dziewczynkę.
I wtedy nasza mama, która żeby wykarmić czwórkę dzieci
dosłownie odejmowała sobie od ust i była na skraju wyczerpania nerwowego – zebrała nas i powiedziała, że od
dziś będziemy mieli jeszcze jednego braciszka, albo siostrzyczkę, bo ona właśnie idzie na tory. Zaciskaliśmy ręce
i modliliśmy się. Ale wróciła bez dziecka. Niemcy odkryli porozbijane wagony i już strzelali do podchodzących
kobiet, dodając jeszcze jedną kartę hańby do historii Tysiącletniej Rzeszy.
Tymczasem z Wilna ciocia Stasia przysłała wiadomość,
że moich ukochanych chrzestnych rodziców wzięto do
obozu w Parweniszkach. I wtedy stało się ze mną coś, co
dobrze ilustruje powiedzenie: „zamienić się w słup soli”.
Kiedy mama odczytywała ten list – bezwiednie wstałam,
powoli podniosłam ręce do góry, obróciłam się dookoła osi i upadłam bez czucia na podłogę. Przecież ja sobie nie umiałam wyobrazić innego obozu niż Majdanek.
Wydawało mi się, że są straceni, wystawieni na upokorzenie, bicie, głód i w końcu krematorium. Tłumaczono mi,
że Parweniszki to obóz pracy, a Majdanek obóz zagłady,
ale żyłam w ciągłym napięciu. Całymi godzinami modliłam się i czuwałam w myślach nad ich bezpieczeństwem.
Przeżyli. I w 1946 r. przyjechali jako repatrianci do Polski, osiadając w Poznaniu.
Na wiosnę 1943 r. administracja niemiecka postanowiła przeznaczyć frontową część naszej kamienicy dla
Niemców. Nas nie tyle wyrzucono z zajmowanego mieszkania, co przesunięto do oficyny, gdzie układ był amfiladowy. Zajmowaliśmy teraz jeden pokój o oknach wychodzących na ulicę Kościuszki i drugi duży, ale ciemny, bo
oświetlony tylko jednym oknem na podwórze, umieszczonym w załomie murów, u styku korpusu kamienicy
z oficyną. Pomiędzy obu pokojami była łazienka (z lastrykową! wanną) urządzona na zakończeniu dawnego długiego korytarza. Z dużego pokoju przechodziło się korytarzykiem do kuchni, z której było wyjście na dawną
„czarną” klatkę schodową. Obok kuchni znajdowała się
malutka, nieogrzewana służbówka. Połączenia drzwiami
z resztą frontowego mieszkania nie zamurowano, wręcz
było to tylko przepierzenie z dykty w miejsce drzwi, co
pozostało tak na długie lata. Ojciec nie pozwalał nawet wstawić szafy do wnęki drzwiowej. Dzięki świetnej
znajomości języka mógł podsłuchiwać urzędników niemieckich mieszkających za ścianą i uprzedzać Polaków
o ewentualnych restrykcjach i zagrożeniach. Trzeba się
było liczyć z podsłuchem z jednej, a z hałasem z drugiej
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strony. Podczas nieobecności rodziców schodziły się do
nas dzieci pocztowców z całej kamienicy, a zabawy bywały dość dzikie.
Moje łóżko stało pod oknem w pokoju od frontu. I co
noc budził mnie łoskot podkutych butów żandarmerii
patrolującej ulice. To był stały, budzący strach element
okupacyjnej rzeczywistości. Ojciec mówił: „Ront idzie”.
W dodatku trzeba było dbać o dokładne zasłanianie
tego okna po zmroku. Na szybach były rolety, albo wprost
arkusze czarnego kartonu przypinane pineskami do ram
okiennych. Takie obowiązkowe zaciemnianie okien przed
bombardowaniem też było stałym składnikiem okupacyjnego życia. Odpowiedzialność za zaciemnianie ponosili dozorcy. U nas dozorczyni Samurewiczowa siedziała wieczorami na balkoniku klatki schodowej w oficynie
i w razie smugi światła spod źle zasuniętej rolety krzyczała przeraźliwym głosem: „Panie Teodorowicz! – światło
gasić! Światło gasić!”.
Na dnie każdej myśli, rozmowy i modlitwy naszego
okupacyjnego dzieciństwa stale czaiło się poczucie zagrożenia i strachu o siebie i o bliskich – co dzisiaj przekłada
się na atmosferę panującą w czasie pandemii – tylko że
wtedy wywoływało to bunt i nienawiść.
Jakkolwiek osobiście tylko raz byłam świadkiem brutalnego bicia kolbami półnagich Żydów zapędzanych do
łaźni mieszczącej się w barakach stojących po prawej
stronie przed bramą cmentarza przy ul. Unickiej.
Jak to w życiu – bywały też chwile pogodne i piękne
(jasełka u oo. salezjanów!), a żądni byliśmy atrakcji, bo
wiadomo:
Świnie w kinie,
a Polacy w Oświęcimie
No i zdarzyła się pamiętna atrakcja w lecie 1943 r.
Był nią występ akrobatyczny na placu Litewskim (wtedy
Führera – dokładnie: Adolf Hitler Platz), urządzany tylko
dla Niemców, po godzinie policyjnej; obecność Polaków
naturalnie zakazana. Tu trzeba powiedzieć, że nasza kamienica była jeszcze w XIX w. nadbudowana o dwa piętra, które miały zupełnie inny układ wewnętrzny od tych
dolnych i do mieszkań oficynowych prowadził korytarz
biegnący wzdłuż ściany szczytowej, skierowanej właśnie
ku placowi. Korytarz ten był oświetlony małym okieneczkiem umieszczonym niemal pod sufitem, toteż musieliśmy ustawić pod nim stół, na nim krzesło i – kładąc głowę na parapecie okienka – jako jedyni zapewne Polacy,
oglądaliśmy zakazane występy. Udział w tym brałam ja
z obu braćmi i dwoje dzieci zamieszkałych w korytarzu
Puchałów. Widok był emocjonujący. Od konaru wielkiej
topoli rosnącej na środku placu, zwanej Baobabem, przeciągnięta była lina do okna na górnym piętrze gmachu
Poczty Głównej. I po tej linie szedł od topoli ku Poczcie
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akrobata z drążkiem balansowym w ręku. Wprawdzie
miał przyczepione raki i linki ubezpieczające u nóg, ale
gdyby spadał... ale nie spadał. Natomiast, kiedy przeszedł
już ponad połowę dystansu zawiał wiatr. Akrobata przystanął, zbalansował – zrobił krok – znowu zbalansował
– wstrzymaliśmy oddech; ale ja w tym momencie zostałam gwałtownie ściągnięta przez braci z krzesełka. Każdy by chciał zobaczyć. Zresztą zaraz wyszedł na korytarz
Puchała i z okropnym krzykiem przerwał nam uczestnictwo w pokazach.
To była wyjątkowa okazja po godzinie policyjnej. Dziś
trudno sobie wyobrazić te długie wieczory bez radia (zakazane; na ulicach były znienawidzone głośniki zwane
„szczekaczkami”, emitujące nakazy, propagandę antysemicką i radosne komunikaty z frontu Drang nach Osten);
telewizja była jeszcze nieznana. Co robiliśmy ? – czytaliśmy. Starsze rodzeństwo deklamowało też „Ballady” Mickiewicza, albo w tym wielkim salonie z upodobaniem
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i wszelkie inne. Czasem
wspierał nas w tym ojciec, o czym mama z przekąsem
mawiała: „Teodorek lwowski tenorek”, sama nie śpiewała, miała słuch gorszy ode mnie.
Z godziną policyjną wiąże mi się nieprzyjemne wspomnienie. Otóż w obrębie kamienicy mogliśmy ją bezkarnie przekraczać i raz się zasiedziałam nieco dłużej u koleżanki. Wracam, a w poprzek naszej wąziutkiej klatki
schodowej leży pijany Niemiec z odbezpieczonym rewolwerem w ręku. Rzecz w tym, że od frontu naszej kamienicy mieściła się mała restauracyjka pani Pleskaczyńskiej, z tylnym wyjściem na naszą klatkę schodową. Co
było robić? – ani przejść, ani przeskoczyć. Wróciłam na
drugą stronę podwórka i z balkoniku (z którego tak donośnie krzyczała Samurewiczowa ) – usiłowałam słabym
głosem wywołać kogoś z rodziny, ale na próżno. Dopiero
znacznie po godzinie policyjnej wyjrzał na podwórze mój
ojciec, dojrzał mnie zapłakaną na tym balkoniku, zszedł
na dół i zainterweniował u Niemców pijących w restauracji, żeby zabrali swojego kompana; ale potem tym bardziej przestrzegało się u nas powrotu do domu przed godziną policyjną.
Od wczesnej wiosny 1944 r. ustawicznie nękały nas
alarmy lotnicze. Niemcy pod naszą kamienicą utworzyli
w piwnicach obszerny schron, do którego schodziliśmy
na odgłos wycia syren alarmowych i charakterystycznego, jękliwego pogłosu lecących samolotów obciążonych
bombami. Ojciec uważał, że w razie bombardowania nasza drewniana „czarna” klatka schodowa oberwie się, odcinając nam drogę ucieczki. A pobliska Poczta Główna
rzeczywiście stanowiła cel strategiczny. Toteż w przedpokoju rzędem stały przygotowane dla każdego plecaki,
które chwytaliśmy, zbiegając prawie co noc do schronu.
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W dniach 11 i 18 maja 1944 r. miały miejsce dwa wielkie bombardowania Lublina – nastąpiły duże wyburzenia, zginęło wiele osób. A w dodatku okazało się, że Staś
odbywał te rejsy do schronu w półśnie i rano nic nie pamiętał. Przy nagłym, bliskim wybuchu bomby mogło się
to bardzo źle skończyć. Postanowiony został zatem wyjazd mamy z młodszymi dziećmi na wieś położoną koło
Krasienina.
I znowu muszę się uciec do topograficznego opisu.
W niewielkiej dolince o łagodnych stokach płynęła tu
rzeczka, a wzdłuż krawędzi doliny ciągnęły się równolegle do siebie dwie wsie ulicówki: Majdan Snopkowski
i Majdan Krasieniński. Mieszkaliśmy u bardzo bogatego
gospodarza. Chyba jedyny we wsi miał maszyny rolnicze,
ale przede wszystkim miał młodego, czarnego ogierka, po
klaczy ze stadniny, sprzedanej mu jako zbyt starej do rozpłodu. Młoda, urodziwa żona gospodarza w wyznaczone
dni piekła chleb dla partyzantów, a o zmroku siadywała
pod piecem i i śpiewała Godzinki, w czym jej towarzyszyłam. Ze szczególnym przejęciem śpiewałyśmy ustęp:
Odwracaj n o c n e przygody,
od wszelakiej broń nas szkody,
miej nas zawsze w swojej pieczy…
Bo to w nasze okienko prawie co noc pukali partyzanci, wzywając gospodarza na rozmowę, a de facto do wydania im ogierka, który (sowicie opłacany wódką i papierosami) pasł się już rano spokojnie na łące za domem.
Jednego razu wybraliśmy się z wiejskimi dziećmi do
lasu na grzyby, ale zawróciła nas kobieta w czerwonej
chustce: „Tam nie ma grzybów, tam są żmije”. Rozumiało się – tam byli partyzanci. Kiedyś wczesnym rankiem
wyjechał konno pod las ich mały oddziałek. W rogatywkach, z malinowymi otokami. Mało mi serce nie wyskoczyło z piersi z dumy i zachwytu.
Wobec zbliżającego się frontu nasi partyzanci zbyt
szybko jednak uwierzyli w przestrach Niemców i własną bezkarność. I oto niemieckiego zarządcę folwarku w Snopkowie ukarali, wiążąc go do kija i rzucając na
gnój – co żywcem wzięte zostało z „Trylogii”, ale miało znacznie gorsze skutki. Mianowicie w parę dni później obudziły nas wczesnym rankiem wybuchy granatów
i czarne słupy dymu wzbijające się z kolejno wysadzanych
domostw sąsiedniego Majdanu. To Niemcy pacyfikowali
wieś leżącą naprzeciwko, a odgrażali się, że po południu
przyjdą i do nas.
Mama postanowiła na piechotę uciekać z nami do odległego o ok. 17 km Lublina. Nasza gospodyni piekła jednak właśnie chleby i namawiała, żebyśmy nieco zwlekali,
aby dać nam bochenek na drogę. A gospodarz wyprowadził w pole maszyny rolnicze i poprosił, żebyśmy ich ze
Stasiem popilnowali. Idziemy wąską polną drogą między

wysokimi zbożami i nagle nadlatuje niewielki, zwiadowczy, niemiecki dwupłatowiec. Leci tak nisko, że wyraźnie widzimy pilota, a więc i on ma dokładne rozpoznanie celu, kiedy wypuszcza serię z karabinu pokładowego
na dwoje małych dzieci idących drogą. Kule z cichym plaśnięciem lądują w lessowym pyle. Przypadamy na chwilę w zbożu. Odleciał.
Odbywaliśmy potem ten najdłuższy w naszym życiu
marsz do Lublina, przy czym mama niosła świeżo upieczony bochen chleba; przypasany chustą do piersi. Odpoczywając kilkakrotnie po drodze, doszliśmy do rogatek
miasta o zachodzie słońca. Pomimo zmęczenia przyspieszaliśmy coraz kroku, prawie biegliśmy, ale i tak dobrnęliśmy do domu po godzinie policyjnej. Na ulicach byli już
tylko Niemcy po cywilnemu, spacerujący z psami (ulubionymi były dogi i boksery). Nie było żandarmerii z wilczurami, nikt nas nie zaczepił, a w domu na Kościuszki nikt się nas nie spodziewał. Padaliśmy ze zmęczenia,
a okazało się, że mama pod tym gorącym jeszcze bochnem chleba miała cały dekolt w bąblach.
Naszej wsi nie spacyfikowano. Wobec coraz bliższego
frontu mieliśmy zamiar tam powrócić. Nasz gospodarz
Czernic wyjechał nawet po nas wozem, ale nie wpuszczono go do miasta. Rogatki były już zamknięte.
Za dwa dni miało się rozpocząć zdobywanie Lublina.
Przeżywaliśmy je w schronie, w poczuciu najwyższego zagrożenia, ponieważ ojciec wiedział, że pod przyległym do
nas podwórzem pocztowym zmagazynowana była benzyna, więc jeden wybuch... Natomiast nie wiedzieliśmy,
że tuż obok, przy kościele oo. kapucynów, w piwnicach
po zbombardowanym hotelu „Victoria” Niemcy urządzili skład broni. Bosi braciszkowie kapucyni z największym
poświęceniem wynosili z nich teraz skrzynie z amunicją,
aby w razie wybuchu nie nastąpiło zniszczenie kościoła
i pseudogotyckiej kaplicy Matki Boskiej.
Zaglądający do schronu żołnierze niemieccy podstraszali, że już spod Zamościa idą na nas czarne sotnie „własowców”, którzy dopiero z nami poigrają, ale my w tych
schronach mieliśmy już nadzieję wyzwolenia.
Wobec idącej w ślad za tym radzieckiej okupacji słowo to nabrało dwuznacznej wymowy, ale dla mnie, niespełna 12-letniej dziewczynki – wyzwolenie Lublina to
był naprawdę koniec wielkiej wojny. (Kapitulację Niemiec
w maju 1945 r. odebraliśmy naturalnie z ulgą i radością,
ale bez porównania mniej entuzjastycznie).
W chwilę potem, jak pojawili się w naszym schronie
radzieccy zwiadowcy – już byliśmy na podwórzu. Poczułam się tak, jakby zachmurzone niebo się nade mną
otwarło i zaświeciło słońce.
A na podwórzu stały sobie dwa pozostawione ogromne pociągowe perszerony, które zgodnie postanowiliśmy
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odprowadzić do partyzantów AK, o których wieść niosła,
że to oni atakowali Niemców od strony Warszawy. Napoiliśmy te koniska, tylko jak było zdobyć dla nich pożywienie pod jeszcze trwającym ostrzałem? Miałam pomysł.
Pod nieobecność rodziców, ciągle jeszcze przebywających
w schronie, pruliśmy ze Stasiem kuchennymi nożami nasze przedwojenne materace wypchane morską trawą, jak
się o nich z dumą mówiło. Trawa okazała się sucha i zakurzona, nawet dla głodnych perszeronów niejadalna,
a w chwilę potem przyszedł żołnierz radziecki i najspokojniej na naszych oczach zabrał te konie.
Jeszcze tego samego dnia biegłam główną ulicą, czyli Krakowskim Przedmieściem, aż do rogatek warszawskich. Widziałam zasieki i opuszczoną baterię artyleryjską na placu Litewskim, a dalej, na wysokości Ogrodu
Saskiego trupy zabitych koni z rozdętymi brzuchami
i sztywno sterczącymi nogami. Trupów ludzkich nie było,
aż dopiero przy Wodociągach Miejskich, w wielkiej misie-zdroju, nad którą widnieje lwia głowa – leżały, złożone byle jak trupy żołnierzy niemieckich. Tu już zawróciłam do domu. Była pora przedwieczorna, a ja na fali
tego wyzwoleńczego entuzjazmu zaprosiłam jakiegoś oficera radzieckiego z ordynansem do nas na kolację. Rodzice omal nie zemdleli z wrażenia, widząc mnie w progu domu w tej asyście (jak się przy kolacji w rozmowie
okazało zaprosiłam NKWD-dzistę i politruka). Naturalnie wkrótce mnie ten entuzjazm opuścił.
W najbliższych dniach Staś zaczął się jakoś dziwnie tajemniczo zachowywać, a kieszenie miał wypchane kawałkami brązowej melasy. Może gdyby to był jakiś inny rarytas żywnościowy to by mnie nie pobudziło do działania,
ale słodka melasa... Wyraźnie odpędzana od towarzyszenia mu, zakradłam się za grupką jego koleżków idących
w kierunku ul. Staszica. Tu weszli w obręb zbombardowanej fabryki cukierków.
Ja za nimi.
Wdrapali się po żelaznej drabince dostawionej do
ogromnego kotła i zniknęli mi z oczu.
Ja za nimi.
I wtedy ukazał się moim oczom surrealistyczny widok.
Otóż w kotle na stężałej melasie leżał zabity żołnierz niemiecki w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu, z rozkrzyżowanymi rękami, na szczęście twarzą ku dołowi.
Przy czym melasa tak była dookoła niego powyrąbywana, że Niemiec leżał na środku kotła jak na filarze. Jakoś
mi się odechciało cukierków z melasy.
Dopiero wiele lat później, skojarzyłam to sobie z moim
innym wspomnieniem z tego okresu. Mianowicie opowiadałam wszystkim, że biegając boso po ulicach w tej
euforii wyzwoleńczej stąpałam nawet po tłuczonym szkle,
nie czując bólu. No a okazuje się, że biegłam nie po szkle,
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a po pianie cukrowej z tej zbombardowanej fabryki
cukierków.
Czy zauważyliście, że wspominałam o bieganiu boso
po mieście? Z zaopatrzeniem w buty to była naprawdę cała tragedia. Właśnie na okres jesienno-zimowy
1943/44 r. nie mieliśmy ze Stasiem żadnego obuwia.
W straszliwej kolejce mama wystała wreszcie jedną parę
na kartki. Tuż przed zamknięciem sklepu, nad głowami
rozjuszonego tłumu udało jej się wreszcie dostać pudełko z butami. Po przyjściu do domu uklękła na podłodze
przy kanapie, my po jej bokach – i otworzyła upragnione
pudełko. Okazały się w nim dwa l e w e buty. Nie było
żadnych szans na reklamację, czy zamianę. Jak ona płakała. Jak ona wtedy strasznie płakała. Tej zimy chodziliśmy ze Stasiem na przemian do szkoły. Na wiosnę było
już lepiej, bo nasza krewna Danusia zostawiła u nas swoje brązowe pantofle na półsłupku. Ja to sobie nawet chwaliłam, ale Staś...
Ale wracając do naszych pierwszych chwil po
wyzwoleniu.
Zupełnie innych doznań doświadczał w tym czasie
mój starszy brat, siedemnastoletni Tadeusz. Na Zamku
Lubelskim, będącym ciężkim więzieniem, trafił na zmasakrowane zwłoki więźniów, których Niemcy wymordowali w celach w chwili zdobycia Lublina przez wojska
radzieckie. Wrażenie musiało być wstrząsające. Na następny dzień rodzice otrzymali wiadomość, że Tadeusz
na ochotnika wstępuje do wojska, aby to pomścić. I prośba, żeby go nie reklamować z wojska jako niepełnoletniego, bo ucieknie i ponownie zapisze się, a wolałby odchodzić z ich błogosławieństwem, a nie z pretensją i żalem.
Natychmiast odmaszerowali w kierunku Warszawy. Była
poczta polowa z Ryk, potem z Garwolina. I urwało się.
Już nigdy nie dostaliśmy żadnej wiadomości od niego.
Rodzice, a szczególnie matka szalała z niepokoju. Żadne
starania i poszukiwania u władz wojskowych nie dawały rezultatu. Raz tylko przyszła lakoniczna odpowiedź:
„Piereniesion w druguju kompaniu”. I ponownie cisza.
Po całych miesiącach matka dotarła aż do marszałka Rokossowskiego. Wysłuchał i patrząc jej poważnie w oczy,
powiedział, że jeżeli władze wojskowe nie chcą odpowiadać, to znaczy, że nie należy pytać i zbyt naciskać.
Rodzice pozostali po wojnie w starym mieszkaniu, „bo
jak nas Tadzio odnajdzie”. W domu przez kilka lat panowała żałoba. Stale myślało się, że albo zginął, ale być
może żyje, wywieziony na Syberię. Nad posłaniem mojej
matki zawsze wisiał portret jej ukochanego brata Władysława Gosztowtta, który zginął pod Bobrójskiem w oddziałach Dowbora-Muśnickiego. Teraz po nocach matka opłakiwała brata i syna poległych w dwóch wojnach
światowych.
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Zima 1939/40. Stare Miasto w okupowanym Lublinie

Dopiero na początku lat 50. z przyjacielskiej życzliwości odwiedził matkę kolega Tadzia z wojska i z przerażeniem dowiedział się, że ciągle żyjemy w niewiedzy.
Okazało się, że stali na prawym brzegu Wisły, a na lewym wykrwawiało się powstanie warszawskie. Należeli do tych, którzy płynęli pontonami z pomocą na Mokotów. Ale padł rozkaz zabraniający dalszych akcji.
A ostatnia grupa pod osłoną nocy postanowiła, że jeszcze raz. I wtedy z prawego brzegu skosiła płynący ponton
seria z karabinu maszynowego. Nikt nie wrócił.
Naturalnie wraz z wyzwoleniem musieliśmy od września iść do szkoły. Ja już byłam w VI, a Staś w V klasie. Teraz awantury w szkole nabrały już groźniejszego wymiaru, ale oprócz szkolnej codzienności zdarzyła się nam ze
Stasiem wtedy prawdziwa przygoda wojenna. Musiał już
być koniec września, albo początek października, ale pogoda przepiękna, kiedy idąc rano do szkoły staliśmy się
uczestnikami następującego wydarzenia. Wtedy jeszcze
na środku placu Bernardyńskiego stała wysoka, nieużytkowana wieża ciśnień, w której podpiwniczeniu – jak się
okazało – ukrywali się żołnierze niemieccy. Akurat w tym

momencie wysunęli białą flagę przez piwniczne okienko
i z podniesionymi rękami zaczęli wychodzić na plac, ale
przestraszeni widokiem radzieckich żołnierzy zaczęli nagle biec środkiem ulicy Narutowicza w naszym kierunku.
I wtedy posypały się strzały w ślad za nimi. Staś w opiekuńczym odruchu wepchnął mnie w płytką wnękę witryny sklepowej i zasłonił własnym ciałem, przyciskając do
żelaznych żaluzji. A kule istotnie zagrzechotały tuż pod
naszymi nogami po chodniku. Niemców ujęto.
Z kulami i „sprzętem strzelającym” miał też Staś inną
przygodę. Mianowicie, przeszukując z bandą chłopaków
różne miejsca, natknęli się na dawnym poligonie na Górkach Czechowskich na pozostawione bezpańsko działko
i to nawet z zapasem amunicji. Nie zużytkowali jej w całości, ale jeden pocisk załadowali i wystrzelili; wprawdzie
w niebo, jednakże w kierunku miasta. I oto pocisk wpadł
w sam środek pełnego wody basenu przeciwpożarowego, jaki Niemcy urządzili obok cmentarza ewangelickiego w samym centrum, przy Krakowskim Przedmieściu.
W basenie aktualnie zażywali kąpieli żołnierze radzieccy,
którzy nago z niego teraz wyskakiwali w popłochu. Nasze chłopaki dowiedziały się o tym dopiero po przybyciu
biegiem do miasta i schowaniu się w obawie wykrycia
sprawców nieoczekiwanego ataku na wojsko sojusznicze;
ale nic się nie wykryło.
Ściany domów gęsto były wtedy usiane czubkami kul
po ostrzale. Chłopcy z naszej kamienicy wymyślili wówczas sposób na chałupniczy zarobek. Mianowicie wydłubywało się te czubki i wytapiało z nich ołów w palenisku
płyty kuchennej, po czym grudki ołowiu przetapiało się
już na gazie, w pudełkach po paście do butów. Wychodziły z tego okrągłe ciężarki do wędek, na które mieliśmy nabywców – wędkarzy. Z zapałem uczestniczyliśmy
w tym procederze, aż do chwili, kiedy Stasio niechcący
włożył pod płytę czubek kuli dum-dum, co spowodowało w czasie rodzinnego obiadu regularny wybuch w kuchni, z wyrzuceniem w górę sagana z gorącą wodą. Rodzina
była w szoku, ale tylko my ze zzieleniałym Stasiem wiedzieliśmy, o co tak naprawdę chodziło.
Czasem działo się jeszcze wtedy niebezpiecznie. Nasz
kolega szkolny Giza na placu Litewskim pod Baobabem
wydłubał z ziemi porcelanowy niebieski koralik, pociągnął za połączony z nim sznureczek i wyleciał w powietrze
na minie. Nie było czego zbierać. Byłam przerażona – ja
ten koralik też widziałam i nawet usiłowałam go podnieść,
ale mocno siedział w ziemi. A Gizie się udało. Mój Boże!
Tak oto we wspomnieniach przeżytej w Lublinie okupacji przeplatają się zdarzenia doniosłe i błahe, tragiczne
i zabawne – jak zwykle w relacji z rzeczywistości widzianej oczyma dziecka.
Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska
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Lublinianie wspominają...
siebie
W ostatnim dziesięcioleciu ukazało się kilka książek lublinian, którzy podjęli się opisania własnych wspomnień. Chciałbym przywołać tu tomy: Stefana Przesmyckiego, Janusza Jasińskiego, Tadeusza Rekiela, Janinę Łucję
Leszczyńską, Zdzisława Górskiego i Jadźki Orłowskiej,
której dzienniki opracowali Jacek i Wojciech Machowie.
Wszystkie tu wymienione książki są bogato ilustrowane rodzinnym zdjęciami. Stefan Przesmycki swoją publikację zatytułował Ja, obywatel Lublina Stefan Przesmycki
(Polihymnia, 2016). Opisał m.in. lata okupacji niemieckiej w Lublinie, w dzielnicy Dziesiąta, gdzie mieszka jego
rodzina. Przeżył dni w więzieniu na Lubelskim Zamku,
a po wojnie imał się różnych prac i zawodów. Był (m.in.)
instruktorem żeglarstwa, ukończył szkołę lotniczą w Dęblinie i został jej wykładowcą, dużo publikował.
Janusz Jasiński ukończył historię na KUL-u, a od
1954 r. zamieszkał w Olsztynie. Należał do współorganizatorów środowiska naukowego. Pracował w Stacji Naukowej PolskiegoTowarzystwa, w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, w Instytucie Historii PAN,
Wyższej Szkole Pedagogicznej. Głównym tematem jego
zainteresowań jest historia Warmii i Mazur XIX wieku. Na swym koncie ma ponad 800 prac naukowych,
w tym 30 pozycji książkowych. Przez ćwierć wieku redagował pismo „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Tytuł książki Migawki z mojego życia (Oficyna Wydawnicza
„Retman”, Dąbrówno 2017). Są tu wspomnienia z czasów szkoły lubelskiej A. J. Vetterów i historii na KUL-u, na którym napisał pracę magisterską u prof. Andrzeja Wojtkowskiego.
Jacek i Wojtek Machowie wydali w 2020 r. Dzienniki
1918–1952 (Polihymnia, 2020) swojej matki Jadźki Orłowskiej czyli Jadwigi Machowej. To bardzo cenny dziennik prezentujący Lublin i różne postacie, już teraz historyczne, naszego miasta. Autorka w swoim dzienniku
pisze o odzyskiwaniu niepodległości Polski, o ludziach
związanych z pierwszymi dniami wolności Lublina i całego kraju. Synowie, którzy przygotowali i wydali Dziennik matki napisali: „Dopiero z perspektywy wielu lat mogliśmy ocenić i docenić ogromny wysiłek i poświęcenie
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W krzywym
zwierciadle

naszej matki, wielokrotnie przekraczające – zdawało by się – możliwości fizyczne i materialne jednego
człowieka”.
Śladami Wokulskiego. Wspomnienia i refleksje (Wyd.
Polihymnia, 2020) to tytuł książki Tadeusza Rekiela.
Napisał m.in: „Czytelnicy mojego pokolenia odnajdą
w książce zdarzenia, których w młodości byli świadkami,
a dorastające i młode pokolenia znajdą opowieść o sposobie życia i obyczajach swych przodków”. I jeszcze jedna
refleksja, tym razem o sytuacji starszego człowieka: „Po
prostu człowiek winien się jak najdłużej znajdować w wirze interesów, działań i bezustannie o coś ą zabiegać. Powinien cały czas dbać o utrzymanie mobilności intelektualnej i cielesnej, gdyż tylko aktywność fizyczna i duchowa
może gwarantować mu długie życie".
Janina Łucja Leszczyńska swoje wspomnienia zatytułowała Moje stracone Dzieciństwo (Wyd. Czarny Pies,
2020). „W swoich wspomnieniach opisuję jedynie to, co
jako dziecko zaobserwowałam, przeżyłam i zapamiętałam, i co pozostawiło w mej pamięci trwały ślad Moje
wspomnienia z pobytu na zesłaniu w Kazachstanie w latach 1940–1946 z pewnością nie będą pełne, gdyż trudno po ponad siedemdziesięciu latach wszystko dokładnie pamiętać”.
Z Kozarowa w nieznane (Wyd. Polihymnia, 2020), to
tytuł książki Zdzisława Górskiego związanego z działalnością inżynierską w różnych przedsiębiorstwach budowlanych. Na zakończenie wspomnień załączony jest list do
tych wszystkich, którzy pomagali ojcu Zdzisława Górskiego ukrywać się i przeżyć trudne lata PRL, kiedy to
próbowano oskarżać i aresztować b. żołnierzy AK i z tego
tytułu spotkało ich wiele problemów i przykrości ze strony ówczesnych władz politycznych.
Wspomnienia nie podlegają dyskusji na temat jakości. Każde jest inne, ma swoją wartość przede wszystkim
dokumentu. Ujawniają tzw. sprawy rodzinne, często bardzo prywatne i intymne. Każda z tu wymienionych książek jest cenna, często bezcenna.
Giez
30 X 2020
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Elżbieta
Orzechowska

Wanda Malczewska
a Powstanie Styczniowe
W czasach niewoli narodowej, gdy zdawało się, że
naród padnie pod ciosami zaborczej napaści wymierzonej we wszystko, co polskie i katolickie, nie brakowało
wyrastających ponad swoją epokę postaci wybitnych, które dostąpiły chwały ołtarzy. Do tego grona należy doliczyć Wandę Malczewską, kobietę niepospolitą, czcigodną
Służebnicę Bożą1. Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca
1987 r. w Łodzi podczas trzeciej pielgrzymki do Polski,
stawiając ją za wzór dla wszystkich Polaków, powiedział
m.in.: „Wanda Malczewska zmarła w opinii świętości
pod koniec zeszłego wieku. (...) Apostołowała w czasach szczególnie trudnych, gdy Naród i Kościół, gnębiony przez zaborców, był jeszcze na drodze do odzyskania
niepodległości”2.
Rodzi się więc pytanie: dlaczego wśród ludzi dziewiętnastego wieku uważano ją za kobietę niezwykłą i wyróżniającą się w swoim środowisku, chociaż była osobą wyjątkowo skromną? Na czym polegał jej wkład w dzieło
odzyskania niepodległości Polski? Niniejszy szkic podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania, szczególnie patrząc
na Wandę przez pryzmat jej wychowania patriotycznego
w rodzinie, zaangażowania w ruch przedpowstaniowy i Powstanie Styczniowe, a później jego tragiczne następstwa.
1. Dom rodzinny Wandy Malczewskiej
Wanda Justyna Nepomucena Malczewska urodziła się
15 maja 1822 r. w Radomiu. Tydzień później, 22 maja tr.,
została ochrzczona w kościele farnym pw. św. Jana Chrzciciela. Wzrastała w rodzinie i domu o silnych tradycjach
patriotycznych i niepodległościowych oraz wielkim i żywym kulcie Matki Bożej Jasnogórskiej, którego doświadczyła w okresie dzieciństwa. Duży wpływ na pobożność
jej rodziny miało też sąsiedztwo z kościołem pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oo. Bernardynów w Radomiu. Jej
1 Proces beatyfikacyjny Wandy Malczewskiej rozpoczął się w 1927 r. pod przewodnictwem bpa Kazimierza Tomczaka w diecezji łódzkiej. Dopiero 1957 r.
ukończono go na stopniu diecezjalnym i 29 IV tr. akta wysłano do Rzymu.
Stolica Apostolska 21 II 2006 r. ogłosiła dekret o heroiczności cnót W. Malczewskiej i odtąd przysługuje jej tytuł „Czcigodnej Sługi Bożej”. Brakuje tylko potwierdzonego kanonicznie cudu, dokonanego za jej wstawiennictwem.
2 Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia. Dokumentacja,
Poznań–Warszawa 1987, s. 159.

dziadek, Maciej Malczewski (1775–1830), był kapitanem
wojska polskiego i zmarł przed wybuchem Powstania Listopadowego. Jego syn Stanisław, ojciec Wandy, urzędnik
Komisji Województwa Sandomierskiego, później Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego3, bacznie obserwował
przebieg zrywu zbrojnego 1830/1831 r. W domu chętnie
wówczas dyskutowano o sprawach publicznych, opowiadano też o bohaterstwie uczestników powstania. Ośmioletnia wówczas Wanda chciwie słuchała tego, co mówiono o generale Józefie Chłopickim i bitwie pod Olszynką
Grochowską, o Rządzie Narodowym z księciem Adamem
Jerzym Czartoryskim jako prezesem.
Ojciec rozbudził też w dzieciach pragnienie odzyskania przez Polskę niepodległości. Posługując się metaforami, uczył już kilkuletnią Wandę i jej nieco starszego brata
Juliana miłości do utraconej ojczyzny. Pokazując stokrotki w ogrodzie, mówił, że te kwiatki są symbolem Polski,
bo mają listki w połowie białe, a w połowie czerwone –
a to jest kolor Polski – przypomina niewinność i męczeństwo narodu. Chociaż rozebrali ją nieprzyjaciele i dotąd
mordują, to Polska podnosi głowę i żyje, i żyć będzie cała
razem, bo taka jest wola Boża. Po wielu latach okaże się,
że Wanda dobrze zapamiętała tę naukę ojca i głęboko
wzięła ją sobie do serca. Kiedy przyjdzie czas walki o byt
narodowy w czasie zaborów, nie zawaha się wprowadzić
jej w czyn. Natomiast jej brat, Julian, ojciec późniejszego
malarza symbolisty − Jacka Malczewskiego, był stanowczym przeciwnikiem powstania 1863 r. i ludzi biorących
w nim udział. Nawet posprzeczał się ze swoim stryjecznym bratem Piotrem, który wbrew jego protestom postanowił „wyjść” do walki; notabene po upadku powstania Rosjanie zesłali go na Syberię, gdzie zmarł. Jadwigę
Prendowską (Moje wspomnienia, Kraków 1962, s. 180),
uczestniczącą w pracach konspiracyjnych, a w powstaniu
kurierkę gen. Mariana Langiewicza, Julian Malczewski
3 Pierwszą żoną Stanisława Malczewskiego h. Tarnawa (1798–1848) była Maria Julia Żurawska (1793–1835). Miał z nią synów Juliana (1820–1884) i Marcina (1823–1846) oraz córki Wandę (1822–1896) i Marię (1829–1831). Stanisław
był dziadkiem malarza Jacka Malczewskiego (1854–1929) i pradziadkiem malarza Rafała (1892–1965). A. Grodziński, Rodzina Jacka Malczewskiego i jego
dzieciństwo spędzone w Radomiu, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, 7 (1970), z. 1–2, s. 27–37.
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Metryka chrztu Wandy Justyny Nepomuceny Malczewskiej (Archiwum Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Księga ochrzczonych, rok 1822, nr 164).

prosił, aby mu nie brała za złe, jeśli jej się nie ukłoni, spotkawszy ją na ulicy.
Po klęsce Powstania Listopadowego w Królestwie
Polskim zaległa długa i ciemna „noc paskiewiczowska”.
Okres ten swą nazwę wziął od nazwiska feldmarszałka
Iwana Paskiewicza, który w 1832 r., po upadku powstania, decyzją cara Mikołaja I został namiestnikiem Królestwa Polskiego. Czasy te cechowały wzmożone represje
polityczne. Tysiące najdzielniejszych uczestników powstania car Mikołaj I zesłał na Syberię, inni zaś dla ratowania życia wybrali tułaczą dolę emigrantów. Wiara
i nadzieja odzyskania wolności były jednak nadal żywe
w narodzie. Szeptem, by nie słyszeli szpiedzy, wieczorami opowiadano sobie o tajemniczych emisariuszach:
Zaliwskim, co pragnął Polskę wskrzesić, o księdzu Ściegiennym, o męczenniku Konarskim. W ten sposób Wanda niemal z autopsji poznała dzieje uciemiężonego przez
nieprzyjaciela narodu. Później tę wiedzę, mimo najsroższych zakazów i gróźb zaborcy, będzie przekazywała dzieciom wiejskim. Po śmierci Iwana Paskiewicza w 1856 r.
kurs polityki rosyjskiej nie zmienił się zasadniczo aż do
wybuchu powstania 1863 r.
Z początku dostatnie i szczęśliwe życie rodziny Stanisława Malczewskiego przerwał wybuch Powstania Listopadowego, epidemia cholery oraz śmierć córki Marii
i żony. Po powtórnym małżeństwie ojca w 1838 r. z Karoliną Bukowiecką, współwłaścicielką Prędocinka pod Radomiem (z tego związku urodziła się córka Aniela (1839–
1866), Wanda znalazła tam dla siebie zajęcie w postaci
pracy oświatowej wśród miejscowych włościan i służby
dworskiej. Tę kształceniową i oświatową misję wśród ludu
kontynuowała po przeniesieniu się w połowie 1847 r. do
Klimontowa koło Sosnowca w powiecie olkuskim.

2. Pobyt w Klimontowie i Zagórzu
Z powodu upokorzeń, jakich doznawała ze strony
macochy, Wanda zamieszkała u ciotki Konstancji z Malczewskich Siemieńskiej w Klimontowie, aby jej towarzyszyć i opiekować się nią po śmierci wuja Leonarda w 1847
r. Jedyny syn ciotki Konstancji, Jacek Siemieński (1826–
1872), brat cioteczny Wandy, po ukończeniu uniwersytetu we Wrocławiu uzupełniał wtedy studia medyczne w Paryżu. Dopiero po powrocie kuzyna z zagranicy
i pod jego wpływem praca charytatywna i samarytańska Wandy nabrała szczególnej aktywności. Jacek należał do tych osób, które zdobytą wiedzę wykorzystywały w pracy społecznej dla dobra i rozwoju kraju. Został
też czynnym „korespondentem” Towarzystwa Rolniczego, założonego w 1858 r. przez Andrzeja Zamoyskiego
(1800–1874). Działacze ci pracowali nad podniesieniem
oświaty wśród chłopów i uregulowaniem stosunków własnościowych między dworem a wsią.
Siemieński okazał się też znakomitym gospodarzem
i administratorem swych posiadłości. Fundusze z prywatnych kopalni węgla kamiennego i zakładów hutniczych
w Zagórzu, Klimontowie i Niwce (Zagłębie Dąbrowskie),
które odziedziczył po śmierci ojca, przeznaczał na działalność dobroczynną i filantropijną. W dobrach klimontowskich założył szpitalik, a w Zagórzu – szkółkę ludową
dla dzieci miejscowych włościan. W tych nowo powstałych instytucjach, jakże potrzebnych w wiejskim środowisku, szerokie pole do działania znalazła Wanda Malczewska. Jacek zyskał w niej nie tylko bratnią duszę, ale także
niestrudzoną pomocnicę w realizacji swoich przedsięwzięć. Wanda została również bezpośrednim łącznikiem
między klimontowskim dworem a wsią, niespokojną po
tzw. rabacji galicyjskiej, powstaniu chłopskim w 1846 r.
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na terenach zachodniej Galicji, z Jakubem Szelą na czele. Z wielką energią krzewiła wiedzę wśród ludu wiejskiego. Rozdawała dzieciom i dorosłym zakazane przez rząd
carski książki, które sprowadzał Jacek Siemieński. Czytała je razem z nimi i wyjaśniała trudne i zawiłe sprawy
dotyczące religii i przeszłości narodu polskiego. Gorliwie
więc zajęła się uświadomieniem stanu niższego „w rzeczach wiary i narodowości”, zwłaszcza że widziała duże
zobojętnienie religijne ludności przemysłowego Zagłębia Dąbrowskiego. Przygotowywała co zdolniejsze dzieci
wiejskie do podjęcia edukacji w szkole średniej, biedniejsze zaś dziewczęta umieszczała, dzięki wsparciu finansowemu Jacka, w zakładach naukowych w Jazłowcu bądź
w Niżniowie powołanych przez Marcelinę Darowską i Józefę Karską, założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. Te działania Malczewskiej świadczyły o jej dużej
świadomości i posłannictwie patriotyczno-społecznym
wobec warstw niższych.
Oprócz popularyzacji oświaty ludowej, po fachowym
przeszkoleniu w dziedzinie chirurgii przez Jacka i interny
przez doktora Frydrycha z Mysłowic, Wanda pełniła także posługę samarytańską wśród okolicznej ludności. Jacek Siemieński często brał ją ze sobą do chorych i uczył,
jak się przemywa rany, bandażuje po stłuczeniu i złamaniu kości, przygotowuje lekarstwa oraz pomaga pacjentowi w nagłych przypadkach. Przygotowywane przez
nią leki z ziół zbieranych w okolicy miały, zdaniem wielu, z niezwykłą skutecznością pomagać w powrocie do
zdrowia. Doktor Frydrych przyjeżdżał często do Zagórza i kontrolował domową apteczkę Wandy, skrupulatnie też ją egzaminował, by stosując lekarstwa, nie popełniła jakiegoś błędu. Wanda była niezwykle wrażliwa na
ludzką niedolę, wyszukiwała ludzi ubogich i starała się
im pomóc. Mniej cierpiący przychodzili do niej do domu,
do ciężko chorych sama chodziła. Każdego cierpiącego
przygotowywała do spowiedzi. Dodatkowe doświadczenie w pracy samarytańskiej, potrzebne potem w pielęgnacji rannych powstańców styczniowych, zdobyła, opiekując się chorymi w czasie epidemii cholery w 1854 r.
3. Udział w ruchu przedpowstaniowym
Porażka Rosji w wojnie krymskiej (1853–1856) rozbudziła nadzieje Polaków na zmiany w Królestwie Polskim. Doprowadziła także do załamania się systemu rządów cara Mikołaja I (zm. w 1855 r.), a na jego następcy,
Aleksandrze II (1855–1881), wymusiła reformy. Carskie ustępstwa w okresie tzw. odwilży posewastopolskiej
były jednak wymierzane niezwykle skąpo. Spowodowało to wzrost nastrojów patriotycznych wśród Polaków.
Manifestacjom, które zaczęto organizować po pogrzebie
11 czerwca 1860 r. generałowej Katarzyny Sowińskiej,
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Wanda Malczewska

wdowy po obrońcy Woli w 1831 r., nadano charakter religijno-patriotyczny. 27 lutego 1861 r. doszło do krwawej demonstracji na placu Zamkowym w Warszawie pod
hasłem uwolnienia osób aresztowanych dwa dni wcześniej za udział w świętowaniu rocznicy bitwy grochowskiej z 1831 r. Od kul wojska rosyjskiego padło wtedy pięciu demonstrantów.
Wobec brutalnego stłumienia tego pochodu i kolejnego 8 kwietnia tr. protest przybrał postać powszechnej
żałoby narodowej. W całym kraju, na wzór Warszawy,
ludność nosiła krepę i biżuterię żałobną, śpiewała pieśni
patriotyczne, księża odprawiali Msze św. za pięciu poległych i głosili kazania o patriotycznej treści, stawiano pamiątkowe krzyże przyozdabiane cierniową koroną, symbolem Męki Pańskiej. Za niedozwolone noszenie krepy
i żałobnych oznak na sukni i kapeluszu Polki patriotki
były aresztowane − bądź karane grzywnami.
Wysoki drewniany krzyż z tabliczką i nazwiskami
pięciu poległych w Warszawie stanął z inicjatywy Jacka Siemieńskiego również przed kościołem parafialnym
w Zagórzu. Przed tym krzyżem modliła się Wanda Malczewska, a gromadzącym się tam ludziom wyjaśniała
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intencję i przyczynę jego ufundowania. W ten sposób budziła uczucia patriotyczne wśród okolicznych mieszkańców. Miejscowe władze wkrótce uznały, że krzyż stanowi
zagrożenie dla porządku publicznego oraz ładu społecznego i poleciły go usunąć.
W maju Wanda zapraszała mieszkańców Klimontowa
przed kapliczkę na modlitwę i śpiew do Matki Bożej, której była wielką czcicielką. Majowe nabożeństwa wprowadził w 1815 r. papież Pius VII i obdarzył je odpowiednimi odpustami. Dalsze odpusty, na które składa się Litania
Loretańska, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, dodał w 1859 r. papież bł. Pius
IX. Nabożeństwo majowe dość szybko zaczęto odprawiać
w wielu polskich miastach, m.in. w 1852 r. w kościele św.
Krzyża w Warszawie. Nie wiemy, czy oprócz pieśni maryjnych Wanda śpiewała też inne, na przykład Boże, coś
Polskę, hymn zakazany przez władze carskie. Swoją raczej
symboliczną pracą patriotyczną wpisywała się w ogólny
nastrój religijno-patriotyczny, jaki wtedy panował w narodzie. Życzliwie do tych wydarzeń odnosił się także ks.
Grzegorz Augustynik z Dąbrowy Górniczej, wychowanek Wandy, jej późniejszy spowiednik i pierwszy biograf.
Wanda Malczewska, podobnie jak tysiące Polek w tym
czasie, nosiła czarną, na wpół zakonną suknię, rozjaśnioną tylko białą lamówką na brzegach kołnierzyka i wąskich mankietach. Ozdabiała ją broszą z kości wołowej
wydłubaną gwoździem przez rękę znajomą, gdzieś w głębokich śniegach długiej nocy irkuckiej guberni. Helena Siemieńska po latach tak opisała skromny strój cioci
Wandy: „[…] ubrania zawsze z modą w nieporozumieniu, ale z prostotą i wdziękiem, doskonale zharmonizowane z niezwykłą jej indywidualnością” (Z. Wołowska,
J. Siemieńska, H. Siemieńska, Ku czci Wandy Malczewskiej, Warszawa 1929, s. 44). Powagi jej wyglądowi dodawały czarne, gładko zaczesane włosy, co czyniło ją
podobną do kobiet z obrazów Artura Grottgera (1837–
1867), jednego z czołowych przedstawicieli romantyzmu
w malarstwie polskim, który z powodu gruźlicy nie wziął
udziału w Powstaniu Styczniowym. Grottger reprezentuje typ polskiego artysty, który za pomocą sztuki walczył
o niepodległość ojczyzny. Jego malarstwo uosabiało zaangażowanie, patriotyzm, poświęcenie.
4. Zaangażowanie w Powstanie Styczniowe
Spośród wszystkich zrywów niepodległościowych
XIX w. Powstanie Styczniowe wyróżniało się szczególnie
dużym zasięgiem społecznego oddziaływania i sprawną organizacją spiskową. Jednym z ośrodków patriotycznych przygotowujących powstanie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego był dawny pałacyk Mieroszewskich
w Zagórzu wraz z pobliskim dworem w Klimontowie,

posiadłości odziedziczone przez Siemieńskich po bezdzietnej krewnej. Tam odbywały się tajne spotkania i narady zaprzysiężonych obywateli z okolicy. W planach
konspiratorów Zagłębie Dąbrowskie miało ze względu
na swe położenie utrzymywać łączność z Galicją i ze Śląskiem, głównie w zakresie sprowadzania broni i amunicji,
tajnej prasy, rekrutacji i przewozu osób. W zjazdach spiskowców zapewne brała udział Wanda Malczewska. Wiadomo, że zastępowała Jacka Siemieńskiego w negocjacjach z kupcami, Stanisławem Maciejowskim z Katowic
i Mandowskim z Raciborza, w sprawie zakupu broni dla
powstańców. Jacek utworzył bowiem oddział powstańczy
złożony z hutników pobliskiej huty cynku i górników kopalni „Ksawery”.
Przygotowaniom powstańczym jednak niespodziewany cios zadał rząd zaborczy. Z inicjatywy Aleksandra
Wielopolskiego, szefa rządu cywilnego, wprowadził tzw.
brankę, czyli pobór do wojska carskiego, najpierw z 14
na 15 stycznia 1863 r. w Warszawie, a kilka dni później
na prowincji.
Kiedy, uprzedzając brankę w terenie, w nocy z 22 na
23 stycznia 1863 r. doszło do wybuchu powstania, Jacek Siemieński nie pojawił się w ruinach zamku będzińskiego, gdzie oczekiwali go ochotnicy i dowódca oddziału, Siwczyk. Już od dwóch dni leżał chory na zapalenie
płuc w zagórskim dworze. Wybuch powstania zastał więc
Wandę przy łóżku cierpiącego kuzyna. W Zagłębiu, podobnie jak w całym powiecie olkuskim, powstanie zbrojne rozpoczęło się dopiero 7 lutego 1863 r., gdy zgrupowanie naczelnika wojskowego województwa krakowskiego,
Apolinarego Kurowskiego, stoczyło zwycięską bitwę o Sosnowiec. Zwycięstwo to miało, poza wojskowym, także
znaczenie propagandowe i moralne. Zdobycie Sosnowca
i opanowanie bez walki Dąbrowy Górniczej doprowadziło do oczyszczenia terenu nadgranicznego z wojska rosyjskiego. Organizacja narodowa w powiecie olkuskim do
czasu przegranej bitwy pod Miechowem 17 lutego 1863 r.
działała więc swobodnie. Komendantem powstańczym
w Dąbrowie Górniczej był płk Teodor Cieszkowski, który
odwiedzał zagórski dwór i mógł być znany Malczewskiej.
Na rzecz zrywu narodowego pracowała niemal cała
rodzina Siemieńskich. Szczególnie aktywna była Wanda
Malczewska, która jeszcze przed rozpoczęciem insurekcji gromadziła w zabudowaniach dworskich dziewczęta
z Klimontowa, Porąbki oraz Zagórza i szkoliła je na przyszłe pielęgniarki. W tej dziedzinie współpracowała z Heleną Czaplicową (1816–1864), właścicielką apteki w Pilicy. W pierwszych tygodniach walki przy pomocy doktora
Wodnickiego z Będzina urządziła dwa szpitale powstańcze – jeden w zagórskim dworze, drugi zaś, szpitalik polowy, w Niemcach (obecnie Ostrowy Górnicze). Ośrodki te
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Nieistniejący już dwór w Klimontowie k. Sosnowca, lata 30. XX w.

dzięki staraniom Wandy Malczewskiej i Heleny Czaplicowej dysponowały bielizną, lekarstwami oraz niezbędnymi
materiałami sanitarnymi potrzebnymi do leczenia i pielęgnowania rannych powstańców. Wielkim przeżyciem dla
Wandy było aresztowanie Heleny przez Rosjan i zesłanie
jej na Syberię. Zmarła we wrześniu 1864 r. w więzieniu
etapowym w Niżnym Nowgorodzie.
W zimowe mroźne dni 1863 r. mieszkańcy klimontowskiego dworu byli świadkami śpieszących do walki powstańców, głównie okolicznej młodzieży. Wanda, patrząc
za nimi, błogosławiła im, czyniąc znak krzyża. Gdy nocą
przybiegł do dworu posłaniec z wieścią o bitwie, przekradała się do lasu, by pełnić posługę sanitariuszki. Na pobojowisku opatrywała rannych, a potem wyszukiwała im
bezpieczne schronienie, nawet w chacie chłopa nieżyczliwego powstaniu.
O tej niezwykłej i jakże niebezpiecznej posłudze nie
tylko Wandy, ale setek innych bezimiennych kobiet wspominał Henryk Wiercieński (Polki 1863 r., „Głos Lubelski”, 1916, nr 20, s. 11), były powstaniec ze zgrupowania
gen. Mariana Langiewicza. Napisał, że chociaż kobiety

nie uczestniczyły czynnie w walce orężnej, to przecież
brały w niej żywy udział. Zaopatrywały walczących braci w żywność, pielęgnowały i ukrywały rannych, przewoziły i przenosiły informacje, broń i amunicję, zaopatrywały oddziały w bieliznę i środki opatrunkowe – to
wszystko było połączone z wielkim niebezpieczeństwem,
narażeniem się na więzienie i deportację. Władze rosyjskie przez swoich szpiegów pilnie śledziły każdy przejaw
współpracy z powstaniem i srogo za to prześladowały.
Działalność Wandy jako pielęgniarki nie trwała długo. Jednak zagrożenie aresztowaniem towarzyszyło jej
nieustannie aż do połowy 1863 r., tj. do chwili wyjazdu
do Krakowa z rodziną Siemieńskich. Przez ten czas, nie
bacząc na niebezpieczeństwo, była ucieleśnieniem postawy większości ówczesnych polskich kobiet, cichych,
nierzadko anonimowych, niezłomnych i nieugiętych bohaterek. Chociaż wieś wiedziała o jej samarytańskiej posłudze, nikt jej nie zdradził, nie wydał Rosjanom. Terenem jej działalności były okolice Klimontowa, Sosnowca
i Zagórza. Podział działaczy politycznych w powstaniu na „białych” i „czerwonych” jej chyba nie dotyczył.
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Kapliczka w Parku im. Wandy Malczewskiej w Sosnowcu

Nie identyfikowała się ani z jedną, ani z drugą frakcją.
Współpracowała z powstaniem z umiłowania ojczyzny
i przekonania, że walka za sprawę narodową jest słuszna
i święta. Powstanie postrzegała, jak duża część jej współczesnych, przez pryzmat walki o godność człowieka, wychowanego na światłego patriotę i świadomego obywatela, znającego swe powinności wobec ojczyzny. Świadczyła
o tym jej nieustanna i żarliwa modlitwa za ojczyznę oraz
w intencji odzyskania utraconej wolności.
Wanda Malczewska niosła rannym i walczącym powstańcom nie tylko pomoc rzeczową w postaci lekarstw
i żywności, ale pamiętała również o wsparciu duchowym,
jakim była właśnie modlitwa. Jeden z walczących wspominał, że uratowała mu życie, bo dała poznać Boga i kochać Go całym sercem. Umacniała w żołnierzach wolę
męstwa i wytrwania w walce. Ruszającym do boju czyniła znak krzyża na czole, nakazując rycerskość, rozumianą jako prawe poświęcenie się dla dobra ojczyzny.
Przypominała o poszanowaniu ludzkiej godności także
w stosunku do przeciwnika. Obce jej było uczucie odwetu. Modlitewną opieką i wsparciem otaczała więc rannych Rosjan. Nie widziała w nich wroga, ale cierpiącego
człowieka oczekującego pomocy. Powstańcom nakazywała czystość obyczajów. Altruistyczną i pełną cnoty postawę wymownie charakteryzuje jej wezwanie, by chronić się od nieczystości i innych grzechów, a zwyciężonym
okazywać serce. Nie znęcać nad nimi, rannym nieść pomoc, bo zwykły żołnierz nie jest winien, że mu kazano
cudzą własność zabierać.
Walkę zbrojną postrzegała więc jako czynność świętą,
wkraczającą niejako w działanie Boga, zrzucającą nie tylko jarzmo zaborów, ale wraz z nim jarzmo grzechu i zniewolenia wadami narodowymi. Jeszcze przed wybuchem
powstania napisała pieśń Przed tron Twojego, Pani, Majestatu, w której polecała Maryi naród polski i za Jej przyczyną prosiła o braterstwo między ludźmi. Wanda Malczewska zwykła mówić, że Polak ma trzy Matki: matkę
ziemską, Kościół i Ojczyznę. Nie dziwi zatem znak krzyża świętego, którym żegnała oddziały lub kreśliła własną
ręką na czołach powstańców. Wraz z modlitwą dojrzewała
w niej świadomość potrzeby moralnego odrodzenia narodu. Pragnęła, aby atmosfera powstania stała się na wskroś
religijna. Powszechną praktyką było, że ochotnicy i oddziały wyruszały do walki „w imię Boże”. Swoją powstańczą drogę rozpoczynano dopiero po spowiedzi i Komunii
świętej oraz po otrzymaniu błogosławieństwa od duchownych. Na sztandarach jako godło Narodu, obok Białego
Orła, umieszczano też wizerunek Matki Bożej.
Wanda Malczewska, powodowana współczuciem,
zbierała jałmużnę na potrzeby rannych, wdów oraz sierot
po powstańcach poległych za wolność ojczyzny. Majątek,
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Jacek Siemieński

jaki przypadł jej po śmierci ojca i ciotki Józefy, przeznaczyła na potrzeby swojej rodziny i kształcenie młodzieży
wiejskiej. Wspomagała finansowo bratanka, Jacka Malczewskiego. Większą jednak część spadku przekazała na
kształcenie trzech sierot, córek swego stryjecznego brata Piotra Malczewskiego, uczestnika Powstania Styczniowego, zmarłego na zesłaniu. Jedna z córek Piotra, Zofia, była wychowanką sióstr niepokalanek w Niżniowie
(K. Dąbrowski, Wanda Malczewska (1822–1896). Droga
do świętości, Łódź 2008, s. 34). W miejscowej tradycji zachowała się też pamięć o jej wspólnej modlitwie z młodzieżą wiejską w czasie egzekucji powstańców schwytanych w klimontowskich lasach, której była świadkiem,
oraz wspomnienie o obronie murowanej kaplicy stojącej
tuż przy dworze.
Kaplica dworska w Klimontowie z początku XIX w.
była prawdopodobnie wykorzystywana przez powstańców jako miejsce ukrycia broni. Władze carskie postanowiły więc ją zburzyć i w tym celu wysłały oddział żołnierzy. Kiedy wieść o tym dotarła do Wandy Malczewskiej,

przebywającej w zagórskim pałacu, nie zastanawiając
się długo, dopadła bryczki i co koń wyskoczy popędziła do Klimontowa. W chwili, gdy sołdaci przystępowali do rozbiórki, przed kapliczkę zajechał powóz ze wzburzoną Wandą. Zdecydowanym głosem oświadczyła im, że
kto pierwszy dotknie murów tej świątyni, zostanie rażony
gromem z jasnego nieba. Moskale, czy to za sprawą groźby i odważnej postawy energicznej niewiasty, czy raczej
złowrogo nastawionego tłumu klimontowskich chłopów,
odstąpili od swych niegodziwych i barbarzyńskich zamiarów. W ten sposób kapliczka ocalała i przetrwała do dziś.
Jacek Siemieński należał do ugrupowania „białych”
i stał na czele organizacji powstańczej w Olkuskiem. Generał Marian Langiewicz, po objęciu dyktatury powstania
10 marca 1863 r. mianował go komisarzem pełnomocnym cywilnym Rządu Narodowego na Galicję Wschodnią z siedzibą we Lwowie. Funkcję tę Siemieński pełnił do
końca kwietnia 1863 r., tj. do czasu, gdy z ważnymi dokumentami został aresztowany w okolicy Maczek przy przekraczaniu granicy Królestwa Polskiego. Władze carskie
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osadziły go potem w Cytadeli warszawskiej. Tam napisał wiersz Szara godzina, w którym opisał swe przeżycia więzienne. Jackowi groziło nie tylko zesłanie na Sybir, ale wręcz śmierć.
Rodzina Siemieńskich znalazła się zatem w tragicznym położeniu. Obawiając się rewizji w pałacu w Zagórzu, rannych powstańców czym prędzej przewieziono do
Klimontowa. Wanda w tym czasie zaczęła żarliwą modlitwę, przepowiadając rychłe uwolnienie kuzyna z więzienia. Jej proroctwo rzeczywiście wkrótce się spełniło.
Jacek odzyskał wolność. Rząd carski jednak surowo karał uczestników powstania kontrybucjami i konfiskatami majątku. Rodzinie Siemieńskich groził więc przepadek mienia i nędza. Tym razem Wanda, gdy modliła się
w intencji obrony posiadłości Jacka przed sekwestrem,
usłyszała głos Pana Jezusa: „[…] uspokój go i powiedz
mu, że za miłość Matki Najświętszej i za opiekę nad biednym ludem […] majątku mu nie zabiorą – niech tylko
wytrwa w swoich szlachetnych zamiarach i syna w tych
ideach wychowuje” (G. Augustynik, Miłość Boga i Ojczyzny w życiu Świątobliwej Wandy Malczewskiej. Upomnienia i proroctwa dotyczące Kościoła Św. i Polski, Wrocław
1998, s. 34).
Rodzina musiała jednak emigrować z kraju. Jacek Siemieński sprzedał wkrótce majątek i na kilka miesięcy
przeniósł się do Krakowa. W obawie jednak o swoje bezpieczeństwo wyjechał z najbliższymi, matką i żoną, do
Wiednia, a potem do Baden, gdzie przebywał do wygaśnięcia powstania. Wanda natomiast nie zgodziła się na
emigrację. Wyczerpanie jej wrażliwego układu nerwowego, spowodowane ciężkimi przeżyciami rodzinnymi
i współpracą z powstaniem sprawiły, że pozostała w Krakowie. Zatrzymała się u ciotki − Magdaleny Kochanowskiej. W Krakowie w tym czasie zawiązał się komitet niewiast, złożony prawie z samych dam spośród arystokracji,
w celu opiekowania się rannymi powstańcami. Nie znaleziono jednak informacji o współpracy Wandy z tym stowarzyszeniem. Ze względu na zły stan swego zdrowia już
niewiele mogła zdziałać. Helena Siemieńska wspominała tylko o zapasie medalików, które na Rynku w Krakowie zawieszała na piersi kuzynom oraz innym ochotnikom idącym do powstania, by dodać im otuchy i odwagi.
Dopiero spojrzenie na modlitewne, a później mistyczne przeżycia Wandy Malczewskiej pozwalają poznać
głębię jej patriotycznych uczuć. Otrzymała bowiem od
Boga dar widzenia przyszłych wydarzeń, odnoszących
się głównie do ojczyzny i losów Kościoła w Polsce. Pewnego razu, zatopiona w modlitwie, wyrzekła następujące słowa: „Straszne klęski spadną na Polskę, ale jej nie
zgniotą; Polska odżyje pod opieką swojej Królowej, Matki
Najświętszej, a jej wrogowie upadną, bo krew wytoczona

z unitów woła o pomstę do Boga” (G. Augustynik, Miłość
Boga i Ojczyzny, s. 34). Jej mistyczne przeżycia dotyczyły
także przyszłych pokoleń, narodu i ojczyzny.
5. Aktywność patriotyczna po upadku powstania
Wanda Malczewska bardzo mocno przeżyła militarny upadek powstania i represje, jakie spadły na naród
i Królestwo Polskie. Z bólem przyjęła wiadomość o ukazie carskim z 8 listopada 1864 r. likwidującym większość klasztorów rzymskokatolickich. Księżom Grzegorzowi Augustynikowi i Tomaszowi Olkowiczowi, swoim
spowiednikom, przepowiedziała rychłe odrodzenie zakonów: „Rząd carski upadnie […]. Rosja rozsypie się –
a klasztory przetrwają burze i wrócą do dawnej świetności, jeśli reguła zakonna będzie ściśle przestrzegana”
(Tamże, s. 51). Oznajmiła im także, że Rosję spotka kara
za zabranie wezwania Matki Boskiej jako Królowej Korony Polskiej. Tytuł ten nadał Matce Bożej król Jan Kazimierz w czasie najazdu szwedzkiego w tzw. ślubach
lwowskich 1 kwietnia 1656 r. Ojciec Święty Leon XIII
19 listopada 1892 r. przywiązał odpust do pobożnego
wzywania imienia Maryi „Najświętsza Panno Maryjo,
Królowo Polski, módl się za nami” (Tamże, s. 52).
Upadek powstania oraz powrót Wandy Malczewskiej
z Krakowa do Królestwa Polskiego w znacznym stopniu
wpłynął na jej dalszą aktywność patriotyczną i społeczną. Po latach walki i wyrzeczeń przyszła też refleksja nad
przyczynami upadku Polski i jej przyszłością. Wanda była
zdania, że ojczyzna straciła wolność nie tylko z powodu licznych wad narodowych, niezgody i prywaty Polaków, ale również zaborczej polityki państw sąsiednich.
Zwracała uwagę na zależność wolności Polski od wiary,
bo jeżeli Ojczyzna pozbędzie się wiary, utraci upragnioną
wolność na zawsze. W tym czasie bliska jej była idea mesjanistyczna, a ulubioną lekturą Wandy stały się czytane
w ukryciu Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza z 1832 r.
Po cudownym wyzdrowieniu z ciężkiej choroby Wanda Malczewska w Wilkoszewicach, gdzie w 1866 r. przeniosła się z Siemieńskimi, ponownie z zapałem oddała
się pracy na polu moralnego odrodzenia ludu wiejskiego
w dziedzinie edukacji i posługi charytatywnej. Z rodziną
Siemieńskich, która w 1870 r., po sprzedaży Wilkoszewic,
przeniosła się do Żytna, pielgrzymowała do pobliskiego
klasztoru dominikanek w Świętej Annie pod Przyrowem
i na Jasną Górę. Klasztor jasnogórski w połowie XIX w.,
szczególnie w okresie manifestacji religijno-patriotycznych i powstania 1863 r., stał się ważnym ośrodkiem nie
tylko kultu maryjnego, ale także centrum życia narodowego i patriotycznego. W 1864 r. rząd carski próbował nawet ograniczyć ruch pielgrzymkowy przez wprowadzenie
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zakazu peregrynacji do sanktuarium. Konwentowi odebrano własną administrację zakonną, rozwiązano nowicjat, ograniczono liczbę zakonników, majątek zaś oddano w zarząd skarbu Królestwa Polskiego. Wanda modliła
się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze i, jak twierdzi jej spowiednik, paulin o. Grzegorz Augustynik, była obdarzona przez Matkę Bożą niezwykłymi łaskami. 8 września 1875 r. miała przywrócić wzrok
dziewczynce, Kunegundzie Jaźwiec, przykładając jej do
oczu szkaplerz Niepokalanej Maryi.
Szczególny kult Pani Jasnogórskiej dostrzegano
u Wandy już w Klimontowie przy okazji organizowania przez nią nabożeństw majowych. W późniejszych latach przerodził on się w osobisty kontakt z Panem Jezusem i Matką Bożą podczas ekstaz i widzeń, w których
przedmiotem były między innymi sprawy dotyczące wolności i przyszłości Polski. Na szczególną uwagę zasługuje widzenie z 15 sierpnia 1873 r., gdy Matka Najświętsza Królowa Korony Polskiej obwieściła, że Polska jest Jej
Królestwem, a dzień ten będzie Jej uroczystym świętem
i Polski. W tym dniu naród odniesie wspaniałe zwycięstwo nad wrogiem, „dążącym do waszej zagłady”. Wielki tryumf armii polskiej, walczącej w imię Maryi, łączony jest z bitwą warszawską i zwycięstwem odniesionym
15 sierpnia 1920 r. nad armią bolszewicką.
W widzeniu z 6 stycznia 1877 r. Matka Boża przepowiedziała, że wolna Polska będzie miała dostęp do morza,
co też nastąpiło w 1919 r. Wanda jednak obawiała się, aby
wskrzeszona ojczyzna nie odcięła sobie dostępu do Boga.
Podczas wizji Wanda Malczewska otrzymywała też od
Pana Jezusa i Matki Bożej upomnienia dotyczące przyszłości Polski, m.in.: „Ojczyzna wasza będzie wolna od
ucisku wrogów zewnętrznych, ale opanują ją wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim będą się starać wziąć
w swe ręce młodzież szkolną […]. Przez młodzież pozbawioną wiary zechcą cały naród doprowadzić do niedowiarstwa. Jeżeli naród podda się tym zakusom i pozbędzie
się wiary, straci przywróconą Ojczyznę” (G. Augustynik,
Miłość Boga, s. 183).
Mistyczne upomnienia dla Polski znalazły się także w modlitwach ułożonych przez Wandę Malczewską.
W 1874 r. napisała dziękczynną Modlitwę do Matki Boskiej – Patronki Polski, w której dziękowała za dobrodziejstwa otrzymane od Niej w ciągu wieków. Prosiła także Maryję o opiekę dla narodu i Polski jako swego
Królestwa. Natomiast w Modlitwie dziecka polskiego upraszała Pana Jezusa o miłość do Kościoła i Ojczyzny oraz łaskę, by dzieci polskie naśladowały świętych patronów, św.
Stanisława Kostkę i św. Kazimierza królewicza.
Ksiądz Kazimierz Dąbrowski, autor książki o Wandzie
Malczewskiej, pisał (s. 53, 80), że tak jak objawienia Joanny
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d’Arc na początku XV w. ocaliły Francję przed wojskami
angielskimi, tak objawienia Wandy w okresie niewoli podnosiły na duchu i pobudzały naród polski do walki o wiarę
i wolność. Widzenia cierpiącego Pana Jezusa oraz jej przepowiednie, które echem rozchodziły się po okolicy i budziły uczucia patriotyczne wśród ludności, bardzo niepokoiły
władze rosyjskie. W dniach 5 i 12 marca 1875 r. do dworu
w Żytnie przybył naczelnik policji z dwoma żandarmami
i rozpędził zgromadzonych tam ludzi. Helena Siemieńska
zapamiętała wtedy uczucie wielkiego przerażenia, gdy żandarmi weszli do pokoju jej cioci − Wandy, by dokonać rewizji. Zanotowała, że po przekroczeniu progu mieszkania
zastali ją pogrążoną w modlitwie. Padł na nich lęk, żegnali
się wciąż i bili pokłony. Rewizji nie robili, tylko ochłonąwszy z wrażenia zapowiedzieli, że zabraniają wspólnych modlitw w mieszkaniu prywatnym i zagrozili, że postarają się
dla niej o zimniejszy klimat (s. 51–52). Groźba wiązała się
z zesłaniem na Syberię. Jacek Siemieński, jeszcze za swego
życia, by uchronić Wandę przed więzieniem, przekonywał,
że powodem jej zachowania jest rozstrój nerwowy. Dodatkowo przekupywał żandarmów łapówkami.
Po śmierci w 1872 r. swego kuzyna, Jacka, oraz w tym
samym roku jego matki, swojej ciotki, Konstancji Siemieńskiej, Wanda Malczewska przeniosła się najpierw do klasztoru dominikanek w Świętej Annie pod Przyrowem, a następnie do Parzna, gdzie zmarła 25 września 1896 r. Ciało
złożono na przykościelnym cmentarzu, co było sprzeczne z wolą zmarłej. Dopiero w 1923 r. w uroczystej procesji
przeniesiono jej doczesne szczątki do krypty pod ołtarzem
nowego neoromańskiego kościoła pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Parznie.
Wanda Malczewska żyła i działała w czasie, gdy rząd zaborczy niszczył wszystkie przejawy życia religijnego i społecznego na ziemiach polskich. To wpłynęło na jej głęboką świadomość powinności patriotycznych i społecznych
wobec warstw niższych, co wynikało m.in. z chrześcijańskiej duchowości. Obdarzona przez Boga charyzmatem
nauczycielki, niestrudzenie przekazywała dzieciom wiedzę
o Bogu i Polsce. Przez swoje zachowanie i przykład starała się formować człowieka, którego przekonania oparte są
na Ewangelii. Kształtowała postawy moralne środowiska
i budziła różne kręgi obywatelskie do walki o wiarę i wolność. Opatrywała rannych powstańców styczniowych i leczyła ludność wiejską. Głęboka pobożność i ofiarna służba
na rzecz potrzebujących sprawiły, że już za życia nazywano ją „Aniołem Pocieszycielem” i „Świętą Panią”. Wanda
Malczewska wśród polskiego laikatu XIX w. była niezwykle
skuteczna w podejmowaniu nowych inicjatyw ewangelizacyjnych. Dziś może stanowić wzór apostołowania.
Elżbieta Orzechowska
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Marek A.
Koprowski

Bestie Bandery

Kaci Małopolski Wschodniej
Ks. Iwan Hrynioch
Kapelan zbrodniarzy
Iwan Hrynioch, a raczej ksiądz Iwan Hrynioch z Ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej, swoją działalnością potwierdza, że Cerkiew ta pod kierunkiem arcybiskupa
Andrzeja Szeptyckiego jest współodpowiedzialna za wyhodowanie zbrodniczego ukraińskiego nacjonalizmu.
Ks. Iwan Hrynioch był kapelanem zbrodniarzy. Błogosławił tym, którzy mordowali Polaków i Żydów. Wchodził w krąg decyzyjny OUN-UPA, który podejmował decyzje o ludobójstwie Polaków. Nigdy nie został za swoje
bliskie związki ze zbrodniarzami potępiony. Nie stanął
też przed sądem.
Iwan Mychajłowycz Hrynioch urodził się we wsi Pawłów w powiecie Kamionka Strumiłowa w rodzinie Mychajła Hryniocha i Anastazji z domu Czesak w 1907 r.
W 1909 r. jego rodzice wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Osiedlili się w Filadelfii. Życie na emigracji im jednak nie odpowiadało. Gdy urodził się im jeszcze jeden
syn – Stepan, postanowili wrócić do rodzinnej wsi. Ludową szkołę przyszły kapłan banderowców ukończył
w Pawłowie, a maturę zrobił w Ukraińskim Akademickim Gimnazjum we Lwowie. Była to prawdziwa kuźnia
ukraińskiego nacjonalizmu. Działały tam wszystkie nielegalne organizacje, takie jak „Płast”, udający organizację
skautową, UWO, czyli Ukraińska Wojskowa Organizacja, a później także oczywiście OUN, czyli Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów. Wśród absolwentów tej placówki byli tacy przyszli nacjonaliści, jak: Jewhen Konowalec, Roman Szuchewycz, Jewhen Petruszewycz, Mykoła Łebed, Jurij Łopatynski, Roman Suszko i wielu innych.
W odróżnieniu od innych kolegów nacjonalistów Hrynioch wybrał karierę duchowną. Wstąpił w 1926 r. do
Lwowskiej Akademii Teologicznej, stając się szybko ulubieńcem metropolity Szeptyckiego, który wieszczył mu
wielką duchowną karierę. Po studiach w akademii, które Hrynioch zakończył w 1930 r., wysłano go do Innsbrucka w Austrii, gdzie obronił napisaną po łacinie dysertację doktorską „De ultima Metropoliae Halicensis

restauratione 1806–1809”. W 1932–1933 r. studiował filozofię na filozoficznym fakultecie w Insbrucku.
Studiował filozofię chrześcijańską, psychologię i socjologię. Studia te kontynuował w latach 1933–1934 w Monachium, łącząc je z pracą w Instytucie Psychologii w Paryżu. Wcześniej, w 1932 r., Szeptycki wyświęcił go na
kapłana. Na pewno upatrywał w nim przyszłego kandydata na hierarchę, a kto wie, czy nie na swego następcę. Świadczy o tym m.in. jego dalsza kariera duchowna,
ewidentnie sterowana. Hrynioch był wykładowcą filozofii i teologii w Akademii Teologicznej. Był również parafialnym księdzem w Haliczu, w latach 1935–1939 kapelanem ukraińskich lwowskich studentów, a w latach
1939–1940 kapłanem w soborze Świętego Jura we Lwowie. Swoje obowiązki kapłańskie ks. Iwan łączył z działalnością nacjonalistyczną, szczególnie zaś angażował się
w poczynania „Płastu”, stanowiącego przedszkole ruchu
nacjonalistycznego. Wstąpił do niego w 1920 r., jeszcze
jako uczeń. Przeszedł w nim wszystkie stopnie. Był junackim prowidnykiem i wychowawcą-bratczykiem w rojach
złożonych ze wstępujących adeptów. Na koniec został kurinnym 43, a następnie 7 kurenia im. króla Danyła. Z jego
inicjatywy kureń „Płastu” powstał także w Greckokatolickim Seminarium Duchownym. Hrynioch zaproponował
jego nazwę i stał się on 13 kureniem im. Włodzimierza
Wielkiego. Hrynioch jako kurenny kierował jego działalnością. Robił to wbrew przełożonym. Rektor nie życzył
sobie, by w murach seminarium działała nacjonalistyczna organizacja, której władze groziły rozwiązaniem, co
wkrótce uczyniły. Hryniochowi udało się przez rok utrzymać całą rzecz w tajemnicy, wprawiając kleryków w podziemną działalność.
Sprawa jednak się wydała, gdy po zakończeniu roku
szkolnego kureń seminaryjny pod wodzą Hryniocha wyjechał na obóz wędrowny w Karpatach, trwający cztery
tygodnie. Rektor kategorycznie zakazał działalności „Płastu” w seminarium. Nie chciał zapewne narażać uczelni
na kłopoty. Hrynioch przystał do Wielkiego Plemienia
„Leśnych Czartów”, w którym otrzymał pseudonim archididko „Jonas”. Walczący z ukraińskim nacjonalizmem
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Biskup Stanisławowski Grzegorz Chomyszyn w swojej
słynnej pracy „Problem Ukraiński” oskarżył tę grupę bez
ogródek o satanizm. Na swoim sztandarze umieściła ona
czarty leśne, czyniąc z nich obiekt kultu. Hierarcha pisze: „Ale nie tylko duchem pogańskim począł zionąć nasz
ukraiński nacjonalizm. Co gorsza, na tle nacjonalizmu
ukraińskiego zjawiły się oznaki pewnego rodzaju satanizmu. Mam przed sobą fotografię «Leśnych Czartów» po
balu. Fotografia ta przedstawia przeszło setkę mężczyzn
i kobiet, w młodym i średnim wieku, w strojach balowych, a nad nimi unosi się diabeł z rogami z długim ogonem i przygrywa na dwóch fujarkach”.
Dla biskupa Chomyszyna fotografia ta była symbolem tego, do czego doszedł ukraiński nacjonalizm. Hierarcha poddał też krytyce całe zdarzenie, czyli ów „czartowski bal”, także elementy działania „Leśnych Czartów”.
Pisze m.in.: „Zaznaczyć w końcu należy, że odbyła się
także uroczysta akademia «Leśnych Czartów», na której «archidiabeł», komendant skautów, wygłosił uroczystą mowę. A więc nie jako Archanioł w walce z diabłami,
ale jako «archidiabeł» – dowódca diabłów”. Nie wiadomo, czy tym „archidiabłem” był Hrynioch. Jest to bardzo prawdopodobne, bo gdy został kapelanem studentów
ukraińskich, głosił poglądy, które dla biskupa Chomyszyna były diabelskie. Dla niego integralny nacjonalizm, głoszony przez ks. Iwana Hryniocha, był dziełem szatana.
Hierarcha pisał m.in.: „Ów wadliwy, zatruty i szkodliwy
nacjonalizm stał się u nas nową religią, podobnie jak materializm u bolszewików. «Ukraina nade wszystko» – to
dogmat naszego nacjonalizmu. Sprawy wiary, Kościoła
i religii nie mają w ogóle znaczenia, albo ustąpiły na drugi
plan, z łaski tolerowane jeszcze dla tradycji albo zwyczaju. Wszystko, co jest narodowe, uważa się za święte, cenne i konieczne, a sprawy wiary, Kościoła i religii uważane
są jako zbyteczne i nieproduktywne i zacofane. Stąd owa
obcość, nieuprzejmość, niepopularność, a nawet wrogi
stosunek do wszelkiej akcji, do wszystkiego, co tchnie duchem religijnym. (…) Duchowieństwo ma u nas o tyle
tylko znaczenie, o ile składa materialne ofiary na cele narodowe, zapędza naród w sieci działaczy narodowych –
przede wszystkim podczas wyborów – i rzetelnie spełnia
ich rozkazy. Obelżywe słowo «pop» – to powszechna nazwa kapłana.
Biskup powinien być również tylko służalcem wszelkich narodowych komitetów i słuchać ich rozkazów, nawet w sprawach kościelnych. Prasa nacjonalistyczna albo
też ulica – to trybunały, które mają u nas już tradycyjne
prawo sądzenia biskupów”. Hrynioch w swojej kapłańskiej drodze wybrał drogę „służalca” narodowego komitetu, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Nie
wziął on pod uwagę ostrzeżenia biskupa Chomyszyna,
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który pisał: „Nasze instytucje narodowe jakichkolwiek
poczynań nie wywodzą z zasad wiary i religii. Z początku nie występują one wprawdzie przeciw Kościołowi
i nawet uwydatniają swoją «przychylność i życzliwość»względem niego, potrzebują bowiem «popów», ażeby
pomagali i agitowali. Owe jednak instytucje, jak również i inne objawy życia narodowego, były i są tylko poczwarkami, z których wylęgały się i wylęgają zabójcze hasła i destruktywne prądy zagrażające zniszczeniem całego
narodu. Dzięki swej nacjonalistycznej firmie i marce nie
mają w społeczeństwie naszym opinii niebezpiecznych
i zgubnych, ale na odwrót, cieszą się wpływem i powodzeniem. Co jest bowiem narodowe, to musi być święte, nietykalne, chociaż byłoby nawet zgniłe, rozkładowe
i zanosiło trupem”. Jako kapelan studentów ukraińskich
ks. Iwan Hrynioch znacząco przyczynił się do umocnienia wpływów OUN wśród młodej inteligencji ukraińskiej.
Nie marnował do tego żadnych okazji. Propagandę uprawiał nie tylko podczas spotkań i kazań, ale także w czasie
rozmaitych uroczystości. W pierwszym dniu greckokatolickich Zielonych Świąt w 1939 r. na Cmentarzu Janowskim odbyło się nacjonalistyczne zgromadzenie. W jego
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Wieś polska na Wołyniu po przejściu band UPA

ramach ks. Ł. Kunycki odprawił panichidę na grobie Myrona Tarnawskiego, mogiłach Strzelców Siczowych i bojowników OUN. Ks. Iwan Hrynioch wygłosił zaś „podburzające” przemówienie, jak oceniła polska policja. Został
za to skazany na grzywnę dwóch tysięcy złotych z zamianą na dwa miesiące więzienia. Hrynioch demonstracyjnie poszedł odsiedzieć karę. Wyszedł z więzienia we
wrześniu 1939 r. Historycy ukraińscy przesunęli mu datę
aresztowania o rok, twierdząc, że aresztowany został już
w 1938 r., co nie odpowiada prawdzie.
Po wyjściu został nagrodzony funkcją proboszcza katedry św. Jura we Lwowie. Było to nie lada wyróżnienie.
Funkcję proboszcza katedralnej parafii Hrynioch pełnił jeszcze wiosną 1940 r. Dopiero 13 maja 1940 r. major
Rajchman z II Oddziału GUGB NKWD SSSR otrzymał
operacyjne doniesienie, że ks. Hrynioch uciekł do Niemiec. Składający meldunek nie za bardzo znał obserwowany „obiekt”, bo przekręcił jego nazwisko, robiąc z niego
„Hreniucha”. Sowieckie organy bezpieczeństwa osobą ks.
Hryniocha się zbytnio nie interesowały. Sądząc z dokumentów opublikowanych w pracy „Metropolita Andrzej
Szeptycki w dokumentach radzieckich organów państwowych bezpieczeństwa (1939–1944)” posiadały one dość
ograniczone informacje o Kościele greckokatolickim

i o jego związkach z OUN. Rozszerzyły je, przesłuchując sekretarza generalnego Ukraińskiego Zjednoczenia
Narodowo-Demokratycznego – UNDO – Włodzimierza Celewicza. Przebywając w areszcie, na żądanie przesłuchujących go oficerów NKWD, własnoręcznie sporządził obszerny elaborat, w którym opisał całą swoją wiedzę
na temat Cerkwi greckokatolickiej. Jeden z rozdziałów był
poświęcony relacji ukraińskiego duchowieństwa z UWO,
czyli Ukraińskiej Organizacji Wojskowej i OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Wśród kapłanów
związanych z nacjonalistami, Celewicz wymieniał także
Hryniocha. Pisał o nim m.in.: „Ksiądz doktor Hrynioch
na polecenie cerkiewnych władz pracował wśród ukraińskich studentów szkół wyższych Lwowa. W 1939 r. ksiądz
Hrynioch był aresztowany za wygłaszanie antypolskich
przemówień na mogiłach poległych członków Ukraińskiej Armii Galicyjskiej UHA”.
Hrynioch zdawał sobie sprawę, że jeżeli pozostanie we
Lwowie, to NKWD wcześniej czy później zainteresuje się
jego osobą. Postanowił, jak większość nacjonalistycznych
działaczy, przedostać się do Krakowa. Nie można jednak
wykluczyć, że Hryniocha wysłał do Krakowa sam Szeptycki. Musiał przecież jako kapłan poinformować swego
przełożonego, że wyjeżdża, uzyskać jego zgodę, a najlepiej

n u m e r

także błogosławieństwo. Być może Hrynioch wyjechał
też z misją od metropolity, by kontrolować działania nacjonalistów i spróbować nadać im pożądany kierunek.
W Krakowie ks. Iwan Hrynioch oficjalnie był kapelanem
w szpitalu, a nieoficjalnie zajmował się pracą polityczną,
stając się jednym z filarów banderowskiej frakcji OUN.
Gdy zbliżał się atak Niemców na ZSRR, został kapelanem batalionu „Nachtigall”, wchodzącego w skład zgrupowania „Brandenburg-800”, podległego kierownictwu
Abwehry.
Miało ono wkraczać na terytorium Ukrainy przed oddziałami Wehrmachtu.
Batalion „Nachtigall” był złożony z samych zwolenników Bandery. Batalion ten pod wodzą Theodora Oberlandera i Romana Szuchewycza i ks. dr. Iwana Hryniocha
wkroczył do Lwowa na kilka godzin przed wkroczeniem
niemieckich wojsk. Jego delegacja złożyła wizytę metropolicie. Ten przyjął ich i udzielił błogosławieństwa. Wcześniej porozmawiał z ks. Hryniochem, który poinformował go o tworzeniu ukraińskiego rządu i całej sytuacji.
Miał mu też, według ukraińskich źródeł, udzielić błogosławieństwa na posługę kapelana w batalionie „Nachtigall”. Nie przewidywał jednak, że uczeń przerośnie
mistrza i sprawy wymkną mu się spod kontroli. Przebywając we Lwowie, Hrynioch, jako reprezentant batalionu
„Nachtigall”, wziął udział w ogłoszeniu Aktu odnowienia
Państwa Ukraińskiego. Nie reprezentował Szeptyckiego,
tę funkcję metropolita powierzył swojemu koadiutorowi,
tajnie wyświęconemu biskupowi Josefowi Slipyjowi. Niemniej jednak Hrynioch wygłosił przemówienie i ściągnął
na uroczystość wielu swoich księży, kolegów działających
tak jak on w podziemnych nacjonalistycznych organizacjach. Żołnierze batalionu „Nachtigall”, których jako kapłan ks. Hrynioch zagrzewał do walki, podczas gdy on
zajmował się wspieraniem powstającego rządu, uczestniczyli w mordach Polaków i Żydów we Lwowie.
Następnie ks. Hrynioch wraz z batalionem szedł przez
Tarnopol, Płoskirów, Żmerynkę i Brahiłów do Winnicy.
Jego zaangażowanie po stronie Niemców w boju z Sowietami musiało być bardzo duże, bo w Winnicy został
odznaczony „Krzyżem Żelaznym” drugiej klasy. Otrzymał go jeszcze tylko jeden żołnierz batalionu – Jurij Łopatyński. Niemcy jednak szybko rozwiązali batalion i internowali rząd. Hrynioch wrócił do Lwowa, podobnie jak
dwaj księża greckokatoliccy przydzieleni mu przez metropolitę, czyli Wsewołod Durbaka i Roman Łobodycz. We
Lwowie ks. Iwan Hrynioch prowadził podziemną działalność, stanowiącą część banderowskiego ruchu. Od
1942 r. wchodził w skład Centralnej Rady OUN. Z polecenia Mykoły Łebeda ksiądz Iwan Hrynioch został szefem wydziału zagranicznego Prowidu OUN (b) i zaczął
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prowadzić rozmowy z Węgrami i Rumunami, których
wojska jako hitlerowskich sojuszników, znajdowały się na
terenie Ukrainy. Zajmował się także pracą publicystyczną, publikując w banderowskim piśmie „Idea i Czyn”. Posługiwał się pseudonimami „Herasymowśkyj” i „Orłow”.
Brał też udział w kolejnych konferencjach Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów frakcji banderowskiej.
Uczestniczył m.in. w III Zjeździe OUN(b), na którym
nie podjęto decyzji o wstrzymaniu rzezi ludności polskiej
na Wołyniu, które w sierpniu 1943 r. osiągnęły apogeum,
ani też nie zakazał rozszerzenia fali zbrodni na Małopolskę Wschodnią. Zjazd dał w tej kwestii dowódcy UPA
wolną rękę. Hrynioch nie zrobił nic, żeby zatrzymać rosnącą wymierzoną w Polaków falę zbrodni. Nie przekonał
metropolity Andrzeja Szeptyckiego, by ten interweniował i powstrzymał falę mordów. Nie da się też wykluczyć, że Hrynioch należy do tych kapłanów, którzy dbali
o to, by do Szeptyckiego nie docierały informacje o ukraińskim ludobójstwie popełnionym przez UPA na Polakach. Szeptycki wiedział tylko o „rycerskiej partyzantce”
UPA, walczącej o wolność Ukrainy. Szeptycki mógł być
nawet przekonany, że to Polacy mordują Ukraińców, a ci
tylko się bronią. Świadczy o tym relacja gen. Kazimierza Sawickiego „Pruta” – komendanta lwowskiego obwodu AK. Delegatura Rządu Polskiego w Londynie zleciła mu doprowadzenie do porozumienia z Ukraińcami.
Spotkał się on z arcybiskupem Szeptyckim. Po rozmowie
z nim wściekły oświadczył: „(...) że nie będzie pertraktował z człowiekiem, trzymającym nóż w ręku”.
Ks. Hrynioch z ramienia OUN prowadził też, czy raczej markował, rozmowy z reprezentantami polskiego
podziemia. Działając na podstawie wytycznych Rządu
Polskiego w Londynie Komenda AK Obszaru Lwowskiego postawiła pięć warunków, które Ukraińcy przyjęli.
Brzmiały one następująco:
„1. Ukraińcy są obiektem konfliktu
polsko-sowieckiego;
2. W konflikcie tym Ukraińcy zajmują stanowisko
propolskie;
3. Województwa południowo-wschodnie są integralną częścią państwa polskiego;
4. Są one terenem mieszanym narodowościowo;
5. W związku z powyższym Polska ma prawo i obowiązek występowania w obronie tych ziem na arenie międzynarodowej”.
W czasie rozmów ks. Hrynioch i trzej inni delegaci
stwierdzili, że „(...) jedynie silna Ukraina zapewni wielkość Polski”. Delegaci polscy zanegowali to stanowisko.
Przedstawiciel Delegatury Rządu Zygmunt Załęski pseudonim „Gnatowski” oświadczył, że: „(...) naród polski
krytycznie ocenia możliwości powstania wolnej Ukrainy,
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ponieważ na większym obszarze ukraińskim dążenia niepodległościowe są nikłe”. „Gnatowski” oświadczył też ks.
Hryniochowi, że:
„(...) nie wydaje się, by droga do niepodległości ukraińskiej miała być znaczona polską krwią”. Do żadnych
ustaleń nie doszło. Ukraińcy nie zamierzali ustępować
Polakom. Liczyli, że uda im się namówić ich do opuszczenia Małopolski Wschodniej. Gdy okazało się, że Polacy
uważają, że są u siebie, postanowiono ich wyrżnąć! Eksterminację Polaków na dużą skalę poprzedziła kampania
propagandowa w pismach banderowskich. Kampanię tę
w piśmie „Idea i Czyn” zainicjował ks. Iwan Hrynioch
pod pseudonimem „O.S. Sadowy”. Oskarżył on w swoim artykule Polaków o wywołanie krwawej konfrontacji
z Ukraińcami, o atakowanie ukraińskich wsi, o zajmowanie miejsca w administracji i policji po Ukraińcach,
którzy poszli do partyzantki. Zarzucił Polakom przerzut
z centralnej Polski oddziałów partyzanckich na tereny
Małopolski Wschodniej, a także współpracę z partyzantką sowiecką, a także z Niemcami. Pisze on m.in.: „Dla
polskich szowinistów nie ważne jest np., że w Galicji żyje
trzy i pół miliona Ukraińców, a Polaków około 900 tys.
Oni ciągle śpiewają swoją pieśń o «Kresach Wschodnich»
i koncentrują swój terror na ukraińskiej ludności. Trzeba
zaznaczyć, że osławiona walka polskich organizacji, przeciw Niemcom na Zachodnich Ziemiach Ukraińskich polega praktycznie na walce przeciw Ukraińcom”.
Dalej autor artykułu pisze, że polski terror przeciwko ukraińskiej ludności ma charakter planowy i jest realizowany na polecenie „polskich imperialistów.” Pisze
on m.in.: „Mijające miesiące 1944 r. wykazują nieustanny wzrost pomordowanych przez Polaków ofiar, których
ilość osiągnęła już kilka tysięcy. Obecnie polscy bojówkarze zaczęli prowadzić planowe niszczenie całych wsi
Chełmszczyzny i Hrubieszowszczyzny, palą chutory i wyrzynają w pień całą ludność razem z kobietami i dziećmi.
Równocześnie polski terror jest prowadzony na reszcie
ZUZ (zachodnioukraińskie ziemie), zwłaszcza w Galicji. (…) Wszystkie działające na ZUZ polskie organizacje stworzyły kompleksowe plany masowej likwidacji
Ukraińców. Dla ich realizacji zaczęły tworzyć bojówki.
Obecnie cały ZUZ pokryty jest polskimi uzbrojonymi
bandytami, którzy prowadzą swoją rozbójniczą robotę
w ukraińskich wsiach i miastach, z całego kraju dochodzą do nas nowe wiadomości o podpaleniach, rabunkach
i morderstwach Ukraińców.
Terror polskich szowinistów wymierzony przeciwko
ukraińskiemu narodowi na jego ojczystej ziemi narasta”.
Cały ten artykuł to jedno wielkie kłamstwo i typowe odwrócenie kota ogonem. Byłby on prawdziwy, gdyby jego
autor pisał o zbrodniach Ukraińców na Polakach, a nie

odwrotnie. Artykuł ten stanowi wzorzec dla ukraińskiej
propagandy, zakłamującej po dziś dzień sprawę zbrodni ukraińskiej, stanowiącej ludobójstwo i zbrodnię przeciwko ludzkości. Jak ks. Hrynioch godził to w swoim sumieniu, nie wiadomo. Musiał zdawać sobie sprawę, że
pisząc taki tekst, narusza przykazania, że nie służy Bogu,
ale szatanowi. Mimo że to on od dawna, jak całe OUN,
kolaborował z hitlerowcami i był ich sługusem, miał czelność nazwać Polaków agentami Hitlera i Stalina. Zapowiedział też, że: „Ze stalinowsko-hitlerowskimi agentami
na naszych ziemiach będziemy walczyć jak z ich chlebodawcami”. Takimi publikacjami Hrynioch uświadamiał banderowski aktyw, jak ma kłamać, by zatuszować
ukraińskie zbrodnie przed światem. Wiedział, że Niemcy
wojnę przegrają i trzeba myśleć, co robić dalej. Na razie
jednak z polecenia Szuchewycza Hrynioch podjął rozmowy z Niemcami, które prowadził, oczywiście, w największej tajemnicy. Pierwsze spotkanie odbył z nimi 6 marca
1944 r., drugie 24 marca, trzecie 29 marca 1944 r. Kolejne
tury trwały do jesieni. Ze strony Niemców zmieniali się
rozmówcy, OUN-UPA stale reprezentował Hrynioch. Był
on celowo wybrany do prowadzenia rozmów ze względu
na fakt, że doskonale znał język niemiecki, ale również
dlatego, że był doskonale znany Niemcom. Mieli oni do
niego zaufanie. Był też nie tylko nacjonalistycznym działaczem, ale w dalszym ciągu księdzem greckokatolickim,
za którym w każdej chwili mógł się wstawić metropolita
Szeptycki, z którym Niemcy nie chcieli konfliktu. Dlatego
też Hrynioch mógł zakładać, że Niemcy go nie aresztują.
Rozmowy te były trudne, ale doprowadziły do całego szeregu ustaleń, w wyniku których OUN-UPA stały się ponownie sojusznikiem Niemców.
W zamian za dostawy broni, amunicji, leków i innego
zaopatrzenia OUN-UPA zobowiązała się do współpracy
z Niemcami w zakresie dywersji na tyłach sowieckiej armii, dostarczania informacji wywiadowczych itp. Źródła
ukraińskie pomijają zazwyczaj udział Hryniocha w doprowadzeniu do tego porozumienia. Akcentują zazwyczaj jego udział w rozmowach z Węgrami i Rumunami,
w trakcie których chciał pozyskać broń dla UPA. Nazywają te rozmowy „działalnością dyplomatyczną”. Hrynioch miał też być jednym z inicjatorów powołania Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej – UHWR. Było to
ciało absolutnie dekoracyjne. Miało ono po prostu przekonać aliantów, że walkę z Sowietami prowadzi cały naród ukraiński, a nie tylko OUN. Gdy Sowieci byli u bram
Lwowa, Hrynioch na polecenie OUN wyruszył na Zachód, by nawiązać kontakt z aliantami. Główną wytyczną
jego działania była koncepcja, która powstała w kierownictwie OUN, że po pokonaniu Niemiec dojdzie do III
wojny światowej. OUN sądziła, że mocarstwa zachodnie
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pobiją Sowietów, a Ukraińcy walnie się do tego przyczynią. OUN-UPA miała na zapleczu frontu sowiecko-alianckiego wywołać powstanie paraliżujące tyły Armii
Czerwonej, a regularne jednostki, takie jak Dywizja SS
„Galizien” miały współdziałać z aliantami. Kierownictwo
OUN uważało, że jednostek ukraińskich może powstać
wiele, bo we wszystkich jednostkach podporządkowanych Oberkommando des Heeres, czyli Naczelnemu Dowództwu Wehrmachtu znajdowało się 220 tys. Ukraińców. Można z nich było utworzyć ogólnowojskową armię.
Kierownictwo OUN wiedziało, że Niemcy mieli zamiar
taką armię utworzyć i nie chciało, by sprawa wymknęła
mu się spod kontroli.
Nad tworzącą się pod niemieckim patronatem armią
miał czuwać właśnie Hrynioch. Po wyjeździe z Lwowa
dotarł on w okolice Pragi, gdzie zatrzymał się w sztabie
feldmarszałka Schornera. Tu spotkał się z dowódcą tworzonej przez Niemców Ukraińskiej Armii Narodowej –
Pawłem Szandrukiem, na którym zrobił ogromne wrażenie. Szandruk tak zapamiętał to spotkanie: „Spotkałem
tam również znanego ukraińskiego patriotę i przywódcę nacjonalistycznego, księdza doktora Iwana Hryniocha. Podczas wydanego na moją cześć skromnego przyjęcia wszyscy niemieccy oficerowie w napięciu czekali,
jaki też stosunek do UKN (Ukraiński Komitet Narodowy – przypis M.A.K.) i do mnie osobiście zademonstruje
ojciec Hrynioch. Zauważyłem, że doktor Arlt westchnął
z ewidentną ulgą, a wszyscy pozostali także wyglądali na
zadowolonych, kiedy ojciec Hrynioch w nienagannym języku niemieckim mówił o pożytku z powołania komitetu i Ukraińskiej Armii Narodowej, a także o swoim zadowoleniu z tego powodu, że to właśnie ja stoję na ich
czele”. Hrynioch, jak wynika ze wspomnień Szandruka,
starał się go przekonać o potędze UPA, co niestety mu się
udało. Nie przekazał mu informacji o zbrodniach popełnionych przez tę formację na Polakach, ani też jaka była
realna sytuacja na Ukrainie. Powiedział mu, że Armia
Czerwona nie prezentuje wysokiego poziomu bojowego,
a bije Niemców tylko dlatego, że: „(...) oddziały niemieckie były już kompletnie zdemoralizowane i z tego względu niezdolne do stawiania oporu bolszewikom”.
Ze wspomnień Szandruka jednoznacznie wynika, że
Hrynioch miał nadzieję, że Szandrukowi uda się zachować jak najwięcej ukraińskich żołnierzy do przyszłych
zmagań z Sowietami. Hrynioch zapewnił Szandruka, że
w tym zakresie może liczyć na pełne poparcie kręgów nacjonalistycznych. W czasie przeprowadzonej razem wizytacji 1. Dywizji UNA, wszystkim oficerom, których znał,
Hrynioch wydał polecenie:
„We wszystkich kwestiach polegajcie na decyzjach generała Szandruka”. Hrynioch nie doczekał się oczywiście
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wybuchu III wojny światowej, w której zachodnie mocarstwa chciałyby wykorzystać żołnierzy Ukraińskiej
Narodowej Armii. Głównym jego zmartwieniem było
uchronienie ich przed wydaniem przez aliantów w ręce
Sowietów, czego ci się domagali. Działał w tzw. Zagranicznym Przedstawicielstwie Ukraińskiej Głównej Rady
Wyzwoleńczej – UHWR. Jeszcze w lutym 1945 r. został
wybrany przewodniczącym prezydium tego ciała. Jako
ksiądz miał ułatwione możliwości w poruszaniu. Wiosną 1946 r. przybył do Rzymu z ramienia ZP UHWR,
kontynuując działania na rzecz niewydawania Sowietom
ukraińskich żołnierzy z 1. Dywizji UNA, przebywających
w obozie w Rimini. Być może zastanawiał się, gdzie zostać na stałe. Ostatecznie jednak wrócił do Niemiec i zamieszkał w Monachium.
Miasto to stało się bowiem centrum życia diaspory
ukraińskiej w Europie. Stosunki między aliantami i ZSRR
zaczęły się psuć i ukraińscy nacjonaliści dostrzegli w tym
swoją szansę. Poza tym nie wolno zapominać, że OUN-UPA prowadziła jeszcze walkę na terenie Zachodniej
Ukrainy i walczyła z państwem polskim. Do Niemiec
przez Czechosłowację usiłowały się przedostać niedobitki rozgromionych w Polsce banderowskich sotni.
W propagandowych celach były one nazywane „rajdującymi oddziałami”. W 1946 r. przy ZP UHWR powołano „Polityczną Informacyjną Służbę” PIS i Hrynioch na
pewno uczestniczył w podjęciu decyzji w tej sprawie. Rok
później uczestniczył w powołaniu przy ZP UHWR „Misji
UPA”. W 1950 r. Iwan Hrynioch został przewodniczącym
ZK UHWR i funkcję tę pełnił do 1980 r. Objął też funkcję
prezesa Ukraińskiego Towarzystwa Studiów Zagranicznych, które zaczęły wydawać pisma „Suczasna Ukrajina”
i „Ukrajinśka literaturna hazeta”. Hrynioch jako doktor
teologii rozpoczął też wykłady na Wolnym Uniwersytecie Ukraińskim. Uczelnia ta została przeniesiona z Pragi.
Była to placówka finansowana przez rząd czechosłowacki na przekór Polsce, która nie chciała się zgodzić na
jego funkcjonowanie we Lwowie. Po II wojnie światowej siłą rzeczy Hrynioch musiał uciekać z Pragi. Został
umieszczony w Monachium w budynku byłego Konsulatu Generalnego RP. Pociągnięcie to miało dodatkowy
aspekt antypolski. Zlokalizowanie uczelni ukraińskiej
w Monachium podniosło rangę tego miasta jako ośrodka nieformalnej stolicy diaspory ukraińskiej w Zachodniej Europie. Zagraniczne Przedstawicielstwo UHWR
utrzymywało rzecz jasna ścisłe związki z zachodnimi
służbami specjalnymi, które wykorzystywały je do walki z ZSRR. Członek tego ciała – Wasyl Ochrymowycz –
19 maja 1951 r. został zrzucony na spadochronie z grupą
przeszkolonych do działalności dywersyjno-wywiadowczej członków OUN w obwodzie drohobyckim. Był to
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ostatni zrzut takiej grupy na Ukrainę. Ochrymowycz został aresztowany 5 października 1952 r. Hrynioch w tym
czasie przypomniał sobie, że jest księdzem i zaczął bardziej udzielać się jako wykładowca teologii i filozofii na
niemieckich uczelniach kościelnych. Po zwolnieniu przez
Sowietów arcybiskupa Josifa Slipyja, który po śmierci
kardynała Szeptyckiego stanął na czele Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, Hrynioch stał się jego bliskim
współpracownikiem.
Obydwaj starali się budować w Rzymie silne ukraińskie lobby, naciskając na papieży, by działali w interesach
Ukrainy. Jednocześnie naciskali na Stolicę Apostolską, by
ta zgodziła się na większą autonomię dla Cerkwi greckokatolickiej. Hrynioch bezceremonialnie atakował Watykan, zarzucając mu wprost zdradę greckokatolickiej Cerkwi. Potrafił on robić dobre wrażenie i wykorzystywał do
swoich celów propagandowych także paryską „Kulturę”.
Zrobił duże wrażenie na jej rzymskim korespondencie,
a także na korespondencie prasy włoskiej i polskiej sekcji
BBC Dominiku Morawskim. Hrynioch mówił publicznie
to, co chciał powiedzieć Slipyj, tylko mu nie wypadało.
Wieś polska na Wołyniu po przejściu band UPA

Starając się przekonać wszystkich z kręgów kościelnych
do swoich idei, napisał pracę gloryfikującą Szeptyckiego,
zatytułowaną „Słuha Bożyj Andrej – błahowisnyk Cerkiewnoji jednoty”. Nazwał w niej Szeptyckiego wielkim
intelektem i świętym prorokiem, który „(...) patrzył dalej i głębiej”. Do końca ks. Iwan Hrynioch pozostał zaciekłym banderowcem, broniącym swoich towarzyszy
broni. Czynił to nawet przed sądem, bezczelnie kłamiąc.
W 1960 r., przesłuchiwany przez zachodnioniemiecką
prokuraturę jako świadek w śledztwie przeciwko Theodorowi Oberlanderowi, złożył zeznania, z których wynikało, że będąc we Lwowie podczas pogromu lwowskiego,
nie widział żadnych antyżydowskich wystąpień. Stwierdził m.in.: „Niczego takiego nie widziałem, chociaż podczas mojego pobytu we Lwowie ciągle chodziłem i jeździłem po mieście. Mogę także stwierdzić z całą pewnością,
że nic takiego mi nie relacjonowano”. Bazując na jego zeznaniach, po dziś dzień kłamią inni autorzy, zwłaszcza
ukraińscy, którzy twierdzą, że we Lwowie żadnego pogromu nie było.
Marek A. Koprowski
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W krzywym
zwierciadle

Tłumacz doskonały
Na jednej z ostatnich lekcji w Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie wychowawczyni klasy, romanistka, zapytała Jacka, gdzie zamierza studiować. – Chyba pojadę do
Łodzi, gdzie jest wyższa szkoła artystyczna. – A ja cię widzę na polonistyce – powiedziała.
Jacek Giszczak w 1980 roku ukończył studia polonistyczne na KUL. Przez trzy lata, będąc na stypendium
Rządu Francuskiego, uzyskał Dyplom D.E.A z literatury
na uniwersytecie Sorbonne Paris IV. Przez 14 lat (1983–
1994) pracował w Liceum Polskim w Paryżu, prowadząc
lekcje z języka polskiego i historii. Wtedy też pojawiły się
wydane „Wiersze zebrane” (Paryż 1988). W 1983 roku
ukazał się drugi tomik wierszy, już w Lublinie, pt. „Myśli”.
Rok 1994 przyniósł nagrodę Wydawnictwa Czytelnik
za powieść pt. „Szosa warszawska” oraz pierwszy opublikowany przekład Blaise’a Cendrarsa pt. „Morawagin” w warszawskim PIW. „Szosa warszawska” została też nagrodzona główną nagrodą Czytelnika za debiut
powieściowy.
Autor wierszy i utworów prozatorskich oraz licznych
przekładów z literatury francuskiej, podsumowując swoją pracę w 1995 r., oświadczył: „do dziś przełożyłem blisko sześćdziesiąt książek z języka francuskiego”. W tych
przekładach znalazły się utwory m.in. Aleksandra Dumasa, Jeana Geneta, Michela Houellebecqa, Jeana Hatzfelda.
Spośród poetów wymienia wiersze Gerarda de Nervala,
Paula Eluarda, Francisa Ponge’a. Wśród przekładów na
język polski jest też wielu autorów frankofońskich.
W Wydawnictwie Literackim w 2006 r. ukazała się powieść „Flądry, gazele, żyraf ”.
Nagroda Magazynu Literackiego „Książki” przypada
Jackowi Giszczakowi za przekład eseju Michela Houellebecqa „H.P Lovecraft. Przeciw życiu, przeciw światu”
(Warszawa, 2007, WAB). Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego przyniósł w 2010 roku przekład reportażu
Jeana Hatzfelda pt. „Strategia antylop” (Wydawnictwo
Czarne, Wołowiec). Minister Kultury i Środków Przekazu Republiki Francuskiej w 2015 r. przyznał Jackowi Giszczakowi Order Kawalera Sztuki i Literatury „za
wyjątkowy wkład w promowanie literatury francuskiej

i frankofońskiej w Polsce”. Obecnie Jacek Giszczak pracuje nad tłumaczeniem powieści Marcela Prousta.
Również rok 2016 obfitował w nagrody i nominacje.
Za przekład powieści Alaina Mabanckou „Zwierzenia
jeżozwierza” (Kraków, Karakter) przyznano tłumaczowi
nagrodę „Literatury na Świecie” i nominację do Nagrody
Literackiej Gdynia. W tym samym roku Nagrodą Artystyczną został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Lublina. Wśród pisarzy lubelskich, a i polskich, Jacek Giszczak zasługuje na specjalną uwagę.
Tłumaczenia zajmują mu pewnie najwięcej czasu. Czas
w jego życiorysie jest oczywiście najważniejszy. Pan Jacek
ogranicza więc swój udział w klubowym i towarzyskim
życiu naszego miasta.
Giez
11 XI 2020
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Ludwig
Thor

„Szuranki” juliopolskie
Jak to było, że Benek Homziuk ruszył z Jurkiem Jackiem Bojarskim do małej miejscowości Gorzków, żeby
penetrować miejsce „Opętania” (to taka moja powiastka reporterska) i zaczęli „szuranki”, które doprowadziły
ich ponad 100 kilometrów dalej – do małej wsi Juliopol?
Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, że tak
jak w Gorzkowie, tak i w Juliopolu sztuka Benka wzbudziła podziw. „Szuranki” (taka technika rysunku) jakby
poszerzyły świat „Opętania”, poszerzyły też Gorzków do
właściwych granic wyobraźni oraz Juliopol o dziwny rodzaj wrażliwości – co wymaga odrębnego omówienia.
Benek niechętnie pokazuje swoje „szuranki”, trzeba go
podchodzić, żeby podjął jakiś temat, a potem zaprezentował swoje prace. Jurek Bojarski, słynny redaktor „Niecodziennika Bibliotecznego” jest w tym Benkowi niezbędny,
bo po prostu mu nakazuje „szurankować”. Miałem szczęście, że ich spotkałem, a potem dołączyła do nich Iwona Siedlaczek, skrzypaczka, muzykolog, pedagog. I tak
trafiliśmy potem do wsi, gdzie mieszkam. Wiejscy ludzie
z Juliopola siedzieli jak zaczarowani na koncertach Iwony,
patrzyli urzeczeni na „szuranki” Benka, byli wśród nich
tacy co płakali ze wzruszenia. Wstrząsały nimi emocje.
Czy przeżywali katharsis, oczyszczenie? Doświadczaliśmy
oddziaływania sztuki poza konwenansami, poza stereotypami: co należy podziwiać, a czego nie. Niezaprzeczalnie
decydowało o tym mistrzostwo i wybitny talent pedagogiczny Iwony Siedlaczek, jak również wyjątkowa wrażliwość artystyczna i wręcz intuicyjna spostrzegawczość
Benka.
Benkowi wystarczyło kilkunastominutowe spotkanie
z kobietami w Juliopolu, żeby przygotować na pierwszą
wystawę z okazji Dnia Kobiet kilkadziesiąt „szuranek” –
portretów. Każdy z nich hipnotyzował widzów. Portrety te
w sposób zawoalowany przemycały opowieść o charakterach poszczególnych kobiet, o ich ukrytych pragnieniach,
o skrywanych namiętnościach, emocjach itd. Takie odczytanie Juliopola było dla nas całkowitym zaskoczeniem.
Porażała celność obserwacji – wydawałoby się zdawkowej. Wystaw było kilka, na różne tematy. Każda budziła wzruszenie, bo benkowe „szuranki” odkrywały przed

nami ciągle nowe „rzeczy oczywiste”, których wcześniej
nie dostrzegaliśmy. Ostatnia wystawa pokazywała świat
pęknięty, krainę pękniętych masek, nieszczęścia w hermetycznych zamknięciach, nieszczęścia w bandażach,
w strupach, nieporadność nieopierzonych aniołów, rozwiewanie się marzeń. Kolory szarzały, oczy traciły spojrzenie, długie języki niczym węże oplatały ludzi. Nie widzieliśmy wówczas tego, co już widział Artysta. Pęknięcie
nastąpiło kilka miesięcy potem. Ta część Juliopola, która
nie uczestniczyła w niczym, zlikwidowała bibliotekę, wymieniła zamki w świetlicy, mała społeczność pękła w typowo polskim stylu. Na półkach zamiast książek, które
przysyłali do Juliopola przyjaciele z całego województwa, stanęły puchary. Książki wylądowały w stodole. Tę
butę dostrzegł już wcześniej Benek, który wydawał się na
spotkaniach juliopolskich nieobecny. Zawsze z tyłu, bokiem, w czapce z daszkiem na karku. Rzadko z kim rozmawiał, mało się uśmiechał. Człowiek wielkiej wrażliwości. Szkoda, że w życiu zawsze siedzi z tyłu, bokiem do
ludzi, z czapką z daszkiem nasuniętym na kark. Nie pcha
się do zaszczytów, do zdjęć z notablami i hierarchami,
właściwie, gdyby nie Jurek Bojarski, to Benek z chęcią nigdzie by nie bywał. Szkoda, bo ta wrażliwość może owocować w wyjątkowy sposób. ■

n u m e r

6 (104)

g r u d z i e ń

2 0 2 0

•

5 1

5 2

•

Akrobata

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Arlekin

Kocur

n u m e r

Duch starego miasta

6 (104)

g r u d z i e ń

2 0 2 0

•

5 3

Handlarz
Juliopol 19

5 4

•

l u b l i n

Jerzy Jacek
Bojarski

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

„Lizus dla Homziuka”

– prywatna recenzja o szuranko-malowankach Benka!
Telefon od Artysty, czy nie napisałbym komentarza
do jego rysunków?
Sam o nich mówi szuranko-malowanki. Ani nie jestem historykiem sztuki, ani nie posiadam kompetencji,
by pisać recenzję Jego dzieł. Dość powiedzieć, że prawie
wszystko wyjaśnia rysunek „Primavera”, który dostałem
w prezencie od Benka, a podpisany na rewersie „lizus dla
Bojarskiego!” (ołówek, kredka, papier, 25×17,5 cm). Primavera (Wiosna) to rodzenie się nowego życia, a z nią
namiętności. W tym wypadku powabna, zalotnie uśmiechająca się dziewczyna, obleczona w obcisłą białą sukienkę, podkreślającą jędrne kształty, zdaje się wabi potencjalnych konkurentów. Woła do nich czerwienią ust:
„Przybywajcie!”. Oczy ma zasłonięte poziomo kwitnącym
krzakiem forsycji, który nie pozwala jej dostrzec, kto się
pojawi. No cóż, przywilej młodości, to często być ślepym.
Warto nadmienić, że wspomniany rodzaj krzewów należy do rodziny oliwkowatych. Zaś nazwa łacińska rodzajowa upamiętnia szkockiego botanika Williama Forsytha.
Stąd moja decyzja – błyskawiczna – na tak! Przyjacielowi się nie odmawia. Mam trochę wyobraźni, wrażliwości, poczucia humoru i tupetu, zgodziłem się więc bez
wahania. Spłacam dług wdzięczności zaciągnięty u Artysty. Zgodziłem się napisać komentarz, właśnie w tej konwencji, ze zwrotnym i przewrotnym odbiciem, prawie że
lustrzanym – „lizus dla Homziuka”, tzw. one to one, jeden
do jednego, czyli lizus za lizus! – hahaha.
Kim jest dla mnie Benek Homziuk?
Prywatnie znamy się przeszło dwadzieścia kilka lat –
poprzez nasze dzieci i słynną klasę w Szkole Podstawowej
nr 35. Niejedną imprezę razem zrobiliśmy! Wiele kilometrów razem przejechaliśmy. Co nas łączy? Pewnie Don
Kichote z La Manchy! Pewnie, ale nie na pewno? Dwóch
poszukujących łapserdaków wyrusza często w świat jako
błędni rycerze, niesieni nieodłączną szczytną chęcią pomagania ludziom, chyba i bronienia ich przed nieludzkim światem! Tacy specyficzni animatorzy kultury. Jeden
z wernisaży był zrobiony w stodole w Inowłodzu. Biografia Artysty jest prosta jak budowa cepa! Rysownik urodził się w 1958 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Studia

odbył w IWA UMCS. Dyplom zdobył z wyróżnieniem
z rysunku w pracowni grafiki prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. Przez wiele lat pracował na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w Zakładzie Malarstwa i Rysunku w Instytucie Sztuk Pięknych, gdzie prowadził zajęcia
z rysunku. Ma bogaty dorobek artystyczny, około dwustu
wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Obecnie pracuje nad wystawą prac malarza z Krakowa
– Adama Setkowicza, której otwarcie planowano w Muzeum Historycznym w Krakowie we wrześniu tego roku.
Posiada znakomitą kolekcję jego obrazów, widokówek
oraz wszelkich innych artefaktów.
Ad rem!
Homziuk, to rysownik tworzący z potrzeby serca, ale
często na zamówienie, nie mylić z zarobkiem: gorzkowskie „opętanie”, dzień kobiet w Juliopolu, wątki związane
z Władkiem Panasem, „nienarysowane sklepy cynamonowe” oraz „pomiędzy”, poświęcone Brunonowi Schulzowi, scenografie dla Darka Borucha do teatru o Cohenie,
Herbercie itd. itp. Jego prace szokują zestawieniami nie
z tego świata, jak podmiot liryczny epatują przeżyciami,
doznaniami, przemyśleniami dostępnymi tylko we wnętrzu Artysty. Dają dużo do myślenia i wchodzą w dialog
z widzem, zadają niewypowiedziane pytania: Dlaczego?
Nieżyjąca już profesor Małgorzata Kitowska-Łysiak
(1953–2012), historyk sztuki, teoretyk i krytyk sztuki,
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, gdzie kierowała Katedrą Historii Sztuki Współczesnej, wybitna znawczyni twórczości Brunona Schulza
oraz powojennego malarstwa figuratywnego, odniosła się
do rysunków Benka Homziuka. W specyficznym kalendarzu schulzowskim „Nienarysowane Sklepy cynamonowe” [wydanym dzięki staraniom i fantazji Jerzego Jacka
Bojarskiego, niestrudzonemu Schulzniętemu pracownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w roku 2009] rozpoczynającym
się miesiącem Lipcem i liczącym piętnaście miesięcy –
użyła terminu – „Fizjologia kreski”.
Ta lapidarna terminologia suponuje nam mechanizmy rządzące się przebiegiem wykonanych czynności

n u m e r

Wurst

rysunkowych, nadający efekt końcowy. Wrażliwy artysta
często na ścinkach papieru i przy pomocy ołówka bawi
się tworzeniem. Niby od niechcenia, bez przykładania się
o precyzję epatuje rysowaniem. Wprawia widza w zdumienie, osłupienie, zadziwienie. Szokuje we właściwy
i tylko jemu znany sposób, z lekkością, dystansem, poczuciem humoru i dobrze zorganizowanym warsztatem,
bez kompleksów, że zostanie posądzony o dosłowność.
Świat jego rysunków jest często bajkowy, choćby
dziewczynka zasypiająca na księżycu. Rysunki pełne kobiet pięknych, tragicznych, zakneblowanych, zawekowanych czy o posmaku biblijnym Ewy i węża. Jest także –
pomiędzy rysunkami – ilustracja ironiczna, facet z brodą
podszywający się pod kobietę, zwycięzca jakiegoś międzynarodowego festiwalu muzycznego (zwyciężczyni?)
Wurst – o kiełbasa. Homziuk to znakomity obserwator
rzeczywistości. Naśmiewa się z groteski, jaką zgotował
nam świat. Prace Artysty powiewają lekkością. To szuranko-ilustracje, które zdradzają temperament rysownika.
Na przykład kilkadziesiąt rysunków wykonanych kredkami i ołówkiem na papierze pakowym, wykonanych na
okoliczność „Dnia kobiet” w Juliopolu. Są specyficznym
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wyrazem hołdu oddanego płci pięknej. Na jednej z prac
(Cienkie stąpanie po lodzie) widzimy staruszkę z laską
i naśladującą jej ruchy małą dziewczynkę. Ale kto kogo
uczy chodzenia? Na innej (Czerwony motek), nawiązującej pośrednio do Balonika Bułata Okudżawy, dostrzegamy siedzącą na krześle starowinkę, z wiernym kundelkiem u boku oraz nieodwracalnie uciekający czerwony
motek włóczki. Końcówka życia nie zawsze bywa szczęśliwa! Na kolejnej (Jestem miła, ładna i dobra) dostrzegamy pozornie łagodną młodą osóbkę. Jej demoniczną
dzikość i upiorność zdradzają wytrzeszczone, bielmem
zalane oczy oraz tumany mrocznych ptaków wyfruwające
z włosów. Głowy tulącej się pary (Zachmurzeni) skrył szarawobiały obłok. Ale czy całują się, czy może już nienawidzą?! Naga kobieta w ciąży (Wycieczka z Amalteją) trzyma w dłoniach pokaźnych rozmiarów płonący paschał i...
dosiada kozę. Perwersja, religijność, zawstydzenie, wyuzdanie, wszystko wciąż i wciąż przeplata się ze sobą.
Seria większych formatowo pasteli (70×50 cm), wykonanych na białym kartonie, takich jak: Wieża Babel, Cygańska żona, Jak ptak na drucie, Nieobecna klacz, Tańcz
mnie po miłości kres, Nancy, Zuzanna, Okno, Weź ten
walc, to z kolei wariacje na temat twórczości szczególnie
ulubionego kanadyjskiego barda i poety L. Cohena. Rysunki wykonane zostały do przedstawienia Cohen Street, wyreżyserowanego przez Dariusza Borucha w 2017 r.
Inna seria rysunków, wykonanych ołówkiem, wszystkie w formacie 21×15 cm, przygotowana została do powstałej publikacji z poezją Dariusza Sokołowskiego „Karnawał sztukmistrzów”. Zegarmistrz, Akrobata, Arlekin,
Baletnica, Duch starego miasta, Gołębie, Handlarz, Jubiler, Karzeł, Kocur, to świat realny a zarazem nierealny,
nieistniejący w takiej formie, a jednak powracający każdego roku na ulice naszego miasta. Bohaterzy ujęci w kadrze rysunku snują opowieści obrazkowe i żyją swoim
kadrem ołówkowym. Artysta wyszurał sceny i uwolnił
ze swojej wyobraźni.
Trudno pisać recenzje i komentować rysunki lubelskiego Artysty, bo jest ich tysiące. Pewnie i Autor ich już
nawet nie pamięta, kiedy i w jakich okolicznościach powstały? Te prace trzeba oglądać, nie raz i nie dwa. Przetrawić je w sobie i zamyślić się, co autor ma nam do powiedzenia. Wrażliwość każdego widza jest inna. Odczucia
są również inne, często skrajne, od śmiechu aż po grozę czy cierpienie! Jedno jest pewne, nie można przejść
obojętnie obok prac Homziuka. Fenomen ich powstawania i oddziaływania zostawia w nas ślady. To sztuka,
która bawi, wzrusza, zastrasza, jest ponura, irracjonalna,
ale wzywa do myślenia. Wracajmy do prac Artysty. Swoją świeżością, nigdy nudą i z przymusu, wchodzi z nami
w dialog i snuje niesamowite opowieści. ■
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Krystyna
Tatarczak

Podróże – ich uciechy i udręki
W dawnych czasach krążyła o Polakach opinia, że
dużo i chętnie podróżują. Wręcz większość życia upływała im na podróżach. Zgodnie to podkreślają pamiętnikarze, zarówno polscy jak i cudzoziemscy. Gdy zapytano dworzanina księcia Albrychta Stanisława Radziwiłła,
gdzie książę najczęściej rezyduje, ten odpowiedział, że
w karecie, bo przywykł do drogi. Rzeczywiście podróżowano dużo, mając często do pokonania olbrzymie odległości. Nie zważano też na niebezpieczeństwo napaści, złe,
a wiosną i jesienią błotniste drogi, niepewne mosty, walące się pod ciężarem obładowanych pojazdów, co upamiętniło się w przysłowiu: Polski most, niemiecki post, włoskie
nabożeństwo wszystko to błazeństwo. W związku z tym
rzeki najczęściej przejeżdżano brodem, najmując do pomocy chłopa z najbliższej wsi.
W czasie silnych mrozów jeżdżono po rzekach skutych lodem, albowiem nawet zimy nie powstrzymywały
przed podróżowaniem. Kiedy w II połowie XII wieku klimat w Europie tak się oziębił, że w 1269 r. zamarzł nawet
Bałtyk, 60 lat później uruchomiono stałą linię saniami
ze Szwecji do Niemiec, a na bałtyckim lodzie ustawiono
zajazdy dla podróżnych. Nawet gdy w 1830 r. zima była
tak śnieżna, że gościńce pełne były takich zaspów, a Wisłę skuł lód, ta niesprzyjająca zimowa aura nie zraziła Polaków i nie zatrzymała ich w domowych pieleszach. Życie z powodu ciężkich warunków zimowych nie zamarło.
Wytyczono trakt na Wiśle, po którym jechano saniami
i pojazdami. Pouczano tylko, aby trzymać się wyznaczonej marszruty, ponieważ pułapkę stanowiły zasypywane padającym śniegiem przeręble. W drogę wybrało się
tak wiele osób i ruch pojazdów konnych i sań na lodowym trakcie był tak duży, że dochodziło do zderzeń. Do
Kowna w czasie zimy jeżdżono po zamarzniętym Niemnie saniami zaprzężonymi w konie odpowiednio podkute. W pozostałe pory roku rzeki trzeba było przebywać w bród.
Podróżowali prawie wszyscy, chociaż niektórzy jednak niezbyt chętnie z powodu wysokich kosztów, niewygód podczas podróży oraz związanym z tym zmęczeniem albo z niechęci do gwarnego życia. Ale wyruszano

w drogę, gdyż wymagały tego toczące się w sądach procesy majątkowe, interesy handlowe na targach lub jarmarkach, liczne uroczystości rodzinne i religijne. Najczęstszymi celami podróży było najbliższe znaczniejsze
miasto, Piotrków i Lublin jako stolice trybunalskie, Kraków i Warszawa jako stolice królewskie, np. Gdańsk i Toruń jako główne miejsca handlu płodami rolnymi. Na sesje trybunalskie w Lublinie i w Piotrkowie zjeżdżała się
szlachta niemal z całej Polski. Była to okazja do spotkań
i rozmów z krewnymi, pociotkami, przyjaciółmi, znajomymi, w czasie których uzgadniano plany na przyszłość,
jednano skłócone rodziny, wymieniano wiadomości, swatano, romansowano. Procesy były np. pasją Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, która swoim talentem prawniczym przewyższała samych palestrantów, toteż jeździła
do Lublina na niemal wszystkie kadencje trybunalskie.
Jednak najważniejszym impulsem do opuszczania domowych pieleszy przez naszych przodków było poczucie
obowiązku wobec spraw publicznych. Na sejmy, sejmiki, elekcje, zjazdy ciągnęły rzesze szlachty i orszaki dygnitarzy otoczonych licznym dworem, a nieraz i rotami
nadwornymi. Ponadto stwarzało to okazję do pokazania
swego bogactwa, splendoru, toteż zabierano z domu najlepsze zbroje, szaty i klejnoty. Na sejm elekcyjny w Warszawie w 1669 r. Bogusław i Michał Radziwiłłowie przyprowadzili prawie 8 tysięcy zbrojnych. Dla uczczenia ich
wjazdu marszałek izby poselskiej Szczęsny Potocki zawiesił na ten czas prace sejmowe.
Karczmy z rzadka tylko znajdowały się przy gościńcach, a także nieczęsto można było napotkać miasta i osady. Znalezienie noclegu, szczególnie w wypadku licznego orszaku, nie było więc łatwe i trzeba się było liczyć
z możliwością sypiania nawet pod gołym niebem. Dlatego też do drogi przygotowywano się długo i starannie.
Słabe możliwości aprowizacji i znalezienia odpowiedniego noclegu wymagały więc zabierania ze sobą ogromnej ilości niezbędnych w podróży rzeczy: żywności, namiotów, łóżek, skrzyń z garderobą, pościeli, naczyń,
zastawy, przyborów toaletowych, kobierców, opon, czyli dywanów do obijania ścian, apteczki, biblioteczki, gdyż
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Wyjazd Mikołaja Radzwiłła Sierotki z Nieświeża.

w przydrożnych zajazdach czekały na podróżnych różne
warunki. Niektórzy wozili z sobą nawet składane pianino, żeby umilać sobie wieczory na noclegach.
Przed podróżą sprawdzano stan techniczny pojazdów, zabezpieczano odpowiednią liczbę koni, gromadzono zapasy paszy, szyto stroje podróżne. Fatalny stan
dróg powodował nieustanne uszkodzenia wehikułów,
co zmuszało do zabierania ze sobą zapasowych części,
a w przypadku większej liczby pojazdów, zabierano również i rzemieślników zdolnych do ich naprawy. Trzeba się
było również liczyć z tym, że niektóre konie nie wytrzymają trudów podróży, chociaż do podróży dobierano je
niezmiernie starannie. Istotne informacje, jakie warunki musiały one spełniać, zawiera list p. Rudzkiego z Niekłania z 1849 r. z prośbą o zakup takich koni, skierowany
do zaprzyjaźnionego z nim kupca kaliskiego, Kazimierza
Asnyka (ojca znanego poety Adama Asnyka): Potrzebuję czterech koni dobrych, młodych grubopłaskich, do drogi wytrwałych, porządnych, a nie paradierów, byle jakiej
maści, mniej więcej jednak do czwórki dobranych, niezbyt rosłych, ani też drobnych a nade wszystko do ciągłych
dróg wytrwałych.(...) Cenę na nie oznaczam od 1500 do
1600 złp (...) A gdyby w to miejsce był dobry koń wierzchowy, pewny w nogach nade wszystko na nasze kamienie

i korzenie, ujeżdżony i bez wady, za 500 do 600 złp. W takim razie kupiłbym go chętnie. Wysokie koszty podróży
podwyższały więc wydatki na owies, siano i słomę. Dopiero w XVIII wieku organizacja sieci poczty konnej, pozwoliła na rezygnację z koni rozstawnych i wynajmowanie ich na przystankach.
Magnatowi zazwyczaj towarzyszył w czasie podróży
dwór, składający się z kilkuset osób. Trzeba się zatem było
należycie przygotować. Zanim wyruszył z towarzyszącymi mu dworzanami, adiutantami, rezydentami i sługami,
kilkanaście dni wcześniej wysyłano stanowniczego1, który
przygotowywał stancję, organizował kuchnię, stajnię, itp.
Lubomirski, następnego dnia po wyjeździe stanowniczego, najpierw wysłał oddział piechoty nadwornej węgierskiej, nazajutrz stajnię z końmi wozowymi i wierzchowymi, na trzeci dzień muzykę, czwartego myślistwo,
a piątego dnia ruszał sam z dworem. Przed karetą jechał
oddział kozaków, za karetą oddział dragonów.
Inaczej podróż z Puław do swego majątku na Wołyniu zorganizował Adam Kazimierz Czartoryski. Następnego dnia po wyjeździe dwóch stanowniczych, którymi w tym czasie byli Litwini Jerzy Soroka i Siecheń,
1 Niższy urzędnik na dworze królewskim lub magnackim, zajmujący się przygotowaniem kwater i żywności w czasie podróży
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wyjeżdżała kuchnia z kucharzami i naczyniami, potem
spiżarnia, następnie piwnica, na koniec on sam w otoczeniu dworzan, rezydentów i adiutantów. Towarzyszyło mu
400 koni. W kawalkadzie były też wielbłądy, których używanie chciał Czartoryski spopularyzować w kraju. W czasie drogi cała kawalkada zatrzymywała się u różnych obywateli. Kiedy brakowało pokoi dla wszystkich, wówczas
rozbijano namioty. Z wielką gościnnością cały ten liczny orszak podejmował w swych dobrach książę Aleksander Sapieha.
Orszak Adama Kazimierza Czartoryskiego wydaje się dosyć skromny w porównaniu z orszakami Bogusława Radziwiłła liczącymi z reguły około tysiąca osób.
Mimo tak dużego orszaku nie ustrzegł się Bogusław Radziwiłł od nieprzyjemnych przygód w podróży. Jak pisze
w swoim pamiętniku, jadąc z Brukseli do Hagi, po drodze trzykrotnie wykupywał się od śmierci rabusiom, nie
opłacanym żołnierzom hiszpańskim. Natomiast po przekroczeniu granicy z Francją został uwięziony przez żołnierzy francuskich, którzy wzięli go za kupca trudniącego się przemytem i osadzili na osiem dni w kordegardzie.
Gdy się wszystko wyjaśniło, odstawili go do Paryża, skąd
niezrażony tymi przygodami, udał się do Holandii.
Szybkość, z jaką poruszał się orszak, zależała od pory
roku, pogody oraz rodzaju podróży. Co kilka godzin popasano, by nie męczyć koni, dać wypocząć woźnicom
i wyprostować kości. Na podstawie pamiętników ustalono, że dzienna marszruta wahała się od 30 do 60 km.
Ilość przebytych przez magnata rocznie kilometrów zależała od piastowanych przez niego godności, lokalizacji
posiadanych dóbr i miejsc zamieszkania licznych krewnych. Przeciętnie magnaci potrafili pokonać trasę od 1,5
tys. do 3,5 tys. km. Dowód takiego ruchliwego życia magnaterii stanowi Itinerarium Bogusława Radziwiłła w latach 1620–1669, który przebywał następujące trasy w ciągu jednego roku z różnych powodów. A więc np.
1648 – Bruksela, Haga, Warszawa (elekcja), Brześć,
Kraków (koronacja)
1649 – Kraków, Warszawa, Słuck, Wilno, Dolatycze,
Brześć, Osieck
1650 – Warszawa, Nowogródek (sejmik), Dolatycze,
Warszawa (sejm)
Mimo że podróże podejmowali głównie bogaci przedstawiciele społeczeństwa, często i oni, aby sprostać wydatkom związanym z podróżami, musieli zaciągać pożyczki,
wystawiali obligacje, a nawet zastawiali swoje dobra. Pewnych informacji dotyczących kosztów podróży Bogusława
Radziwiłła, jednego z najbogatszych wówczas magnatów
w Polsce, dostarcza Księga rachunkowa Jana Sosnowskiego. Na pokrycie kosztów jednej z zagranicznych podróży księcia zastawiono dobra Cielaków w Mińszczyźnie.

Często zastawiono też co cenniejsze rzeczy. Pod datą 1642
r. widnieje zapis, że rzeczy Księcia Jego Mości znajdowały się u wojewody wendeńskiego, Mikołaja Korfa. A zdarzało się, że zabrakło pieniędzy w trakcie podróży, a były
one przecież pilnie potrzebne. W ten sposób Bogusław
Radziwiłł sprzedał za granicą swoje piękne srebro stołowe, aby kontynuować podróż do Antwerpii.
Oprócz tego odbywano też zagraniczne podróże poselskie na Wschód, do Turcji, na Krym, pielgrzymki do
miejsc świętych, do Rzymu, Jerozolimy. W celach edukacyjnych w okresie Odrodzenia wszyscy synowie magnatów odbywali podróże na studia we włoskich uczelniach
w Padwie, Bolonii, od XVII wieku również do Niemiec,
Francji i Niderlandów. Z biegiem czasu zrodziła się potrzeba poznania obcej wyższej cywilizacji także i u średniej szlachty. Rodziny szlacheckie zapożyczały się, aby
swoich synów też wysłać za granicę. Wcześnie zaczęto doceniać pożytek z rozumnie odbytej podróży zagranicznej.
Kiedy Jakub Sobieski, ojciec przyszłego króla Jana III
Sobieskiego, wybrał się w 1607 r. w trwającą prawie dwa
miesiące podróż na studia do Paryża, towarzyszyła mu
kawalkada złożona z kilku wozów załadowanych żywnością, paszą dla koni, pościelą, namiotami, odzieżą, naczyniami, rzędami końskimi i innym nieodzownym sprzętem. Znalezienie noclegu było niełatwe i trzeba się było
liczyć z możliwością sypiania pod gołym niebem. Ponadto zabrał ze sobą na tę wyprawę przewodnika, dwóch
szlachciców: Sebastiana Orchowskiego i Pawła Piestrzyckiego, kucharza, masztelarza i kilku zbrojnych pachołów,
na wypadek natknięcia się na rozbójników, niezbędnych
także do obsługi koni i organizowania postojów po drodze. Cały poczet liczył około dwunastu osób. Droga wiodła przez Pragę, Norymbergę i Strasburg. W czasie podróży sporządzał notatki, które po latach wykorzystał
przy pisaniu książki podróżniczej. W czasie wolnym od
nauki zwiedził również inne kraje, m.in. Anglię, Holandię, Portugalię, Hiszpanię, Włochy. Różnie w nich przedstawiała się opieka nad turystami. Chwalił za troskliwość
Portugalczyków, natomiast o noclegach w Hiszpanii pozostały mu jak najgorsze wspomnienia, gdyż zanotował:
W karczmach nie masz pościeli, jako gdzie indziej w austeriach bywa, ani jeść nie kupisz. Samemu sobie trzeba warzyć. Gospodarze w tych austeriach nie umieją nic,
złodzieje, jedno się ustroić, ubrać pięknie, a dyszkurować
o monarchach, wojnach, miasto posługi. W tej tęskliwej
drodze żywiliśmy się najczęściej królikami, których tam
sroga rzecz i smaczne do jedzenia. Pieniądze na kosztowne wojaże zagraniczne, przesyłała ze Złoczowa macocha
gdańskiemu bankierowi Furknechtowi, mającemu szerokie kontakty w Europie, który przekazywał je do miast
przebywania Jakuba.
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Orszak królewski na tle krajobrazu, Adam Frans van den Meulen, XVII w., zbiory Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Po odebraniu wszechstronnego domowego wykształcenia, również Adam Jerzy Czartoryski został wysłany
w 1786 r. na wojaże zagraniczne, celem pogłębienia wiedzy drogą własnych obserwacji i doświadczeń. Szczególnie zalecał mu ojciec obserwować, na czym polegają
różnice w stosunkach politycznych, prawnych i administracyjnych oraz zwrócić uwagę na sprawy postępu technicznego, funkcjonowanie samorządów i gospodarkę
rolniczą, aby zdobytą w ten sposób wiedzę spożytkować
potem dla dobra kraju. W ciągu dwu lat podróżowania
zwiedził Czechy, Niemcy, Szwajcarię, Holandię, Francję,
Szkocję i Anglię. Na noclegi przeważnie zatrzymywał się
u swoich krewnych bądź znajomych, ale często korzystał
z pokoi na stacjach pocztowych i u mieszczan. Natomiast
w 1799 r. odbył podróż po Włoszech, głównie w celach
poznawczych. Jak sam zanotował: Skoro wysiadłem z pojazdu, pobiegłem na wszystkie znaczniejsze miejsca. Nie
mogłem ani oczów, ani imaginacji nasycić widokiem tych
miejsc – świadków tych dziejów i czynów. Jestże to podobnym (...), abym ja oglądał ziemie, gdzie żył ród Scypionów, Katony, Grakchowie, Cezar, Cyceron i Horacy. (...)
Pierwszy widok Rzymu sprawia wielkie w duszy wrażenie.
Człowiek chciałby przypomnieć sobie wszystko, co czytał,

słyszał o tym Rzymie, zgromadzić wszystkie wspomnienia
odzywające się w duszy i zebrać w jedno ognisko, aby używać należycie tego szczęścia.
Od połowy XVIII wieku rozpoczęły się podróże lecznicze do modnych uzdrowisk zagranicznych oraz krajoznawcze do stolic Europy: Paryża, Rzymu, Wiednia, Petersburga, Berlina. Ożywienie gospodarcze i ułatwienia
komunikacyjne przyczyniły się do wzrostu liczby podróżujących nie tylko w celach służbowych lub zawodowych, ale również turystycznych. Szczególnie szybki rozwój komunikacji kolejowej pociągnął za sobą zwiększony
ruch podróżnych, korzystających z tego środka lokomocji do odbywania podróży w celu poznawania piękna natury i sztuki w tańszy, szybszy i niewątpliwie wygodniejszy
sposób. Kraszewski jednak twierdził, że podróżując koleją nie można dobrze poznać mijanych miejsc, bo widoki
za oknami pociągu przesuwają się zbyt szybko. Niewątpliwie podróże dyliżansem miały swoje zalety, gdyż nie tylko
poznawano nowe krajobrazy, ale również smak miejscowych dań i win w zajazdach, wsłuchiwano się w narzecza
mieszkańców, wdychano zapach kwiatów i lasów, a wielodniowe podróże pozwalały na poznanie współpasażerów.
Krystyna Tatarczak
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Stanisław
Turski

Samotna dziewczyna i Tatry
W pierwszych dniach października 1973 roku pojechałem do Zakopanego na szkolenie pracowników
i współpracowników Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Lublinie.
Od kilku dni trwała w górach piękna złota jesień, więc
ukochane Tatry wabiły ze szczególną mocą. Po zajęciach
szkoleniowych, które trwały do południa, wychodziłem
na spacery, docierając do dolinek tatrzańskich, jednak
mój wzrok przyciągała Świnica i widoczny z Równi Krupowej fragment Orlej Perci, od Zawratu po Granaty.
W ubiegłym roku – kiedy o tej samej porze roku znalazłem się w Zakopanem – śnieg zalegał już w Wysokich
Tatrach, więc nie udało mi się wejść na Świnicę. Dotarłem do podnóża szczytu drogą z Kasprowego Wierchu
wraz z dwoma znajomymi, oczywiście wjechawszy wcześniej kolejką z Kuźnic.
Zaśnieżona i oblodzona Świnica nie chciała się poddać. Postanowiliśmy więc zejść czarnym szlakiem do Hali
Gąsienicowej. Droga ze Świnickiej Przełęczy była także
trudna i niebezpieczna. W pewnym momencie o mało
nie poszybowałem na przepastne piargi na zatracenie,
ponieważ poślizgnąłem się i upadłem. W ostatniej chwili zdołałem odwrócić się na brzuch, wbijając paznokcie
w twardą szreń śniegową, co zapobiegło nieszczęściu. Wibramowa podeszwa solidnych buciorów nie zabezpieczyła przed upadkiem, a nie miałem z sobą ani czekana, ani
raków. Ot, napalony górołaz polazł beztrosko w Tatry,
nie sprawdziwszy, jakie panują warunki i jeszcze namówił do eskapady dwóch „zielonych” kursantów oraz kierowcę Ryszarda z naszej firmy, nb. byłego komandosa. Po
chwili jeden z kolegów upadł również na plecy i zaczął
się bezradnie zsuwać ku przepaści. Przypadek sprawił, że
w tym momencie stałem niżej z wbitymi nogami w śnieg,
więc gdy nieborak dotarł blisko mnie, wgniotłem go silnie w grunt i zatrzymałem.
Po tych wydarzeniach mina nam ogromnie zrzedła.
Wystraszony i blady Rysiek, machnął ręką na wędrówkę i dał dyla do góry na przełęcz. Powiedział, że ma
w du..e Tatry i wraca do Zakopanego kolejką. Pozostała nasza trójka, mimo wahań, uradziła kontynuowanie

schodzenia, ale z dużo większą ostrożnością. Szedłem
pierwszy, stawiając stopy równolegle do stromizny i tak
powoli, powoli i rozważnie opuściliśmy niebezpieczny
teren, docierając do Hali Gąsienicowej, a po niedługim
czasie do schroniska PTTK Murowaniec. Tu można było
odetchnąć, coś przekąsić w bufecie i napić się gorącej herbaty w towarzystwie niezbyt licznych o tej porze turystów.
Zejście do Zakopanego z Murowańca było już stosunkowo łatwe. Zajęło nam ono dwie godziny, więc zdążyliśmy się jeszcze załapać na spóźniony obiad konferencyjny. Niestety, zaraz po posiłku kierownictwo szkolenia
wzięło nas na dywanik na typowy opr, czyli opieprz. Rysiek, który wrócił wcześniej, narobił poruty i sensacji,
i tak się skończyły moje ubiegłoroczne marszruty.
Natomiast podczas obecnego pobytu szkoleniowego w Zakopanem postanowiłem pójść w Tatry z kimś
bardziej doświadczonym. Właśnie poznałem dwóch
Adamów z Warszawy, którzy wpadli mi w oko na Hali
Kondrackiej. Umówiliśmy się, że jutro wyjedziemy na
Kasprowy, a potem zaliczymy Świnicę i Zachodni odcinek Orlej Perci wraz z Zawratem. Następnie wrócimy
przez Murowaniec do Zakopanego.
Raniutko zapakowałem do plecaka trochę chleba, konserwę mielonkę, dwie czekolady, lekki skafander, lornetkę i mapę. W październiku, gdy trwa wyżowa pogoda, nie
zmienia się ona tak szybko jak latem, więc nie obciążałem
się dodatkowymi ubraniami.
O tak wczesnej porze łatwo dostaliśmy się do linowej
kolejki wysokogórskiej na Kasprowy Wierch.
Dochodziła godzina ósma, gdy rozpoczęliśmy wędrówkę w kierunku Świnicy. Trochę szczypało w twarz,
ale słońce już wysysało zamróz ze skalnych szczelin. Dolina Tomanowa, Cicha i grzbiet Krywania, pokazywały
wszystkie rany na ciele: nisko położone słońce rzeźbiło
plastycznie każdy żleb, rysę czy bruzdę.
Na Świnicę wdrapaliśmy się w dobrym tempie, kwadrans po 9. Wspinaczka nie była łatwa, bo ścieżka stroma i eksponowana, ale cóż to dla mnie! A to, że trzeba
się nasapać i łykać powietrze ze zmęczenia, to oczywiste. Na Świnicy każdy z nas coś przegryzł, przy czym
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Orla Perć

nakarmiliśmy jakiegoś ptaka okruchami chleba, nie zastanawiając się, że degenerujemy ptaszynę, która zamiast
fruwać za muchami w dolinie, będzie wzlatywać na wysokość 2301 m n.p.m., by mu za darmo papu dali.
Ze szczytu należało się obniżyć na granie Zawratu, Kozich Czubów, Koziego Wierchu, Zamarłej Turni i Granatów, które otaczają kocioł Czarnego Stawu Gąsienicowego. Pojawiły się na trasie żelazne klamry i łańcuchy
umocowane w skale, a ułatwiające turystom bezpieczne poruszanie się po stromiznach w szczególnie niebezpiecznych miejscach. Starałem się z nich nie korzystać,
by ćwiczyć własną technikę wspinaczki. Wkrótce zaczęło mocno przypiekać październikowe słońce, wywołujące pragnienie. Zatrzymywaliśmy się często, aby podziwiać
widoki i wykonywać zdjęcia. Ukazywała się wyjątkowo
daleka panorama na Podhale, Gorce, Pieniny, Tatry Wysokie, Zachodnie i Bialskie, a także na Babią Górę, odległą o kilkadziesiąt kilometrów. Nie każdy wie, że jej wysokość, sięgająca 1725 metrów n.p.m., jest najwyższą
kulminacją w Polsce, wyłączając Tatry.
Do Przełęczy Zawrat zeszliśmy bez specjalnych
problemów. Moi towarzysze radzili sobie całkiem
dobrze, zarówno pod względem technicznym jak

i kondycyjnym. Podczas chwilowego postoju spojrzałem na zegarek: 11.20. Należałoby wracać, ponieważ za
4 godziny zrobi się ciemno, ponadto chłopaki mieli wykupione bilety na pociąg z Zakopanego do Warszawy
na godzinę 15.
Zakomunikowałem im, żeby wracali beze mnie. Mocno oponowali, że chcę iść samotnie, że to niebezpiecznie,
że raczej nikt nie wędruje po Orlej Perci o tej porze roku,
że może mi się coś stać itp. Przyrzekłem im, że dojdę tylko do Koziej Przełęczy, a najwyżej do Żlebu Kulczyńskiego. Ostrzegali: „Staszek, nie pakuj się na Granaty, bo cię
tam noc zastanie i utkniesz!”.
Kiedy Adamowie mieli już odchodzić, nagle zza skały
wyłonił się jakiś niewieści rudzielec z plecakiem.
– Pani tak sama wędruje? – zapytałem, chcąc się popisać jaki to jestem rezolutny wobec młodych niewiast.
– Sama.
– To już nie będzie pani szła dalej sama. Widzicie koledzy, mam towarzystwo!
– No to cześć Staszek, nie daj się!
– „Komu się mam nie dać: górom, czy tej dziewczynie?” – zapytałem sam siebie.
– Dokąd się pani wybiera? – dociekałem.

→
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– Przez Orlą Perć na Przełęcz Krzyżne, a stamtąd do
schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, gdzie chcę
przenocować.
Rudzielec ruszył przodem ostrym tempem, aby mi zaimponować, albo zademonstrować swoją zgrabną sylwetkę. Ale niebawem przejąłem prowadzenie. Co chwila
zerkałem za siebie, aby przyjrzeć się swojej towarzyszce.
Różowa piegowata twarz, bystre zielone oczy – w sumie
nielalkowata buźka, uroda nie powalająca – jak mówią –
ale za to lico sympatyczne i szczere.
Pociągnąłem ją trochę za język, gdyż byłem ciekawy,
skąd się tu wzięła i dlaczego wędruje po górach samotnie. Okazało się, że przedwczoraj przybyła do Murowańca z dwiema krakowskimi koleżankami, też studentkami psychologii UJ. Po noclegu rozstała się z nimi,
gdyż nie były przygotowane kondycyjnie do tak trudnej wyprawy.
Po odpowiednim stroju i dobrych butach do wspinaczki oraz podniszczonym, chociaż markowym plecaku, zorientowałem się, że dziewczyna nie jest przypadkową turystką. Wyjaśniła, że często wpada w Tatry, czasami sama,
czasami ze znajomymi. A na Orlą Perć miała chrapkę od
dawna, jednak nie czuła się wcześniej na siłach. Miałem
zapytać ją o chłopaka, ale ugryzłem się w język, natomiast wywnioskowałem, że nie poznała dotąd takiego,
który chciałby dzielić jej górskie pasje.
– Wie pani – powiedziałem w pewnej chwili – skoro
los nas tu połączył, to nie panujmy tutaj, gdzie orły panują, tylko mówmy sobie po imieniu. – Staszek mi na imię.
– Lilka.
– Skąd jesteś?
– Z Krakowa, a ty?
– Z Lublina. Skąd dzisiaj wyszłaś?
– Z Murowańca. Jutro wieczorem muszę wracać do
domu, żeby zdążyć w poniedziałek do pracy.
I tak sobie szliśmy całkiem przyjemnie, rozmawiając
o tym i owym.
– Lilka, uważaj teraz. Nie kozakuj, zwolnij. Nie właź
bez trzymania się łańcucha, bo możesz spaść, a poza tym
spuchniesz szybko. Ej, tu jest oblodzone miejsce!
– Nie wiesz Staszek, jak się ten żleb nazywa. Uhu, jaki
ziąb i ponurość z niego bije!
– Nie wiem. Widzę, że dajesz sobie radę. Szkoda że
musimy schodzić teraz w dół.
– Widocznie inaczej nie można, ale zaraz znowu będzie w górę.
Wkrótce rozpoczęliśmy trawersowanie północnej
ściany Koziego Wierchu. Pełno tu luźnych bloków granitowych. Szorstkie porosty ułatwiają chwyt i bezpieczne stąpanie. Podeszwy butów trzymały dobrze nawet na
płaszczyznach o nachyleniu do 45 stopni.

– Staszek, co byłoby, gdyby się potknąć albo przewrócić?
– Orli lot kilkaset metrów w dół. Stąpaj rozważnie,
a tam gdzie niebezpiecznie pamiętaj o zasadzie trzech
punktów podparcia: dwie nogi i ręka, albo jedna noga
i dwie ręce. Czasami potrzebna jest technika żaby, czyli
cztery punkty podparcia albo pijaka.
– Pijaka? Coś ty.
– Podpieranie się nosem, by mieć piąty punkt…
– Wiesz co, fajnie się z tobą idzie, chociaż mi nogi drżą
ze strachu. Walimy przez całą Orlą?
– Wykluczone. Coś ty, dziewczyno, nie dasz rady. Już
późno, a zresztą wkrótce się rozejdziemy. Ty zejdziesz
w prawo, a ja w lewo, podobnie jak w pewnej ludowej
piosence.
– To zaśpiewaj.
– Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną.
– Ładnie śpiewasz. A nie poszedłbyś Stasiu ze mną
w prawo? Przenocujesz w Pięciu Stawach…
– Nie ma mowy, zresztą nie mam rezerwacji w schronisku, a dzisiaj sobota, więc wszystkie łóżka zajęte.
– Coś się znajdzie. Kierownik Krzeptowski, to mój
znajomy. Daj się skusić, Stasiu...
– Lepiej się ucisz, to może usłyszysz świstaka.
– Nie chcę świstaka.
Masz babo placek. Rycerskość rycerskością, ale dziewczę jakieś nachalne. Nie, to nie ma sensu. Lepiej z nią nie
zaczynać, zresztą lepsze są przygody z górami niż z babami. Mam już jedną i wystarczy. Niby przyjemniej wędrować po tatrzańskich szczytach z niewiastą, ale bez
następstw.
Doszliśmy do Chłopka – wystającej w niebo skały na
Zamarłej Turni. Od dłuższego czasu męczyło nas narastające pragnienie, a gdy teraz dojrzeliśmy lśniące wody
stawów w odległej dolinie, nasze języki stanęły kołkiem.
Lilka wyjęła z plecaka puszkę soku morelowego. Wysączyliśmy go do ostatniej kropli, wylizując resztki.
Och jak pięknie, słonecznie i błogo! Nawet strzępki
babiego lata tu dolatują, czepiając się granitowych występów. Ciepły zefirek pieści ciało. Rozrzedzone powietrze na ponad dwutysięcznej wysokości, dzisiaj szczególnie suche, daje złudzenie, że wszystkie szczyty i doliny są
jakby na wyciągnięcie ręki.
Penetrując granie przez lornetkę, wypatrzyłem dalekie sylwetki kilku turystów. Przyjrzałem się im uważniej:
to starszy pan ubrany jak przedwojenny taternik, młodzieniec i dwie kobiety, idące niestylowo, chwiejnie i niepewnie. Po kilku minutach zawrócili i zniknęli za załomem skalnym.
Teraz mamy pod stopami słynne południowe płyty
granitowe Zamarłej Turni, znane mi dotychczas tylko ze
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zdjęć. Przyglądając się im dokładnie z góry, zadałem sobie pytanie: czy dałbym radę wspiąć się nimi bez asekuracji, jak to uczynił w 1927 roku nieznany wówczas Jerzy Leporowski, bez doświadczenia wysokogórskiego, lin,
młotka i haków? Równo czterdzieści lat temu, 6 października tak jak dzisiaj, odpadły od ściany dwie siostry Skotnicówny, Marzena i Lidia. Śmiertelny wypadek doświadczonych taterniczek wydarzył się na oczach Bronisława
Czecha. Zakochany w Marzenie, Julian Przyboś, poświecił zmarłej wiersz pt: Z Tatr. Pamiętałem fragment.
Ten świat, wzburzony przestraszonym spojrzeniem,
uciszę, lecz – Nie pomieszczę twojej śmierci w granitowej
trumnie Tatr.
Wkrótce opuszczamy się na Kozią Przełęcz, korzystając z długiej metalowej drabiny. Stąd można zejść zarówno na Halę Gąsienicową jak i do Doliny Pięciu Stawów
lub kontynuować wspinaczkę. Próbuję nakłonić Lilkę, by
w tym miejscu opuściła Orlą Perć, ale brakuje mi poważnych argumentów. Dziewczyna wykręca się stwierdzeniem, że nie ma jeszcze trzynastej, a więc możemy razem
wędrować co najmniej 3 godziny, aż do zachodu słońca
a może i dłużej. Na takie dictum acerbum – wymiękam.
Od przełęczy szlak wiedzie po północnej stronie grani,
gdzie od razu chwyta chłód i pojawia się oblodzenie. Nie
możemy iść szybciej, by się rozgrzać. Przez ostatnią godzinę szedłem w podkoszulku, ale w tym miejscu zacząłem dygotać. Szkopuł w tym, że nie mogłem sięgnąć do
plecaka po flanelową koszulę, bowiem należało przytrzymywać się łańcucha rękami a na przepaścistej stromiźnie
– tak to powiem – nawet zębami!
Drapiąc się po skale, która staje często dęba, robimy krótkie przerwy, by dać odpoczynek nogom i wyrównać oddech. Coraz częściej trzeba podciągać się na rękach i cholernie uważać. Lilka naśladuje moje ruchy i z zaciętą twarzą
pokonuje niebezpieczne miejsca. Emocje na tym eksponowanym odcinku napędzają nam stracha, ale i euforię.
Wreszcie osiągamy grań, którą idziemy dłużej. Z lewej
strony straszą otchłanią poszarpane ściany, a za nimi wychylają się głowy Granatów. Marzę, by tam dojść.
Na wierzchołku Kozich Czubów zastajemy dwóch
turystów.
– Cześć!
– Cześć!
Popijają wodę z butelki, a mnie znowu susza męczy.
Lilce się dostało łyk.
Mała awantura. Dziewczyna uparła się iść dalej ze
mną. Tłumaczę jej jak chłop krowie na miedzy, że sobie
nie poradzi. Faceci podnoszą na nią głos, aby odpuściła
i wracała z nimi. Nie potrafiliśmy jej przekonać.
– Albo schodzisz ze mną, albo idę dalej – ucieka się
do szantażu.
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– To zakładaj plecak, idziemy dalej! – rozkazuję, chociaż zdaję sobie sprawę, że później będzie trudniej od niej
się uwolnić i pójść każdemu w swoją stronę.
W zasadzie pokonaliśmy już najniebezpieczniejsze odcinki tej części Orlej Perci, które otaczają kocioł Czarnego Stawu Gąsienicowego. Na Zawracie, Koziej Przełęczy
i Kozich Czubach zginęło dotychczas około 30 turystów
tj. 1/3 tych, którzy stracili życie w wypadkach na Orlej, licząc od otwarcia szlaku w 1906 r.
Niemalże rutynowo wspinamy się i obniżamy. Długi, przepaścisty trawers na południowym stoku, potem
na złamanie karku, następnie Żlebem Kulczyńskiego ze
150 metrów w dół ku Czarnemu Stawowi, z kolei klasyczna wspinaczka skalnym kominem na półkę, a na koniec
ogromny skos trawersem na Czarne Ściany. Jeszcze jedna krótka odsapka w miłym półcieniu z widokiem na Kościelec i jego odbicie w toni Stawu Gąsienicowego.
– Lilka, spójrz na tamten stok z kosodrzewiną, hen daleko, u stóp Małego Kościelca.
– Spojrzałam, i co?
– W tamtym miejscu zginął pod lawiną Mieczysław
Karłowicz, kompozytor, w 1909 roku.
– Nie wiedziałam, że w tym miejscu.
– Non omnis moriar – taki napis wykuto na wysokim
głazie w miejscu jego śmierci, a także swastykę. Ale to
znany od dawna na Podhalu tzw. znak niespodziewany,
w tym przypadku nagłego zdarzenia.
– Staszek, byłeś tam?
– Tak, zimą i też było lawiniasto, więc z duszą na ramieniu. Karłowicz szedł na nartach i podciął nimi płat świeżo spadłego śniegu, a to wywołało pyłową lawinę, która
nie tyle miażdży człowieka co dusi, wciskając się do płuc.
– Wiem, że współtworzył Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
– Tak. I był jednym z pierwszych klientów…
– Staszek, czy to Czarne Ściany powodują twój czarny humor?
– E, tam. Jeść mi się chce. Robimy na Granatach
odpoczynek?
– Ale na ostatnim Granacie, na Skrajnym.
– Zgoda, za pół godziny możemy tam dojść. Dobrze
byłoby znaleźć dogodne miejsce na popas.
Pokonując krok po kroku masyw Granatów, opuszczamy na chwilę szlak, by zaliczyć wierzchołek najwyższego
z nich o wys. 2239 metrów n.p.m.
– Popatrz w lewo, dziewczyno. Tu się zaczyna wejście
do podstępnego żlebu Drege’a. Sporo tu ludzi naginęło,
a wszystko przez złudzenie, że tędy łatwo zejść. Widzisz,
jak niewinnie wygląda początek żlebu? Widoczne stąd
schronisko Murowaniec skusiło niejednego turystę, który
nie wiedział, że niżej żleb kończy się stromym urwiskiem.
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Orla Perć

Pierwszym nieszczęśnikiem, który tu zginał, był student
Jan Drège w 1911 roku. Drugi wypadek, trzy lata później, stał się jeszcze głośniejszy. Wtedy to troje turystów
weszło niebacznie w żleb: rodzeństwo Maria i Bronisław
Bandrowscy oraz Anna Hackbeilówna – kontynuuję opowieść, znaną mi z książki Michała Jagiełły Wołanie w górach, którego miałem okazję poznać osobiście.
– Słuchaj dalej. Hackbeilówna poszła szukać drogi,
niestety spadła ze ściany Granatów i straciła życie. Rodzeństwo Bandrowscy po pięciu (!) nieudanych próbach
wydostania się z matni, przycupnęli na małej półce skalnej, nad 80-metrową przepaścią, z której nie mogli się
już ruszyć ani w dół, ani w górę. Męczył ich straszliwy
głód i pragnienie. Zrozpaczony Bronisław zabił się, skacząc w przepaść, natomiast jego wytrwałą siostrę odnaleźli i uratowali członkowie Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
– To dlaczego ich nikt wcześniej nie odnalazł tych biedaków? Nie wołali o pomoc? Nikt nie usłyszał?
– Niestety, tak było, ponieważ tragedia wydarzyła się
w pierwszych dniach I wojny światowej, gdy szlaki tatrzańskie były wyludnione.
Usiedliśmy na rachitycznych trawkach, które wyrastały z granitowego rumoszu. Myślałem wcześniej, jak to

się rzucę głodny na mielonkę, tymczasem po jej otwarciu apetyt gdzieś się ulotnił. Lilka skosztowała odkrojony
plasterek, ja wcisnąłem w usta trochę więcej mięsa. Wyczerpanie, odwodnienie i suchość w gardle dawały o sobie znać.
– 14.30 – spojrzałem na zegarek. – Już idziemy?
– Może jeszcze trochę. Nie mogę się napatrzeć na góry
i na świat z góry?
– Wiesz co? Też bym chętnie posiedział, jednak śpieszmy się, bo o piątej robi się ciemno, a z Przełęczy Krzyżne
schodzi się kilka godzin do schroniska.
– Mówisz o Pięciu Stawach?
– Nie, o Murowańcu.
– Jeszcze zobaczymy...
– Nie wariuj, i tak nam odbiło, że podczas tak krótkiego dnia chcemy odwalić całą Orlą Perć non stop. Zobacz,
już się przedwieczorne mgiełki pojawiają na horyzoncie.
Trochę przyspieszyliśmy, ale natknęliśmy się na kruche
ścianki, ostre granie na których trudno utrzymać równowagę, aż ciarki przechodzą. Czas, czas, tempo, tempo!
Ale ciało i zmysły bliskie wyczerpania, nogi roztrzęsione,
ręce jak z waty. W górę i w dół, w górę i w dół. Przy kolejnym stromym odcinku w górę zaczynam psychicznie
i fizycznie odpuszczać, ale nie ma stąd innego zejścia, dopiero na Przełęczy Krzyżne. Odrzucam kuszenie, by opuścić perć i schodzić poza szlakiem do Doliny Pańszczycy, która majaczy nisko z lewej strony. Niektóre miejsca
wyglądają na łatwiejsze, zapraszając i kusząc, jednak rozsądek przeważa.
Natykamy się nagle na kilku wyrostków z dwiema
dziewczynami.
– Dokąd idziecie? – pytam.
– Na Zawrat.
– Co?… Nie dojdziecie. Za 2 godziny zrobi się ciemno, a stąd macie jeszcze 5 godzin drogi do szczytu. Chcecie się zwalić?
– E, tam…
– Nie róbcie głupstw, wracajcie. Mówię serio, bo
utkniecie w ćmoku. Gdy tylko słońce zajdzie, pojawi się
kilka stopni mrozu, a wasze ciuchy są zbyt cienkie.
Milcząco zawrócili, my ruszyliśmy za nimi, idąc
w pewnym oddaleniu.
Słońce schowało się za Granatami, ale jeszcze grzało. Lilka coraz mocniej powłóczyła nogami, na szczęście
trudności skalne oraz ekspozycja zmalały. Pozostało tylko niełatwe zejście do Przełęczy Krzyżne.
Nareszcie i ona! Ufff...
Ho, ho, zaliczyliśmy całą Orlą Perć, i to za jednym zamachem, zaledwie w 8 godzin, a ponadto dojście do niej:
ja z Kasprowego a Lilka z Murowańca, To o połowę krócej niż podają przewodniki. No tak, ale głodno, chłodno
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i do domu daleko; noc nadchodzi, a siły już nikłe. Moja
przypadkowa partnerka stoi z plecakiem na ramionach,
dyszy i wpatruje się we mnie pytająco. Zwracam się do
młodzieży:
– Odprowadźcie Lilkę do schroniska, bo wy do niego
idziecie, tak? Ja muszę iść do Zakopanego.
– Tak, tam schodzimy.
Teraz podchodzę do zasmuconej dziewczyny, by się
pożegnać.
– Dziękuję Ci bardzo za towarzystwo i za wspólne
przeżycia górskie. Fajnie się z tobą wędrowało.
– Wiesz co, Staszek? A może byśmy się spotkali w Zakopanem, na dworcu PKS? Będę jutro odjeżdżała do Krakowa, ale przyjdę wcześniej, to się spotkamy. Proponuję
godz. 15. Może być?
– Może być. No to do zobaczenia, a teraz cześć!
– Ja też dziękuję, szczególnie za twoją opiekę. Równy
z ciebie facet!
Zaimponowało mi dziewuszysko silną wolą, wytrwałością i odwagą.
Schodząc po głazach, spojrzałem w jej stronę – wszyscy jeszcze odpoczywali na przełęczy. Ich sylwetki mocno kontrastowały z przedwieczorną, czerwieniejącą poświatą. Do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów zostało
im 1,5 godziny drogi.
Rozpocząłem strome schodzenie, które okazało się
bardzo trudne, bo głazy śliskie, mrok dopada a ziąb bierze. Masyw Wołowego jeszcze w słońcu, reszta szczytów schowana za granią Orlej Perci lub w cieniu. Zżeram ostatni kawałek czekolady. Grdyka mi się wydłuża,
gdy uzmysławiam sobie, że w dnie Doliny Pańszczycy
znajduje się potok. Woda! Prędzej iść się nie da, ale kombinuję: może jednak. Przez lornetkę wypatruję w oddali charakterystyczny głaz i stawiam sobie zadanie: „jeżeli dowlekę się do niego w ciągu pół godziny, to jestem
jeszcze nie jest ze mną źle!”. Doszedłem po 25 minutach,
więc poczułem się raźniej.
W pewnym momencie tracę ścieżkę z oczu oraz znaki szlaku żółtego. Przede mną olbrzymie głazy oderwane
od szczytu. Skaczę po nich, nie wiedząc czy nie błądzę.
Już ciemno. Żółta Turnia jest czarna. Jakieś chaszcze, kosówka. Pojawia się pytanie, którędy iść? Wdrapuję się wyżej, by się zorientować w położeniu. Na mapie widnieje
stawek. Rozglądam się za nim w terenie, ale nadaremno.
Skoro oczy nie pomagają, to może uszy? Istotnie, ustawiłem słuch na odbiór i za chwilę dolatuje plusk wody –
boska muzyka.
Padam przed strumykiem na twarz jak przed bóstwem.
Gęba w zimnej, krystalicznej wodzie, a ja piję, piję i piję,
ale jest jakaś słona. To pot z gęby się rozpuszcza. Znowu niespodzianka: poziom potoku się obniżył czy co, bo
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nie dostaję ustami do wody. A to brzuszysko jak pełny
bukłak, uniosło mnie w górę.
Gardło zmroziłem, a i po krzyżu zamróz chodzi. Czas
w dalszą drogę. Teraz w górę na grzbiet, po płaskich kamieniach. Kosodrzewina się kończy, za nią wkraczam
w świerkowy las, wkrótce w wąwóz, w nim wodospad,
więc kolejny wodopój. Tu znowu opilstwo i ablucje spoconej twarzy.
Gwiazdy już świecą, a i połowa księżyca rozprasza
mrok. Gdyby nie on – droga byłaby niewidoczna i musiałbym zabiwakować. Trąba ze mnie, a nie turysta: nie
mam ani ciepłego okrycia, ani latarki. Na zachodzie gaśnie czerwona łuna posłoneczna, a na Kasprowym miga
światełko z obserwatorium astronomicznego, zawsze to
raźniej.
Warto chwilkę odpocząć. Opieram plecy o blok skalny, a po wyrównaniu oddechu oglądam księżyc przez lornetkę. Powietrze przezroczyste i suche, pozwala widzieć
dobrze urzeźbienie powierzchni luny, szczególnie ciemne
tzw. morza. Tam też są jakieś góry, ale niewidoczne. A to
chyba planeta Saturn, bo wydaje się, że dostrzegam pierścienie; jednak lornetka drga i nie jestem pewny.
Zanurzam się w ciemny las. Nie powiem, by było przyjemnie, bo ćmok taki, że ręki przyłożonej do oczu nie widać, a ponadto mały dreszczyk mnie nie omija. Butwiejący zapach jesiennego listowia zmieszany z aromatem
żywicy. Dobrze idę? Ten znak jest żółty czy zielony? Racja, przecież mam w plecaku zapałki. Ok, żółty. Teraz
przez Suchą Wodę, czyli potok o przewrotnej nazwie,
który szemrze pośród oślizgłych otoczaków, następnie
w górę zbocza, ze świadomością, że już blisko do Murowańca. O, nawet słychać agregat prądotwórczy.
Wchodzę do schroniska pijanym krokiem i oślepiony
blaskiem żarówek. Znam drogę do jadalni i bufetu.
– Co jest do jedzenia?
– Bigos, kasza, kiełbasa.
– Jakaś zupa jest?
– Będzie trochę pomidorowej z makaronem – informuje zażywna góralka.
– Dać proszę zupę, kaszę gryczaną ze słoniną, kefir,
herbatę w dużym kubku i piwo.
Siadam przy stole. Co? Dopiero 18? Dotarłem tu
z Przełęczy Krzyżne zaledwie w godzinę i 45 minut? No,
no, a w przewodniku podano, że schodzi się 3 godziny.
Jak sobie człowiek podje i wypije żywca, to mu się robi
błogo.
Wysyłam widokówkę do chłopaków z Warszawy z informacją o pokonaniu Orlej Perci – niech im będzie żal.
Wredny jestem, a co.
Niestety, trzeba znowu wywlec sterane ciało pod
gwiazdy. Stąd do Kuźnic niecałe 2 godziny znaną mi
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drogą i stosunkowo łatwą. Przez Skupniów Upłaz będzie
widniej niż przez Dolinę Jaworzynki. Mimo to wybieram ciemną dolinę, jakbym odczuwał niedostatek przeżyć. Zadziałały chyba słowa mojego Ojca, lubił powtarzać: „nie bądź baba, wyrabiaj sobie charakter”.
Idąc przez las, słyszę nagle ponad gałęziami na ciemnym nieboskłonie dziwne głosy, podobne do rozpaczliwego płaczu. Rozpoznaję w nim klangor żurawi. Odlatujecie ptaszki... ale wrócicie, bo każdego ciągnie do
swojego domu. – Hej skąd jesteście? Znad Biebrzy, z włodawskiej krainy, czy Mazur?
Za chwilę słyszę inny głos: mocnego sapania. Wyłania
się z dołu mężczyzna z plecakiem jak tapczan. Nie widać rysów twarzy. Stereotypowe: cześć! Ale czujemy obaj
niedostatek ludzkiej więzi, więc rozpoczynamy banalną
rozmowę, jednak dziwną, ponieważ nie widzimy swoich twarzy w mroku. Przez rozstaniem się dokonujemy
obopólnej prezentacji:
– Andrzej Heinrich – przedstawił się dotychczas nieznajomy. – Idę potrenować w Tatrach przed zimową wyprawą w Himalaje.
– Stanisław Turski. Będę kibicował waszej wyprawie.
Wtedy niewiele o nim wiedziałem, ale po kilku latach
Heinricha znał każdy taternik i alpinista.
Po powrocie wspinacza z Himalajów, gdzie wraz z Andrzejem Zawadą pobili światowy, zimowy rekord wysokości (8250 m), chociaż nie udało im się zdobyć Lhotse,
zaprosiłem go na cykl wykładów do Lublina,
Prelegent Heinrich wyglądał jak na prawdziwego alpinistę przystało: rozważny w ruchach i mowie, zarośnięty na twarzy, trochę zamknięty w sobie. Na spotkaniach
autorskich wyświetlał przezrocza z wyprawy i ciekawie
je komentował.
Kilka lat potem, po kolejnych sukcesach w górach
świata, i jego dopadła tragiczna śmierć, która przetrzebiła
szeregi znakomitych polskich himalaistów. Zginął w maju
1989 roku na stokach Mount Everestu, pomagając wyczerpanym wspinaczom, którzy po zdobyciu szczytu nie
mieli sił zejść do obozu. Nieubłagana lawina zaskoczyła
schodzącą grupę, zabierając życie Andrzejowi Heinrichowi oraz czterem jego kolegom.
W niższej części Doliny Jaworzynki, tam gdzie stoją
szałasy pasterskie, pseudoturyści palą ognisko. Słychać
rozbawione i podpite głosy dziewcząt i chłopaków. To już
oznaki cywilizacji.
Na oświetlonym moście nad Bystrym Potokiem
w Kuźnicach znowu mrużę oczy przed światłem. W czynnej jeszcze knajpie – czując niesłabnące pragnienie – wlewam w siebie dwie wody mineralne. Ruszam pieszo do
Zakopanego, ale podjechał jakiś ostatni dzisiaj autobus,
więc jadę!

Jestem wreszcie przed naszą kwaterą „Jaskółka”. Na zewnętrznych schodach stoją, niestety, kierowniczki kursu,
spoglądając na zegarki.
– Dwudziesta… hm… przyszedł pan w samą porę,
gdyby później to byśmy sobie poważnie porozmawiali,
i konsekwencje mogłyby być…
Wprosiłem się w do pewnych miłych dziewcząt na herbatę. Akurat przyjechały z Lublina na następny turnus.
Gotują wodę na trzy grzałki, a ja piję herbatę jedną za
drugą i wciąż mi mało.
Na zakończenie dnia kąpiel, a potem łóżko, łóżko! Śpię
w pokoju z Ryśkiem, kierowcą, który dzisiaj przywiózł
część kursantów z Lublina; mój turnus dzisiaj powrócił
do domów.
Następnego dnia, w niedzielny poranek, zwlekam się
z wysiłkiem z wyra, ponieważ Rysiek – ten co uciekł rok
temu ze Świnickiej Przełęczy – chce mnie uraczyć wycieczką autem na Głodówkę. Wsiadam do nysy i wio! Jedziemy przez Poronin w miejsce, stąd rozpościera się najpiękniejsza i najobszerniejsza panorama Tatr.
Chłonę przez lornetkę widok z Głodówki na szczyty
Tatr Wysokich, przez które szedłem wczoraj. Odwieczne
turnie i przełęcze mają siną barwę z powodu dużego oddalenia i październikowej mgiełki. Nadal trwa złota jesień. Babie lato fruwa jak rozpasane. Motyle i inne owady
obsiadają podeschnięte kwiaty łąkowe. Zapomniałem, że
istnieją gwarne miasta na świecie, fabryki, pociągi, ludzkie problemy – bo tak tu pięknie, inaczej, cicho, ziołowo,
przestrzennie, że hej!
Po obiedzie kierowniczka powierza mi poprowadzenie wycieczki na Halę Kondracką. Nie wypada odmówić,
chociaż mam świadomość, że Lilka będzie zawiedziona,
a może i zaniepokojona, nie wiedząc czy dotarłem bezpiecznie do Zakopanego. Mięśnie bolą wprawdzie po
wczorajszym dniu, stawy też oporne, ale taka dwugodzinna marszruta to sanatorium. Dowiedziałem się, że
wieczorem ma przyjść do naszej „Jaskółki,” na spotkanie
z kursantami, mój dobry znajomy, Stanisław Marusarz,
słynny narciarz i kurier tatrzański.
To wydarzenie poprawiło mi nastrój spowodowany wyrzutami sumienia, że nie poszedłem na umówione spotkanie z Lilką. Przeszkodziła w tym decyzja kierowniczki, która powierzyła mi poprowadzenie
wycieczki a także nieodparte pragnienie spotkania się
z Marusarzem. Gdyby Lilka wiedziała, co mnie zatrzymało, zapewne nie czułaby żalu. Szkoda tylko, że nie
wymieniliśmy adresów ani numerów telefonów, a nawet nazwisk. Może byśmy się odnaleźli i poszli jeszcze raz w Tatry?
Stanisław Turski
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Mieczysław Karłowicz na szczycie Szatana w Tatrach, foto. Archiwum Muzeum Tatrzańskie

Tatry na starej fotografii
Górale, przewodnicy tatrzańscy, kurierzy, miłośnicy gór, fot.: Mieczysław Karłowicz
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Ares
Chadzinikolau

LISTY – BEZ ROZGRZESZENIA
IX
Nawet w dzieciństwie nie bałem się kipieli,
dopływałem aż do statków na redzie,
nie bałem się trzęsień ziemi i huraganów.
Spotkałem życzliwych ludzi na drodze,
lecz, gdy rozpościerałem skrzydła do lotu,
odwracali się, jakby bali się swego losu.
Dziś wciąż nie dolewam wody do wina,
wolę nie pić, niż zbrukać jego smak
i do walki staję z wyprostowaną piersią.
Nie zmienili mnie krótko rządzący tu na ziemi,
których mami lustrzane odbicie.
Ufam znakom, nie zbaczam z obranej drogi,
nie pytam o to, co do mnie nie należy
i nie przejmuję się tym, na co nie mam wpływu.
Dziadek Iraklis był greckim partyzantem,
generałem, co po tułaczce zmarł w Taszkencie,
(nie ma już tam greckiego cmentarza).
W spadku dostałem pistolet i podziurawioną flagę,
zbyt mocno jednak pokochałem ludzi.
Gdy spalili nasz dom w Grecji
twarz babci Stelli zsiniała jak pył.
Nim zabrał ją Charon
dwanaście lat leżała sparaliżowana.
Dziadek Dobiesław pomagał Żydom, wydali go.
Przeżył obozy i pamiętam, jak spał w kuckach.
Jego brat w AK stracił rękę od granatu.
Babcia Emilia uciekła z obozu pracy
i urodziła mu ośmioro dzieci.
Wujek Jan i kuzyn Jannis stracili rozum,
mojej zgwałconej siostrze Ariadnie,
samotność i schizofrenia pomieszała zmysły
i zgubiła swoją nić, a tak pięknie malowała.
Bracia Ojca podrobili Jego podpis
i przywłaszczyli sobie spłatę repatriacyjną
wystawiając nasze walizki.

Ojciec Nikos spał na cmentarzach,
i przeszedł pieszo do kraju północy,
przez góry macedońskie z braćmi na rękach,
by stać się poetą. Miał wtedy 14 lat.
Erynie wiele razy próbowały go zabrać,
a zawistni ludzie wymazać swą wdzięczność.
Znalazł nową ojczyznę, choć go zdradzili.
Mnie ci sami chcieli ukrzyżować,
a matkę obedrzeć z godności.
Ile sił ma pozszywane dratwą serce?
Gdy się urodziła moja druga córka Afrodyta,
pełnię przebił warkocz komety
i pod okna zaczęły przylatywać wrony,
by swoim kolorem ubrać nasze dusze.
Dlatego rozbiłem lustro
by nadal mieć słońce w oczach.
X
Życie trzeba brać z godnością,
dlatego nie narzekam na krwawiące rany.
Mój brat odrzucił dostatek.
Został pasterzem i pszczelarzem
po drugiej stronie Parnasu,
gdzie świetliki wskazują drogę do domu.
Ja też odcinam się już od zgiełku miast
i chodząc boso ufam naturze.
Piję wodę z przydrożnych źródeł,
zimą śpię na podłodze, latem z Symplejadami,
kocham puls morza, śpiew słowika
i zawodzenia halnych wiatrów.
Nie kurczę się przed ulewą, lecz w niej tańczę,
nie mrużę też oczu przed słońcem.
Nie buduję królestwa, bo wszystko,
jak mawiał mój wuj Panajotunis,
wraz z rzeką Heraklita przeminie,
a na tamten brzeg dotrzemy tylko
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z jedną monetą w ustach.
Życie kruche jak piaskowe zamki
budowane z dziećmi zbyt krótką wakacyjną porą.
Przyjdzie fala i zatrze nasze ślady.
Żal tylko twarzy kochanych kobiet
i bliskich, którzy ostatnim spojrzeniem
zakotwiczyli się w naszych oczach
i wtedy pozostaje wyć,
choć pewnie odnajdziemy się
w następnym wcieleniu.
XI
Wszyscy wpadamy w sidła wieczności
i za wszelką cenę jej pragniemy.
Ale czy naprawdę warto krzywdzić dzieci,
lekkomyślnie porzucać przyjaciół?
Cywilizacja w agonii.
Kto zapamięta nasze imiona,
będzie dociekał jacy byliśmy,
co przeżywaliśmy?
Kto zmierzy żar naszych namiętności
oceni konsekwencje i przemiany?
Będziemy tylko pyłem,
a to o co walczymy,
bez wartości na drugim brzegu.
Po co więc wznosić imperia,
zaspokajając swą próżność?
Najemy się lepiej?
Przeżyjemy jedną miłość więcej?
Inną wartość ma życie.
Lepiej w spokoju patrzeć w gwiazdy
i uśmiechać się do nich,
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jak do bliźnich
zanim zgasną
na zawsze.
XII
Żeby zobaczyć własną twarz,
trzeba najpierw dać się ukrzyżować.
Więc nie udawajmy fałszywych proroków.
Nie handlujmy świętością
i nie twórzmy nowych krucjat.
Jesteśmy ofiarami własnej pychy.
My, zachłanni władcy świata.
Dziś pseudopoeci chcą być spikerami czasów,
które i tak przeminą.
Wszystko to pogoń za wiatrem.
Widziałem i doświadczyłem wiele grzechów,
hipokryzję, zawiść, zdrady,
wzmocniło to we mnie altruizm
i znalazłem sens miłość,
choć szukałem go zbyt daleko.
Jak wielu z nas starałem się poprawić byt
sobie i innym, zwłaszcza innym.
Zdarzało mi się oceniać innych zbyt pochopnie,
sugerując się czyimś zdaniem.
Patrzyłem z góry na tych,
co żyli w przekonaniu, że są wielcy,
nie oddawałem takiej czci rodzinie, na jaką
zasługiwała,
ufałem pseudoprzyjaciołom,
a oni to wykorzystywali, by osiągać cel.
Wtedy byłem już niepotrzebny…
Spalałem się jak Feniks.
Rozbiłem więc ponownie lustro.
Teraz odbudowuję lepszy los.
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Krupka

Grecja, kolebka
żeglarzy i poetów
Grecję poznajemy od najmłodszych lat, jako kraj żeglarzy i poetów. Już w szkole uczymy się, że jednym z głównych bodźców rozwojowych cywilizacji helleńskiej były
handel i żegluga. Największe zdobycze greckiej kultury, nauki i techniki już w starożytności powstały w licznych koloniach. Większość wybitnych antycznych mędrców, których znamy z podręczników szkolnych, działała w nowych
ośrodkach na Wschodzie lub Zachodzie od greckiej Macierzy. Tales, Pitagoras, Archimedes, podobnie jak wiele
innych wybitnych postaci, uważanych za filary greckiego
dziedzictwa, żyli i działali z dala od Aten lub Sparty. Również w późniejszych wiekach, szczególnie po upadku Cesarstwa Bizantyjskiego, grecka kultura, także literacka, rozwijała się w znacznej mierze w bliższej i dalszej diasporze.
W czasach nowożytnych przez długie wieki głównym
ośrodkiem rozwoju greckiej literatury pozostał Konstantynopol, choć był przecież stolicą Imperium Osmańskiego, centrum kultury tureckiej i muzułmańskiej. Ważnymi
obszarami, gdzie grecka kultura wciąż trwała, choć coraz silniej wypierana przez łaciński lub muzułmański żywioł, były dawne kolonie, zamieszkane w znacznej mierze
przez ludność grecką, głównie Sycylia i Włochy Południowe, wybrzeża egejskie Azji Mniejszej oraz Bliski Wschód
i Afryka Północna. Żywa była też zawsze kultura tzw. Greków Pontyjskich, utrzymujących greckość na wybrzeżach
Morza Czarnego. Z tej diaspory zachowały się do naszych
czasów w szczątkowym stanie, w postaci ginących gwar
pasterskich, języki pochodzenia helleńskiego: cypryjski,
pontyjski i grekański – mowa zachodniej, włoskiej części
Wielkiej Grecji. Do dzisiaj powstaje w tych językach poezja, choć wydaje się jej niewiele i wypiera ją twórczość
w języku greckim – jedynym rozwiniętym języku o statusie urzędowym w Grecji i na Cyprze, który zachował się
z pnia helleńskiego.
Poezja pontyjska, ani też cypryjska poezja dialektalna
nie doczekały się jeszcze przekładów ani popularyzacji
w Polsce, ale poezja grekańska już od dobrych trzech dekad
sporadycznie pojawia się w polskich periodykach kulturalnych. Jest też przedmiotem prac naukowych. W minionym roku zbiór krótkich tekstów literackich, przełożonych

z tego języka przez niżej podpisanego, opublikował krakowski Czas Literatury. Zupełnie dobrze natomiast utorowała sobie u nas drogę poezja cypryjska tworzona po
grecku. Jeden z jej przedstawicieli, prawnik i przedsiębiorca Lukís Papafilipu, zasłużył się dla polskiej nauki, wspomagając finansowo powstanie w końcu ubiegłego stulecia
Pracowni Studiów Helleńskich na Uniwersytecie Warszawskim, a w dowód uznania tych zasług aula magna wydziału Artes Liberales nosi jego imię. Papafilipu był pierwszym cypryjskim poetą, którego zbiór utworów ukazał się
w Polsce w formie książkowej. Po nim ukazały się drukiem
w różnych antologiach i czasopismach polskie przekłady
innych cypryjskich autorów starszego i młodszego pokolenia. O twórczości niektórych absolwenci filologii nowogreckiej UW napisali nawet prace dyplomowe.
Nie Cypr jednak był i pozostał najbardziej znaczącym i wpływowym ośrodkiem literackim greckiej diaspory. Jej serce biło zawsze w wielkich miastach, gdzie grecki
duch przetrwał od czasów starożytnej wielkości, głównie
w Konstantynopolu i Aleksandrii. Właśnie z Konstantynopola przybyła do odrodzonego po Powstaniu Narodowym greckiego państwa znaczna część elity intelektualnej,
która stworzyła życie umysłowe i kulturalne Nowej Grecji.
W Aleksandrii natomiast urodził się i spędził całe życie
najbardziej bodaj znany i popularny w świecie grecki poeta
nowych czasów, Konstandinos Kawafis. Jego twórczość jest
na wszystkich kontynentach częściej wydawana i głośniejsza, niż dwóch laureatów nagrody Nobla z greckiej Macierzy, Jorgosa Seferisa i Odiseasa Elitisa. Polska jest dobitnym przykładem tego zjawiska. Kawafis w drugiej połowie
ubiegłego wieku doczekał się kilku okazałych książkowych
wydań całego swego dorobku poetyckiego w świetnych
przekładach bardzo cenionego autora książek popularnonaukowych o tematyce starożytnej, Zygmunta Kubiaka.
Seferisowi i Elitisowi los poskąpił przez długie lata wydań
książkowych ich twórczości. Do niedawna była publikowana wyłącznie w wydaniach zbiorowych i periodycznych.
Dopiero w ubiegłym roku Seferis doczekał się swej pierwszej książki Król Asine i inne wiersze staraniem krakowskiego hellenisty, prof. Michała Bzinkowskiego. O Elitisie
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natomiast nieżyjący już nestor polskiej nowej hellenistyki
Nikos Chadzinikolau wydał w 2004 obszerną monografię
Odiseas Elitis. Poeta światła i morza. Noblista wciąż jednak
czeka na swe pierwsze polskie wydanie książkowe.
Grecka diaspora literacka to jednak nie tylko pozostałości greckiej cywilizacji antycznej, które przetrwały do
naszych czasów na obszarach zamieszkanych przez Greków od dawien dawna. W czasach współczesnych to także ośrodki nowożytnej emigracji i uchodźstwa. I o tym
zjawisku wiemy w Polsce niemało, bo przecież tysiące
Hellenów znalazło w Polsce schronienie po wojnie domowej, która dotknęła ojczyznę Homera po II Wojnie
Światowej. Ich dzieci pozostawiły trwały ślad w polskiej
kulturze. Któż z nas nie zna piosenkarki Eleni, albo wspaniałego gitarzysty SBB Apostolisa Antymosa? Kto nie zachwycił się pięknym głosem Paulosa Raptisa? Polska społeczność grecka wydała też talenty literackie. Nie tylko
miłośnikom poezji znana jest postać Nikosa Chadzinikolau, zasłużonego poznańskiego pisarza, tłumacza i działacza społecznego, wieloletniego prezesa wielkopolskiego oddziału ZLP. Dzisiaj tym oddziałem kieruje jego syn
Ares, wspaniały poeta i muzyk, tworzący głównie po polsku, lecz utrzymujący kontakt z grecką Macierzą. Przez
pół wieku z górą Nikos i Ares przełożyli i wydali w Polsce dziesiątki, może setki nawet greckich książek starych
i nowych, dla dorosłych i dla dzieci. Wśród nich jednak
zawsze królowała poezja.
Polska, jako kraj goszczący w XX wieku jedną z największych w Europie greckich społeczności emigracyjnych, stanowi pouczający przykład rozwoju greckiej
diaspory literackiej dzisiejszych czasów. Jest to diaspora dwujęzyczna, tworząca zarówno w ojczystej grece, jak
i w językach krajów zamieszkania. Te ostanie jednak zaczynają zdecydowanie dominować w młodszych pokoleniach twórców. Spójrzmy na wspomniany wyżej, zasłużony dla rozwoju polsko-greckich relacji kulturalnych
ród Chadzinikolau. O ile ojciec Nikos, urodzony w Grecji, tworzył równolegle w obu językach, choć w opublikowanym dorobku literackim zdecydowanie dominowała polszczyzna, o tyle syn Ares pisze i publikuje głównie
po polsku. Dużo z greckiego tłumaczy na polski, ale nie
odwrotnie. Po polsku pisze wyłącznie urodzony w Grecji, lecz żyjący od dziecka w Polsce popularny dziennikarz
i publicysta Dionisis Sturis, choć grecka tematyka zajmuje w jego pisarstwie poczesne miejsce. Książki Sturisa są
wprawdzie wydawane w Grecji, mają jednak status literatury obcej, choć są dziełem greckiego twórcy.
Podobnie wygląda twórczość literacka Greków z dwudziestowiecznej emigracji w jej najliczniejszych ośrodkach,
głównie w dużych krajach europejskich oraz w USA, Kanadzie, Australii i RPA. Starsi pisarze, urodzeni jeszcze
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w Grecji, starają się utrzymać twórczość w obu językach,
choć większość dzieł publikują w językach krajów zamieszkania. Znany w świecie grecki powieściopisarz, osiadły od
pół wieku w Paryżu, Wasilis Aleksakis, napisał większość
swych powieści po francusku i wydał we Francji, część
z nich jednak stworzył po grecku i opublikował pierwotnie
w Grecji. Natomiast popularny i wydawany w wielu krajach pisarz młodszego pokolenia Panos Karnezis, mieszkający od czasów studiów w Wielkiej Brytanii, pisze już wyłącznie po angielsku, a jego książki są wydawane w Grecji
w przekładach miejscowych tłumaczy.
O ile dzieła wymienionych pisarzy z europejskiej diaspory były już publikowane po polsku, twórczość greckich
literatów zza Wielkiej Wody jest w Polsce zupełnie nieznana. Niemniej i w tej materii zaczynamy stawiać pierwsze
kroki. Za sprawą Małgorzaty Żureckiej i Mirosława Grudnia ukazuje się właśnie niewielki zbiór wierszy popularnego greckiego pisarza z Kanady, Manolisa Alijizakisa1. To
Kreteńczyk, od wielu lat zamieszkały w Vancouver, autor również dwujęzyczny, publikujący równolegle w Grecji i w Kanadzie. Autor wielu zbiorów poezji i czterech
powieści, z których pierwszą napisał po grecku i wydał
jeszcze w XX wieku, kolejne zaś powstały już po angielsku,
zaś w Grecji ukazały się później w przekładach. Oprócz
bogatej twórczości własnej Alijizakis wiele wysiłku wkłada
w popularyzację na angielskim obszarze językowym greckiej literatury współczesnej. W tym celu stworzył w 2006
wydawnictwo Libros Libertad, które regularnie publikuje grecką „klasykę” dwudziestowieczną, a także popularne nowości wydawnicze. Wyróżnił się też ciekawostką bibliofilską. Pięć lat temu opublikował w stu egzemplarzach
przepisany własnoręcznie w dzieciństwie siedemnastowieczny poemat epicki Erotòkritos Witsendzosa Kornarosa, arcydzieło tzw. kreteńskiego renesansu. Obecnie jest
to w Kanadzie jedna z najbardziej poszukiwanych niskonakładowych książek i osiąga ceny kilku tysięcy dolarów
za egzemplarz.
Dobrze, że wśród coraz liczniejszej greckiej poezji wydawanej w Polsce zaczęła się pojawiać także twórczość
diaspory, bowiem Grecy nigdy nie utracili swej natury żeglarzy obieżyświatów i osiedlania się w najdalszych zakątkach świata. Pod tym względem są do nas bardzo podobni. Mało tego, znacznie nas wyprzedzają. Liczba Greków
rozproszonych w świecie zawsze wielokrotnie przewyższała liczbę mieszkańców odrodzonego państwa greckiego.
Pojęcie Wielkiej Grecji jest równie stare, jak znana nam
grecka cywilizacja. I nadal odgrywa wielkie znaczenie
w jej dzisiejszej postaci. Także w literaturze. ■
1 W wydaniach anglojęzycznych nazwisko pisarza jest zapisywane Aligizakis.
My podajemy pisownię przyjętą w polskim piśmiennictwie, zgodnie z zasadami transkrypcji zatwierdzonymi przez Radę Języka Polskiego.
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Beata
ŻółkiewiczSiakantaris

Kiedy Grek tańczy...
„Szefie, mam ci tyle do powiedzenia!” – z szerokim
uśmiechem na twarzy woła Aleksis Zorbas do swego
przyjaciela i zwierzchnika we wspólnym przedsięwzięciu, ale także jednocześnie ucznia, oddanego słuchacza
niezwykłych wykładów o życiu i jego wartościach.
Tak woła, a już po chwili swą opowieść ciągnie... tańcem. To są właściwe jego słowa – ta mowa wyrażana każdym zwrotem ciała pochłoniętego żywiołowym ruchem,
efektowną mimiką twarzy przeżywającej każdy kolejny
gest, każdy kolejny krok.
W taki to sposób słynny Grek Zorba przekazał to, co
miał do powiedzenia swojemu przyjacielowi, a ów, choć
cudzoziemiec, to przecież zrozumiał wszystko. Zrozumiał i ból i radość, i ironię losu, i kruchość przedsięwzięć
wielkich, i ogrom spraw małych. Wszystko to w tej fantastycznej scenie na plaży, w tym szalonym tańcu stało się
nagle takie jasne i proste, nie wymagające żadnych słów!
Za tę scenę tylko – niezapomnianą scenę tanecznej
opowieści Greka Zorby – warto pokochać Grecję i tych
jej mieszkańców, którzy nie zatracili jeszcze owej wspaniałej pierwotnej siły, magii i czaru wypływającego z wyrażania przeżyć duszy ludzkiej poprzez żywiołowy ruch
oblekającego ją ciała.
Porywające przeżycia estetyczne, które masowo działają na świadomość odbiorcy, przez tę masowość właśnie
niebezpiecznie mogą czasem jednak przedstawiane obrazy uogólniać, a nawet prowadzić do stereotypowych granic. Tak było poniekąd i w tym wypadku. Widzowie całego świata obejrzeli bowiem film Michalisa Kakojannisa
(w doskonałej obsadzie aktorskiej, z Anthony Quinnem
w roli tytułowej), nierzadko nie przeczytawszy uprzednio
wspaniałej powieści Nikosa Kazandzakisa. I tak, na podstawie filmu tylko, zrodził się „masowy” portret Greka –
Greka Zorby. A jego taniec nazwano po prostu „zorbą”.
Tymczasem każdy, kto choć trochę próbował Grecję bliżej poznać, wie, że jest ta nazwa li tylko filmowym wymysłem właśnie. Zresztą i pojęcie tańca „sirtaki” stworzone zostało również pod wpływem muzyki filmowej,
w pewnym sensie na użytek filmu właśnie. Bo cóż to jest
sirtaki? Sama nazwa jest pochodną ludowej nazwy sirtos,

dotyczącej jednego z dwóch podstawowych rodzajów
kroków tanecznych greckiego folkloru.
Termin sirtaki wszedł do języka greckiego właśnie
dzięki filmowi „Grek Zorba” oraz wspaniałej niewątpliwie
muzyce do tego filmu, będącej dziełem Mikisa Theodorakisa. I bardzo szybko sirtaki lub owa mniej zręczna, ale
za to bardziej komercyjna wersja nazwy filmowego tańca, czyli zorba, w powierzchownej świadomości turystów
utrwaliły się jako właściwe nazwy greckich tańców ludowych. W imię zasady, że przekonywającym musi być to,
co się dobrze sprzedaje, w krótkim czasie sklepy całej Plaki, historycznej dzielnicy Aten usytuowanej u stóp Akropolu, jak i wszelkie inne greckie punkty przepływu turystów z całego świata, zapełniły się kasetami i nagraniami
nieodmiennie promującymi „narodowe” zorby i sirtaki.
Ale wróćmy na tamtą plażę… Legendarny bohater
powieści Nikosa Kazandzakisa, Aleksis Zorbas, wraz
ze swym przyjacielem tam, na tej plaży, tańczyli właściwie chasapiko, uważane za tradycyjny taniec rzeźników
z dawnego Konstantynopola, a przynajmniej to ten właśnie taniec był pierwowzorem dla skomponowania owej
sceny. Dlaczego akurat ten? Bo chasapiko jest tańcem zdecydowanie męskim, tańcem, który uwalnia męską duszę, w którym mężczyźni objęci za ramiona wyrażają żywiołową radość, męskie braterstwo, pragnienie wolności
i niezależności duchowej. W męskiej wspólnocie dzielą
się przede wszystkim umiłowaniem życia w każdym jego
przejawie, niezależnie od przeciwności losu, bo mężczyzna, prawdziwy mężczyzna (i przecież nie tylko w rozumieniu narodów Południa), w każdej sytuacji powinien
umieć sobie radzić i z trudów życia wychodzić zwycięsko,
z podniesionym czołem i sercem otwartym na nowe wyzwania losu. Prawdziwy meżczyzna niczego nie może się
lękać, szczególnie, gdy ufnie oplata ramionami ramiona
swoich towarzyszy, podczas gdy taneczne kroki przenoszą go w inny wymiar.
„Lecz jednak cóż tak specyficznego jest w tańcu Greka?” – mogłoby paść pytanie, bo przecież nie tylko Grecy
potrafią zatracić się w tańcu i porwać swą sztuką widza.
Jest przecież jeszcze chociażby niepowtarzalne, jedyne

n u m e r

w swoim rodzaju zjawisko flamenco, czy też ognista samba – tańce pełne temperamentu, wyrażające całe pokłady
uczuć, pełne wigoru i niekontrolowanej siły witalnej, dopuszczające fantazję i wręcz żądające interpretacji. „Kiedy tańczę, niebo tańczy ze mną” – śpiewają przecież Cyganie, równie oczarowujący nas niespożytą taneczną
energią i siłą. Jest wreszcie tango, które dla wielu stanowi
wręcz filozofię życia.
Tak, jest to wszystko, i jest nie tylko to, i również nas
porywa. Jednakże w tańcu Greka kryje się zupełnie inna,
specyficzna i magiczna moc. Coś, co szczególnie urzeka,
przykuwa spojrzenia i uwagę nawet bardzo przygodnych
widzów. Coś, co wymyka się konkretnym określeniom
i jeszcze trudniej chyba odgadnąć jest tego przyczynę.
Bo cóż to może być? Czy specyfika przyrody i klimatu?
Czy sięgająca czasów jeszcze mitologicznych historia?
Czy też owo istniejące już w archaicznym Greku połączenie pierwiastków duchowych, nieśmiertelnych, z jakże śmiertelnymi, bo cielesnymi? A więc to, o istnieniu
czego już w czasach renesansowych przekonywał swych
greckich braci filozof z Mistry zwany Plethonem? Czy też
może ma to związek z nowszą historią Grecji, z czasami,
gdy dopuszczalnym przejawem wolności był ruch a nie
słowo, bo słów ważnych i niosących wolność nawet jeszcze wtedy lud wypowiedzieć nie umiał? Albo też jest to
wpływ jeszcze nowszej historii Grecji, w której tragicznie
doświadczony w katastrofie małoazjatyckiej naród, bezlitośnie wygnany z ziemi przodków, w nowej trudnej rzeczywistości z nostalgią szukał w ten sposób terapeutycznego ujścia dla bólu, tęsknoty i goryczy, całej tej twardej
wysiedleńczej egzystencji?
Dlaczego właśnie tu, pod egejskim i jońskim niebem,
gdy człowiek tańczy, to jest ten jego taniec nieodmiennie
opowieścią zarazem o tym, co aktualnie go boli, jak też
i o tym, co aktualnie go raduje?
Zadając takie pytanie, mam na myśli oczywiście zeibekiko, bo to właśnie jest ów niepowtarzalny taniec, niezwykle emocjonalny, nasycony nabożnym skupieniem
i improwizacją, wyrażający całą gamę uczuć tancerza –
choreografa i wykonawcy zarazem. Im bardziej skomplikowany jego krok, tym głębsze wnętrze odsłania się przed
nami, im więcej włoży się w niego temperamentu i przeżyć, tym głębsze nastąpi katharsis.
Kiedy Grek tańczy zeibekiko, nie należy mu przeszkadzać. Jest to taniec jego i tylko jego, to jego dusza próbuje
teraz wyzwolić się z namiętności, bólu lub też nadmiaru
radości. Chcesz tańczyć? Poczekaj. Przyjdzie i twoja kolej.
Ale teraz nie wolno ci towarzyszyć i lepiej uszanuj taniec
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Greka, nie wyrażaj głośno swych zachwytów. Przeżyj to
razem z nim, ale jak w teatrze, jak w antycznej tragedii
– ty jesteś widzem a on aktorem. I choć może i trochę
on gra, to jest to gra nie tylko dla ciebie i innych wokół.
Bo on – ten grecki tancerz – jak w prawdziwej tragedii
gra właśnie po to, by uzyskać oczyszczenie, owo słynne
katharsis, którego celem już u starożytnych była sztuka
sama w sobie.
A zatem może tutaj właśnie należy szukać wskazówek
do odpowiedzi na pytanie, co takiego specyficznego jest
w tańcu Greka.
Grecki folklor taneczny charakteryzuje się dwoma
podstawowymi krokami. Pierwszy to tzw. krok „ciągniony” – sirtos (sirtos tańczone jest w kole lub w korowodzie). Drugi to krok skoczny – pidichtos. Sirtos, ten, od
którego z pewnością wyszła nazwa sirtaki, pochodzi jeszcze z czasów archaicznych. Dziś jego kroki podstawowe
zawiera większość greckich tańców ludowych; w zasadzie sirtos można uznać za ich bazę, nie należy jednak
zapominać, że rodzaje, melodyka, nawet takty i kroki sirtos w zależności od miejsca ich powstawania różnią się
często dość znacznie między sobą. Wśród wielu ich rodzajów być może najpopularniejszym w Grecji jest sirtos kalamatianos, tańczony w dość szalonym dla ludzi
Północy rytmie wyznaczonym przez metrum 7/8. Ale
to jeszcze nic, bo zatańczenie przez nas sirtos na Krecie,
np. chaniotikos sirtos, równa się już naprawdę nie lada
wyczynowi.
Wszystko jest oczywiście kwestią wyuczenia. Muzykalne ucho złapie wreszcie choćby nie wiadomo jak szalony
rytm, a nogi, plączące się początkowo dość niezdarnie,
odnajdą w końcu właściwy krok i podążą za partnerami.
Ale jak zatańczyć zeibekiko? Ten niezwykły taniec pełen
improwizacji i wyobraźni, wymagający bardziej udziału
duszy niż tanecznych układów i choreografii. Być może,
by taki taniec wykonać, by opowiedzieć nim ból i radość
istnienia i nie zostać przy tym posądzonym o zwykłe aktorstwo, trzeba po prostu posiadać duszę Greka (pomijając już fakt, że trzeba też poradzić sobie z rytmem tanecznym 9/8…).
Ale co to znaczy mieć duszę Greka, zapytacie. To proste. Przekonacie się o tym sami, gdy „usłyszycie” Greka
w tańcu. Bo kiedy Grek, by przemówić, zatańczy – dla siebie, dla was i dla reszty świata – wtedy najzwyczajniej to
pojmiecie. Zróbcie mu wtedy miejsce. Nie przeszkadzajcie, tylko uważnie obserwujcie tę niezwykłą grecką opowieść, bo niestety „duszy greckiej” coraz mniej na tym
świecie. I coraz mniej prawdziwych tancerzy. ■
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María Andrea Kondalí

Popi Pandelaki

Kod tri tri

Spalcie czarownicę

Temat socjalizacja,
kod Świerszcz.
Święty posłaniec,
jeden ze światowych
Lekarzy bez Granic!
Taki jeden
wykradł w zbożnym celu
przepływ drgań
w czasie poza czasem…
tak właśnie,
skrzypiał melodyjnie skrzydłami
i wszystko popłynęło z co
ku jak!
Poczucie słuchu
mówiło, nie jesteś sam…
Pustelnia zyskała towarzystwo!
Razem, to jest jedność,
to jest moc!
To jest bezwietrzny port,
Jest wielkie, jest wspaniałe!
Największe ze wszystkiego…

Spalcie tę czarownicę, co tańczy nago
na ostrzu brzytwy
Światło jej oczu rozpuszcza ciemność
Przed jej krokiem rozstępują się morza
Tłumy zakłamanych Faryzeuszy
drżą jak liście
Jej imię Prawda
Jej moc góry przenosi
Spalcie tę czarownicę, która ujawnia
nasze wewnętrzne ubóstwo
ukartowane zagrywki
Tę, która rozdziera welony niewiedzy
i daruje ludziom światło!
Popi Pandelaki pochodzi z wyspy Chios. Od dziecka mieszka
w Atenach, jest nauczycielką języka angielskiego. W literaturze zajmuje
się głównie liryką. Utwór pochodzi ze zbioru Rajskie ptaki na moim
kapeluszu z 2016 roku. To jej pierwsza publikacja w Polsce.

María Andrea Kondalí pochodzi z Patry. Była koszykarką, w sztuce
zajmuje się poezją, teatrem i malarstwem. Wiersz pochodzi ze zbioru Tri
tri z 2018 roku, w którym postacią kluczową jest Świerszcz, pojawiający
się w większości utworów. To jej pierwsza publikacja w Polsce.

Wasilis Tsakíroglu

Recytuję
Od wieków gnieżdżę się
na krańcu nieba zwanym Grecją.
Na wulkanie wiedzy i męstwa
który zmienili w zwykły kraj.
Moje miasto wędruje
wśród grzesznych obietnic
i luk prawnych
zanurzonych w wilgoci hipokryzji.
Tu chroni się mój smutek.
Czytając wspomnienia Makrijanisa
oddycham powietrzem
pachnącym siarką barbarzyńskiej grabieży.

Wasilis Tsakíroglu pochodzi z rodziny uchodźców ze Smyrny. Urodził
się i mieszka w Kieratsini w Attyce. Z zawodu celnik, w literaturze
uprawia głównie lirykę, pisze teksty do kompozycji muzycznych. Utwór
pochodzi ze zbioru Z Gniewu i Miłości z 2019 roku. To jego pierwsza
publikacja w Polsce.

Z nadejściem występnej nocy
zbieram resztki
jak ukąszenia w moim ciele
i gdy karabiny maszynowe
pod ścianą klasztoru Kiesarianí
będą szarpać me wątpia
nie przestanę recytować Liwaditisa
tym, którzy bez jednej łzy w oczach
wstąpili na szafot.
Żeby żywi usłyszeli
idee naszych poległych.
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Dimitris Pistikòs

Modlitwa owcy

Gra nieśmiertelności

Daj Boże
zdrowie memu pasterzowi,
rozwój i długie życie,
pomyślność jego dzieciom,
niech budują nowe zagrody
żeby dawały schronienie wielu
niestrzeżonym owieczkom,
bezpieczne owczarnie
niech zakładają,
niech bezdomne jagnięta
zyskają pogodne życie.
Cóż, że nas w końcu złoży
w ofierze swemu bogu
żeby nas zjedli
w jasny dzień
na festynach
i libacjach?
Uczt
i tak nie unikniesz
a twoje ciało
i tak upieką.
Lepiej więc, że cię zje
swój człowiek,
który cię kocha.
Bo poza zagrodą
pożre cię wilk,
w zagrodzie zaś
pasterz.
Konstandinos Buras pochodzi z Kalamaty, mieszka i tworzy w Atenach.
Z wykształcenia inżynier i teatrolog, od wielu lat działa w służbie cywilnej.
Jest poetą i dramatopisarzem. W Polsce w 2019 roku ukazał się jego zbiór
poezji Miłość do wolności w poznańskiej oficynie Poeticon. Zamieszczony
tu utwór pochodzi ze zbioru Wiersze ubóstwa z 2018 roku.

Teocharis Papadòpulos

W szafie
Zakurzone ubranie w szafie,
nowe,
nigdy nie noszone.
Moc czasu czeka w samotności.
Czas mija.
Może nikt sobie nie przypomni,

Charon
uśmiecha się do ciebie
na pokładzie
trzymając w dłoni
znaczone kości.
Zawsze rzuca pierwszy
i wychodzą mu szóstki.
Ty, ile razy byś nie rzucił
(chyba to wiesz)
wychodzą nieparzyste
i jesteś przegrany.
A jednak, pragnienie gracza
zabija w tobie rozsądek
ożywia twój upór
i chcesz go pokonać.
Niezliczeni są pokonani
pełen jest pokład
tchórzy i nieustraszonych
durni i roztropnych.
Wszyscy wychodzą przegrani
z wyjątkiem tego
kto znając jego sztuczki
stawia go do kąta:
wrzuca jego obola
i znaczone kości
w głębię
jeziora Acherontu
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Konstandinos Buras
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w przekadach Pawła Krupki

n u m e r

Dimitris Pistikòs pochodzi z Panetolio w zachodniej Grecji. Od wielu
lat mieszka w Pireusie. Jest emerytowanym prawnikiem, autorem
bardzo oryginalnych powieści i sztuk teatralnych, lecz w jego twórczości
dominuje poezja. W Polsce w 2008 roku ukazał się jego zbiór wierszy
Tkaniny Nocy nakładem warszawskiego wydawnictwa Heliodor.

Teocharis Papadòpulos pochodzi z Pireusu. Jest z zawodu
ekonomistą, mieszka i pracuje w Atenach. Publikuje poezję od dziecka,
debiutował wydaniem książkowym w wieku 17 lat. W Polsce kilka jego
młodzieńczych tekstów ukazało się w czasopismach literackich. Utwór
pochodzi ze zbioru Zazdroszczę skałom z 2018 roku.

Żeby je wyrzucić.
Może na zawsze tam zostanie zapomniane.
Ty też sam w nocy czekasz,
żeby ktoś przyszedł.
Ale wszyscy przechodzą obok
i czujesz się przez całe życie,
zapomnianym ubraniem w szafie.
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Paweł
Krupka

Surís i Kawafis
wielcy poeci greckiej diaspory

Konstandinos Petru Kawafis
(ur. 29 kwietnia 1863 w Aleksandrii w Egipcie, zm. tamże 29 kwietnia 1933)

O tym, jak doniosłą rolę w życiu Greków i rozwoju greckiej kultury odegrała w dziejach i nadal odgrywa
rozproszona od czasów starożytnych po dziś dzień diaspora, napisałem w zamieszczonym na str. 70 artykule
Grecja, kolebka żeglarzy i poetów. Aby jednak przybliżyć
Czytelnikom i barwnie zilustrować to zjawisko, posłużę

się przykładem dwóch niezwykłych historii literackich.
Jej bohaterami są dwaj poeci, których losy i kariery ułożyły się w sposób przedziwny i przeciwny.
Przed kilkunastu laty młoda warszawska hellenistka Anna Maria Stępień postanowiła w popularnonaukowym szkicu Surís i Kawafis. Dwa oblicza poezji greckiej, wydanym w stołecznej oficynie Heliodor, dokonać
spektakularnej konfrontacji dwóch skrajnie odmiennych karier literackich autorów tworzących na przełomie XIX i XX wieku, w czasach, gdy odrodzona Grecja
rosła w siłę i przypominała o sobie światu, jako potęga
w żegludze i wskrzesicielka Igrzysk Olimpijskich. Wielbiony za życia i zupełnie zapomniany po śmierci Jeorjos
Surís oraz nieznany za życia, zaś pośmiertnie uznany za
wielkiego twórcę i symbol greckiej poezji w świecie Konstandinos Kawafis, stanowią ciekawe przykłady zagmatwanych losów Greków owej epoki oraz kultury tego wielkiego i gorzko doświadczonego przez historię narodu.
Owo zestawienie zupełnie nieznanego w świecie idola ateńskich ulic sprzed stu lat z aleksandryjskim odludkiem, który w naszych czasach stał się wizytówką greckiej
poezji za granicą, stanowi ciekawe ujęcie zagadki greckiej
kultury i jej recepcji. Mamy tu do czynienia z jednej strony z życiem kulturalnym Macierzy – odrodzonego państwa greckiego, będącego ostoją jedynie części Hellenów
rozproszonych po całym świecie, z drugiej zaś z żywą od
tysiącleci kulturą grecką całego obszaru śródziemnomorskiego. Na przykładzie losów obydwu twórców oraz ich
dzieła pojmujemy paradoks niezwykłej recepcji zjawisk
kulturowych, które na każdym kroku zaskakują cudzoziemca poruszającego się po greckim świecie.
Co łączy Surisa i Kawafisa? Obydwaj żyli i tworzyli
w czasach mierzenia się małego i młodego greckiego państwa z uniwersalną koncepcją hellenizmu i dążeniem do
zjednoczenia ziem zamieszkanych przez ludność greckiego pochodzenia, nazwanego przez intelektualistów i polityków epoki Wielką Ideą. Obydwaj też z takich właśnie
ziem pochodzili. Jeorjos Surís przyszedł na świat w 1853
roku i spędził młodość na wybrzeżu Morza Czarnego na
terytorium dzisiejszej Rumunii. W tamtejszej greckiej
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kolonii uczył się u wuja kupieckiego fachu. Los sprawił
jednak, że nie handlem, lecz piórem dorobił się majątku. Konstandinos Kawafis urodził się dziesięć lat później
w egipskiej Aleksandrii, jednym z najliczniejszych i najważniejszych z historycznego i kulturalnego punktu widzenia ośrodków helleńskiej diaspory. Tam też spędził
całe swe życie. Obydwaj pisali wiersze i dzięki swej twórczości zdobyli sławę.
Co dzieli obu tych twórców? Praktycznie wszystko,
poza wyżej wymienionymi faktami. Surís w młodym
wieku przybył do Aten i zrobił w nich zawrotną karierę literacką. Kawafis w Atenach bywał krótko i z rzadka.
Zabiegał o uznanie dla swej twórczości, lecz za życia go
nie zdobył. Surís był poetą – satyrykiem, cała jego twórczość była wierszowanym zapisem kroniki i komentarzy
ateńskiej codzienności. Za życia pełniła funkcję współczesnych kabaretów i filmów komediowych. Pisany i wydawany przez Surisa przez trzydzieści pięć lat tygodnik
Romiòs był rozchwytywany, bił rekordy popularności.
Jego twórca był jednym z nielicznych w dziejach nowożytnych greckich pisarzy, którzy nie tylko utrzymywali
rodzinę z pisania, ale dorobili się na nim sławy i majątku. Po śmierci Surís, podobnie jak jego twórczość, popadł
w zapomnienie. Przypomina o nim tylko kilka skromnych pomników i nazw ulic oraz nielicznych, krótkich
wierszy w szkolnych podręcznikach. Za granicą jest zupełnie nieznany. Kawafis był poetą – filozofem. Niełatwy
dla współczesnych w odbiorze, za życia dzielił się twórczością tylko z nielicznymi sympatykami. Po śmierci zdobył światową sławę, a jego utwory zostały przełożone na
większość języków świata. Tą sławą przyćmił poza granicami Grecji nawet dwóch noblistów, Seferisa i Elitisa.
Te zadziwiająco odwrotne kariery dwóch poetów greckiej diaspory skłaniają do przemyśleń natury ogólnej
i szczegółowej. Wśród przemyśleń ogólnych na czoło wysuwają się następujące refleksje. Po pierwsze, twórczość
Surisa była w dominującym zakresie okolicznościowa,
odniesiona w swym przedmiocie do ograniczonego czasu i miejsca. Tematyka dzieł Kawafisa była przeważnie
uniwersalna i ponadczasowa. Po wtóre zaś, Surís tworzył
w konwencji popularnej i zrozumiałej dla współczesnych
czytelników, Kawafis zaś pisał inaczej, wyprzedził swój
czas podejściem do warsztatu literackiego. Z wyżej wymienionych powodów Surís był poetą swojego miejsca
i czasu, dlatego nie wzbudził zainteresowania ani potomnych, ani też czytelników spoza własnego kręgu kulturowego. Kawafis – przeciwnie, niezrozumiały i hermetyczny
dla otoczenia i kultury swej epoki, stał się komunikatywny w innym czasie i przestrzeni.
Natomiast moja główna refleksja natury szczegółowej
na temat obydwu twórców jest taka, że obaj formalnie
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uchodzą za poetów, bowiem zapis ich dzieł jest wierszowany. W istocie jednak, każde z nich w znikomym zaledwie stopniu odpowiada definicjom rodzaju literackiego, sklasyfikowanego przez literaturoznawców jako
liryka. Bowiem większość poezji Surisa to wierszowane komiczne historie i satyryczne komentarze, większość
poezji Kawafisa stanowią natomiast wierszowane eseje.
A dlaczego pierwsza przepadła w mrokach historii, druga zaś jest wciąż na nowo czytana, tłumaczona i wydawana na każdej szerokości i długości geograficznej? Ano
dlatego, że twórczość Surisa znalazła w naszych czasach
swój odpowiednik w kabarecie, kinie i satyrze prasowo-internetowej. Twórczość Kawafisa natomiast należy do
gatunku, który rozpowszechnił się w XX wieku i przetrwał w XXI, w powszechnym zaś mniemaniu, taka właśnie twórczość uchodzi dzisiaj za prawdziwą i wartościową poezję. Lirykę poprzednich wieków zastąpiło bowiem
piosenkarstwo, a na niszowy, co prawda, Parnas poetycki
weszła właśnie syntetyczna, wierszowana eseistyka. Dlaczego tak się stało, niech sobie literaturoznawcy łamią
głowy. Dla mnie najprostsze wytłumaczenie jest takie,
że z lenistwa większości czytelników i powszechnej niechęci do lektury.
Koniec końców, Kawafisa na świecie znają wszyscy miłośnicy poezji, zaś o Surisie poza Grecją mało kto słyszał,
a i w samej Grecji coraz mniej ludzi, nawet wykształconych, o nim pamięta. Kawafisa też się wciąż na nowo wydaje w Grecji i za granicą, Surisa natomiast nie wydaje
się nigdzie. Za życia żaden z nich w zasadzie nie wydawał książek. Surís był poetą gazetowym, Kawafis zaś publikował swe utwory na kartkach, które rozdawał znajomym. W Polsce sprawy mają się tak samo, jak gdzie indziej.
Cała twórczość Kawafisa została opublikowana przez wydawnictwo Tenten w 1995 roku w okazałym tomie Wiersze
zebrane, któremu towarzyszył drugi tom, zawierający obszerną biografię pisarza Kawafis Aleksandryjczyk pióra jego
tłumacza, Zygmunta Kubiaka. Z twórczości Surisa po polsku wydano jedynie nieliczne fragmenty we wspomnianej
wyżej książce Anny Marii Stępień, w przekładzie autorki.
Takie były losy dwóch najbardziej znaczących przed
wiekiem przedstawicieli greckiej diaspory literackiej. Ciekawe, barwne i zaskakujące, jak cała grecka kultura, dawna i dzisiejsza. Co z tej obecnej zna świat? W wymiarze
masowym głównie obcojęzyczny śpiew Demisa Roussosa i nieistniejący w tradycji pseudoludowy taniec sirtaki
z przeboju filmowego Grek Zorba. Z ogromnego bogactwa ludowych tradycji, entuzjastycznie rozwijanych i pielęgnowanych przez dzisiejszych Greków, do innych kultur
przedostały się dziwne i przypadkowe odpryski, których
grecka społeczność nie przyjęła i nie kultywuje. Podobnie
jest, niestety, z literaturą. ■
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Ares
Chadzinikolau

GREK
Aleksander Wielki
MŁODOŚĆ ALEKSANDRA
W stolicy Macedonii, Pella, pewnej lipcowej nocy 356
roku p.n.e. przyszedł na świat bardzo urodziwy chłopiec,
Aleksander, który stał się historią hellenizmu i ludzkości. Matką jego była Olimpia (imię jej przed zamążpójściem to Mirtali), mądra, kulturalna i stanowcza córka
króla Epiru, potomkini rodu Heraklesa (jednego z synów
boga Zeusa) i Achillesa (głównego bohatera Iliady Homera), a ojcem mądry i dzielny król Filip II, który jako królewicz jeszcze spędził w charakterze zakładnika kilka lat
w Tebach, pod nadzorem Epaminondasa, wybitnego polityka i dowódcy (420–362 p.n.e.). Kontakty z tym twórcą potęgi Teb ułatwiły mu z pewnością później dokonanie
zasadniczych reform wewnętrznych w swoim państwie.
W ciągu czterech lat przekształcił Macedonię w jedno
z najpotężniejszych państw Hellady.
Noc, kiedy urodził się Aleksander, była złowroga,
mroczna, wiały silne wiatry, pioruny rozdzierały błyskawicami niebo, znikły gwiazdy. Nawałnica! Koniec świata!
– mówili astrologowie i kapłani, którzy próbowali wyjaśnić to zjawisko. Tym bardziej, że Olimpia śniła, że w jej
ciało wszedł piorun, a nad pałacem królewskim pojawiły
się dwa orły oszołomione lotem i stoczyły wielką bitwę.
– To znak, że Olimpia urodzi syna mężnego, o lwim
sercu, a noworodek po latach zostanie królem i zapanuje nad światem dwóch kontynentów! – zawołał astrolog
Arsenom.
– To wspaniała wiadomość! Możesz być pewny, że
jak osiągnie wiek szkolny, zostaniesz jego nauczycielem
astronomii – powiedział król, który należał do niepospolitych władców.
Król też miał dziwny sen. Na brzuchu Olimpii zauważył odbitą pieczęć z podobizną lwa. Wróżbita Aristandros
tak to wytłumaczył:
– Pieczęć lwa na brzuchu królowej znaczy, że urodzi
boga!
Kilka dni po urodzeniu Aleksandra nadeszła wiadomość, że właśnie owej nocy w Efezie, centrum kultury
greckiej, spłonęła wielka świątynia bogini świata roślinnego i zwierzęcego, Artemidy (jeden z siedmiu cudów

świata starożytnego), gdzie znajdował się jej kultowy posąg. Magowie perscy uciekali, bijąc się po twarzach, wykrzykując głośno, że nadchodzą dni klęski dla Azji. Jeden
z magów perskich wypowiedział podobne słowa:
– Tej nocy nastąpiło nie tylko spalenie wielkiej świątyni, ale gdzieś zapłonął wielki ogień, który zagarnie całą
Azję.
Często mówiono, że Aleksander jest synem Zeusa. Macedończycy wierzyli w to.
Wychowaniem Aleksandra zajęła się niania Ellaniki.
Była ona siostrą młodego oficera Klitosa, który stał się
później gorliwym zwolennikiem Aleksandra Wielkiego
i jego serdecznym przyjacielem. Aleksander kochał Ellaniki jak swoją matkę, a ona jego jak swoje dzieci. Gdy
osiągnął sześć lat, w pałacu zjawił się pierwszy nauczyciel, Lisimachos z Akarnanii. Znał na pamięć całą Iliadę i Odyseję Homera. Bohaterami tych dzieł wychowywał swego bardzo zdolnego ucznia. Można więc szczerze
powiedzieć, że pierwszym wychowawcą jego był nauczyciel Greków, Homer.
Kiedy pewnego dnia Filip II znajdował się na jakiejś
wyprawie, Olimpia wyrzuciła Lisimachosa i na jego
miejsce przyjęła biednego krewnego z Epiru, surowego
i wymagającego pedagoga, Leonidasa. Nauczyciel ów był
zwolennikiem wychowania spartańskiego. Kładł szczególny nacisk na tężyznę cielesną. Zmusił Aleksandra do
skromnego życia, do bardzo wczesnego wstawania, dalekich marszów i rezygnowania z przelotnych uciech. Takiego właśnie opiekuna potrzebował Aleksander, młodzieniec żywiołowy, uparty, nieustępliwy, nerwowy aż
do szaleństwa, ale i wrażliwy, uczuciowy, wielkoduszny.
Nie znosił sprzeciwu. Rówieśnicy podziwiali, szanowali i bali się go.
Leonidas stosował różne sztuczki, żeby zmusić Aleksandra do prawie ascetycznego sposobu bycia. Zmuszał
do skromnej diety, czasami do głodu, kazał skakać z wysokich drzew i gonić zwierzęta, brać udział w polowaniu na lisy i dziki, a podczas spania trzymać w dłoniach
dwie kule. Obok łóżka stawiał misy z wodą, a kiedy Aleksander w śnie upuszczał kule, wpadały one do tych mis,
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Aleksander Wielki na Bucefale podczas bitwy pod Issos (333 p.n.e.). Fragment tzw. mozaiki Aleksandra z Domu Fauna w Pompejach, wikipedia

spryskując ciało Aleksandra i budząc go. Upozorował
też bitwę dwóch grup. Na czele jednej stanął Aleksander,
drugiej Ptolemeos. Plany bitwy przygotowywano długo.
Aleksander był jednak od razu gotowy.
– Dlaczego nie ustalasz taktyki boju? – zapytał
Leonidas.
– Jestem gotowy. Plan mam w głowie – odpowiedział
mały wódz Aleksander.
I ruszył nagle na przeciwnika, żeby nie dać mu czasu
na zrealizowanie swoich planów taktycznych. Taka była
jego strategia. A na wieść o walecznych zwycięstwach ojca
powiadał z rozżaleniem:
– Mój ojciec zrealizuje wszystkie swoje plany, nie zostawi nic dla mnie, żadnego wielkiego, wspaniałego czynu,
który mógłbym pokazać światu z waszą pomocą. A przecież też chciałbym się sprawdzić jako wojownik, wódz,
mężczyzna. Prawdziwy mężczyzna sprawdza się właśnie
w boju, w sytuacjach trudnych, wręcz niemożliwych.
Sprzeciwiali się przyjaciele:
– Wszystko to zdobywa dla ciebie!
– Czym są dla mnie, jeśli sam ich nie osiągnę.
Jak widać syn Filipa kroczył śladami surowego Leonidasa, a przede wszystkim ojca, nie tylko żeby z nim
współzawodniczyć, lecz by go przewyższyć.

Młody Aleksander często brał udział w dyskusjach
i planach wojennych, w rozmowach rodzinnych, towarzyskich, nawet w obecności zacnych gości i ambasadorów
różnych miast. W czasie nieobecności ojca przesłuchiwał ich jak doświadczony polityk. Dowiadywał się o liczebności i morale wojsk obcych (np. perskich), o stanie dróg, warunkach i przygotowaniach bojowych. Jako
chłopiec czuł się szczególnie bliski Achillesowi i Heraklesowi, od których wywodził się ród jego matki. Genealogia tego typu podnosiła rangę rodową, prestiż i wielkość
królestwa. Chętnie recytował fragmenty Iliady Homera
oraz Ody Pindara, grał też na kitarze, czasami tylko na
jednej strunie.
Wtrącał się wtedy jego nauczyciel muzyki, Lizymach
z Akarnanii, który nazywał Aleksandra Achillesem, Filipa Peleusem, a samego siebie Feniksem:
– Nie można grać na jednej wybranej strunie.
– Solówkę można. A zresztą czy to ma jakieś znaczenie? – dziwił się Aleksander.
– Nie ma żadnego znaczenia dla tego, który zostanie
królem. Natomiast ma znaczenie dla tego, który chce zostać muzykiem.
Natomiast Filip II podziwiał swego syna, gdy śpiewał.
Raz nawet powiedział przyszłemu królowi:
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– Synu, nie wstyd ci tak dobrze śpiewać?
Gdy dziesięcioletni Aleksander stanął z lirą przed ateńskimi gośćmi, Demostenes, sławny grecki mówca i później wielki przeciwnik działań macedońskiego króla,
nazwał go głupkiem, który nie potrafi liczyć do pięciu
i z którego strony nigdy nie zagrozi Atenom niebezpieczeństwo, gdyby kiedykolwiek wstąpił na tron. Nie wiedziałby nawet, jak się mylił.
Inni specjaliści szkolili go w sztuce władania mieczem, strzelania z łuku, miotania oszczepem. Umiał jeździć konno prawie od urodzenia.
Olimpia nie mniej kochała Aleksandra. Widziała
w nim przyszłego króla Macedonii. Często opowiadała mu o tajemnych rytuałach Kabirów, bóstw mieszkających w królestwie Hefajstosa i Posejdona. Kabirowie jako
pierwsi posiedli tajemnicę ognia. Swymi opowieściami
wracała do walki tytanów, do Dionizosa, który pragnął
połączenia człowieka z boskością, do Orfeusza i teogonii
orfickiej, do pochodzenia królów macedońskich od Heraklesa i Achillesa, zaszczepiając tym samym pragnienie
zwycięstw i chwały królewskiej.
Aleksander uwielbiał opowieści swojej matki, kochał
ją ponad życie. Często mawiał, że jedna łza matki warta
jest długich lat życia.
Kiedy miał dziesięć lat, krótko przed igrzyskami
urządzonymi przez Filipa w Dion, w stolicy Macedonii
Pella zjawił się przyjaciel Filipa II, Filonikos z Tessalii,
ze swoim rumakiem karej maści Bucefałem (Bykogłowym). Tak nazywano go, bo na środku dużego łba miał
biały włochaty pas, podobny do łba byka. Był to podarunek z okazji urodzin króla. Na przedpałacowym placu
zebrali się tłumnie przyjaciele króla, którzy podziwiali
narowistego konia. Jeden z nich chciał nawet go dosiąść,
ale bezskutecznie. Koń najpierw stanął na tylnych nogach, potem na przednich i odrzucił tylne z takim impetem, aż ziemia zadrżała. Przyjaciel króla uciekł, gdzie
pieprz rośnie, żeby ocalić swoje życie. Inny przyjaciel
powiedział:
– To doskonały rumak, niepowtarzalnej maści, może
kosztować nawet dziesięć stater (złotych monet). Spróbuję i ja go dosiąść.
I mocno chwycił za lejce. Koń nasrożył grzywę, potrząsnął głową i opryskał go pianą. Wystraszony uciekł
jak pierwszy jeździec.
Stajenni królewscy w końcu uznali, że koń jest wyjątkowo niesforny, bo nie potrafili go ujarzmić, udobruchać
i dosiąść
Filip II stracił cierpliwość, mocno się zdenerwował, zawołał właściciela rumaka i powiedział:
– Zabierz natychmiast swego konia i więcej tu się nie
pokazuj. Sprowadzisz jeszcze nieszczęścia na mój pałac.

– Uważam, że ten koń jest wspaniały i godny podziwu. Nie mają racji ci twoi jeźdźcy, którzy nie potrafią go
ujarzmić – wyznał Aleksander.
– Synu, jeszcze jesteś za mały, żebyś krytykował sprawdzonych i oddanych przyjaciół – powiedział król.
– Pozwól ojcze, że i ja spróbuję dosiąść tego konia. Jeśli uda mi się, będzie mój. Zgoda?
– Synu, nie chcę cię stracić. Konie tej maści są bardzo
niebezpieczne. Chcesz umrzeć młodo?
– Wolę umrzeć młodo, ale w pełnej chwale. Nie ma
chwały bez niebezpieczeństw i cierpienia. Mam ci podać
przykłady? Masz Ino, Medeę, Heraklesa, Edypa…
– Dosyć! Zbyt daleko sięgasz. Widzę, że mity zawróciły ci w głowie.
– Mity często stają się rzeczywistością. Zostawmy jednak te dygresje i pozwól mi spróbować.
– Ten koń ma w sobie krew tytanów. A jak ci się nie
uda, zostaniesz ukarany.
– Jak mi się nie uda, zapłacę cenę tego konia.
Wszyscy wtedy zaśmiali się.
Aleksander powoli się zbliżył, chwycił za lejce i skierował głowę konia w stronę słońca. Odwrotnie niż to czynili poprzednicy, bo wtedy nareszcie nie widział swego cienia, ani cienia jeźdźcy. Stąd lęk i wzburzenie zwierzęcia.
Pogłaskał kilka razy szyję, łeb, nozdrza, potem wsunął
mu coś do pyska i skoczył na jego grzbiet. Koń nie zdążył nawet parsknąć i podnieść tylnych kopyt. Wszyscy
wstrzymali na chwilę oddech. Patrzyli przerażeni i zdziwieni zarazem. Aleksander puścił lekko lejce i piętami
nóg spiął żebra konia, który ruszył z kopyta. Pędził jak
szalony wiatr. Aż dotarł do równiny.
– Pędź, skrzydlaty koniu! – wołał Aleksander. – Nie
zatrzymuj się nigdzie. Pokaż światu, że Aleksander jest
wielki.
Dopiero pod wieczór Aleksander wrócił do pałacu,
gdzie oczekiwano go z „duszą na ramieniu”. Król był
trochę zaniepokojony, ale bardzo dumny i zadowolony.
Wzruszony powiedział:
– Synu mój, jesteś wielki, szukaj innego, godnego królestwa dla siebie, bo Macedonia jest za mała.
I ze łzami w oczach ucałował syna, a Demaratos z Koryntu kupił Bucefała i ofiarował go w darze Aleksandrowi.
Od tego dnia świat nazywał Aleksandra Wielkim. Natomiast Aleksander i koń byli odtąd nierozłączni. Bucefał towarzyszył Aleksandrowi prawie we wszystkich ważnych bitwach. Zakończył żywot w wieku trzydziestu lat,
wkrótce po ostatnim wielkim zwycięstwie swego króla
nad indyjskim satrapą Porosem, odniesionym nad rzeka Dżhelam.
Ares Chadzinikolau
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Antygona z Krasnegostawu
Antygonę w Nowym Jorku wystawiają dziś w teatrach
Paryża, Warszawy i Moskwy. Sztuka autorstwa Janusza
Głowackiego jest udanym nawiązaniem do dramatu wielkiego greckiego tragika, Sofoklesa. Głowacki we współczesnych realiach wielkiego kraju osadził dramat kobiety, godnie i odważnie głoszącej wyższość praw boskich
nad ludzkimi. Rzecz to nie wymyślona, lecz wzięta z życia. A historia lubi się powtarzać. Nim jednak sytuacja ze
starożytnej Grecji powtórzyła się w Nowym Jorku, wcześniej rozegrała się w Krasnymstawie, maleńkim miasteczku na Lubelszczyźnie.
Rolę Antygony w krasnostawskim dramacie odegrała
siedemnastoletnia Ryfka, córka żydowskiego karczmarza.
Karczma jej ojca znajdowała się na szlaku lubelsko-lwowskim koło Izbicy. Był rok 1915, drugi rok wojny światowej. Krasnystaw zajęty został przez Austriaków. W owym
czasie na tamtych terenach rozpanoszyli się awanturnicy, złodziejaszki, wydrwigrosze i pospolite rzezimieszki.
Do tej grupy należał i bohater tej legendy. Zwał się Jaśko Rozwora i silny był jak tur. Grasował nad piękną rzeką Wieprz, pijał w gospodach Zamościa, Szczebrzeszyna
i nie opuszczał żadnego odpustu w okolicy. Podobno kochały się w nim wszystkie panny i wdowy, zerkały za nim
mężatki, zakochała się w nim i Ryfka. Znała go dobrze,
w gospodzie jej ojca bywał wszak częstym gościem. Rozwora rozzuchwalił się bardzo, za nic miał boże przykazania i władze okupacyjne. Łupił bogatych, nie oszczędzał
biedaków, ale zdarzało się, że zabierał z traktów dostawy dla wojska. Całe wozy! I rzecz jasna, nie pozostawiał
koni w zaprzęgu.
Austriacy nie mogli przymknąć oczu na takie zuchwalstwo. Tolerowali Rozworę, gdy łupił chłopów, ziemian i karczmarzy, ale kiedy podniósł rękę na dostawy
dla wojska, stał się przestępcą, dywersantem, terrorystą
– powiedzieliby dzisiaj propagandyści. Ujęto go szybko, właśnie w gospodzie ojca Ryfki. Pił tamtego wieczoru
więcej niż zwykle, gospodarz bowiem serwował wyborne trunki i nie przebąkiwał o zapłacie. Zadufany zuchwalec nie przeczuwał, że w stajni czekał już na niego ukryty
oddziałek wojska. W kajdanach zaciągnięto Rozworę do

Antoni Brodowski, Edyp i Antygona (fragment), olej, płótno, 1828,
zbiory MN w Warszawie, wikipedia - domena publiczna

→
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Krasnystaw, ryc. z XIX wieku

Krasnegostawu, a z nim jego adiutanta Bolka Rózeczkę.
Proces był krótki, a właściwie nie było go wcale. Komendant powiedział jedynie: „powiesić!”.
Do dzisiaj w Krasnymstawie między więzieniem
a dworcem pekaesu rośnie trzywiekowa lipa. Jest na niej
zielona tabliczka z informacją, iż to zabytek przyrody.
Wtedy – to znaczy: osiemdziesiąt parę lat temu – tabliczki nie było, lipa stała za cmentarnym murem. Cmentarza
już nie ma, jest tam baza pekaesu.
Pod tą lipą postawiono Rozworę i Rózeczkę. Nie zamierzano ich wieszać szybko i potajemnie. Wprost przeciwnie. Spędzono ludność z całego miasteczka, aby wszyscy
zapamiętali, że nowa władza rękę ma twardą i na pobłażanie nikt tu liczyć nie może. Wśród tłumu krasnostawian
stał Jan Czwórnóg, dziadek Jana Henryka Cichosza, popularnego poety z Krasnegostawu. Dziadek, wtedy wyrostek,
przeżył dwie wojny światowe i wojnę polsko-bolszewicką, i o herszcie Jaśku Rozworze opowiadał jeszcze w latach osiemdziesiątych burzliwego dwudziestego stulecia.
Oficerowie austriaccy dosiedli koni, obok stanął pluton wojska z bagnetami na karabinach, skazanym założono stryczki, wykopano ławkę spod nóg. Rózeczka zamachał rozpaczliwie nogami i znieruchomiał, pod Rozworą
urwał się stryczek. Okrzyk radosnego zdziwienia przeszedł przez tłum, komendant zbladł, Rozwora nieznacznie się uśmiechnął.
Panuje niepisane prawo, iż darowuje się życie skazanemu, jeśli pęknie stryczek. Ale cóż, była wojna, respektowano tylko prawa, które były wygodne dla silniejszych. Założono więc sznur ponownie, lecz okazał się za
krótki. Nie dostawał do wysokiej gałęzi. Zakłopotanie

Austriaków zdawało się nie mieć końca. Rozbójnik nie
przestawał się uśmiechać. Kilka dni wcześniej wróżka
czy też może Cyganka przepowiedziała mu, że nie zginie z ludzkiej ręki. Czyżby ta zagadkowa wróżba miała
się sprawdzić?
– Posadzić go na koniu! – wrzasnął któryś z oficerów.
Żołnierze w mig pojęli sens rozkazu. Dla siedzącego na
koniu wystarczył krótszy stryczek. Powróz z szyi skazańca można było już okręcić o gałąź. Klepnięty w zad koń
skoczył do przodu. Tym razem sznur wytrzymał. Przepowiednia poniekąd się spełniła. Koń poniósł watażkę
w objęcia śmierci.
– Mają wisieć tydzień! Nie wolno ich grzebać! –
wykrzyczał po niemiecku komendant, a tłumacz
przetłumaczył.
Jednak najbliższej nocy Rozwora został odcięty i pochowany. Dokonała tego Ryfka. Pomógł jej młodszy braciszek. To on, mimo swego garbu, wdrapał się na lipę,
przeciął sznur, a Ryfka pociągnęła ciało ukochanego na
cmentarz i tam pogrzebała. Niektórzy mówili, że nie wykopała mogiły, lecz złożyła zwłoki w grobie pewnej zamożnej krasnostawskiej rodziny. Dlatego Austriacy nie
znaleźli śladów świeżej ziemi. Na poszukiwanie pogrzebanego nie było zresztą czasu. Należało ukarać żywych.
Sprawczynię szybko ujęto, zresztą nie ukrywała swego postępku. Na żydowską gminę nałożono kontrybucję. Ryfkę zamknięto. Według jednych w areszcie, według drugich sam ojciec uwięził dziewczynę w komórce.
Miejsce odosobnienia jest bez znaczenia. Nie ulega jedynie wątpliwości, że zamknięta popełniła samobójstwo.
Jak Antygona.

n u m e r

Po co grabarzowi pieniądze

Odjechał do Grecji z Lublina przez Kraków, Budapeszt…
W Salonikach znalazł pracę na cmentarzu i nie mógł
jej porzucić, choć nie przywiązywał się do miejsc i ludzi,
w Polsce zostawił studia i dwie narzeczone...
Gadaliśmy w spelunce pod Górą Athos skąd przed wiekami – jeśli wierzyć mitom – Jazon ruszał po złote runo.
Wywiozłem dwa tysiące umarlaków – czynił przede
mną rachunek sumienia. Niemało. Tyle głów liczy Ćmielów, w którym się wychował. W łóżku jednego z nieboszczyków znalazł woreczek pełen drachm. Ważył je w dłoni,
gdy zjawiła się siostra zmarłego. Nie kryła goryczy, w domu
brata spodziewała się dostatku, a zastała biedę.
Wsparł ją więc tym, co odnalazł.
Po co grabarzowi pieniądze? – pytał raczej siebie niż mnie.
Aby utwierdzić go w mniemaniu, że się nie myli, zapłaciłem za dwa piwa, które ze mną wypił.

Koń bohatera

Grek Pawlos przypominał francuskiego komika Fernadela. Ale tylko trochę. Fernandel wcielał się w rolę durnowatych drabów, a Pawlos – choć o podobnej gębie –
był subtelny, kochał bogów i nie miałem wątpliwości, że
Hermes jest jego przyjacielem. Sukcesy finansowe odnosił bowiem oszałamiające. Miał pięć sklepów z futrami,
a myślał o otwarciu kolejnych. A taka niebieskooka Anna
z Puław, którą poznałem tamtego roku w Salonikach, nie
miała głowy do interesów. Nie wypiliśmy jeszcze butelki
„metaxy”, a już zaczęła płakać. Szlochała, bo pragnęła posiadać kwiaciarnię w Puławach.
– Nie ma problemu! – przekonywał Pawlos, który choć
miał dobre serce i każdemu byłby gotów greckiego nieba
przychylić, to nie wszystkie polskie subtelności rozszyfrowywał i pojmował. Pod polskim niebem panoszył się
wówczas socjalizm, najlepszy w świecie ustrój – jak powiadali jego twórcy, a w komunizmie – do którego nas
prowadzono – miało być jeszcze lepiej.
– Nie wiesz, jaki to trudne – popłakiwała niebieskooka. – Prowadzić sklep w socjalistycznej rzeczywistości,
to budowanie zamków na piasku!
– Co za problem otworzyć kwiaciarnię?! – powtarzał
Pawlos i było oczywiste, że nic nie pojmuje z socjalistycznej rzeczywistości.
Sączyliśmy ten grecki koniak w Salonikach pod biało-czerwonymi parasolami kawiarni w pobliżu placu Metaxy. Było wczesne popołudnie, powietrze drgało od gorąca. Tuż obok w sklepach Pawlosa sprzedawano futra,
futrzane kurtki i czapy, a przed nami na rozległym placu stał okazały pomnik generała Metaksasa, oczywiście,
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na koniu. Niechby sobie stał, pewnie nie wspomniałbym
o nim, ale bardziej niż upał począł mi doskwierać płacz
dziewczyny. Pawlosowi również. Przypomniałem im wtedy, iż różny bywa los pomników. W Polsce, nawet w takiej mieścinie jak Kraśnik, znaleźli się dowcipnisie, którzy
odlanemu w brązie partyzantowi włożyli pod ramię żywą
kurę. Bo żołnierze tej formacji kradli kiedyś także i kury.
– I postawili mu pomnik? Za to? – Pawlos znów nic
nie rozumiał. Patrzył na swego bohatera i było jasne, że
jest z niego dumny. Z takiego nikt nie zakpił i nie zakpi.
Owszem, bohater jak każdy człowiek mógł mieć chwile
słabości. Powstały o nim jakieś anegdoty czy żarciki. Ale
tylko dodają blasku legendzie Metaksasa. Sam pozostał
kryształowo czysty.
Dziewczyna płakała już stanowczo za długo. Byłem
zły na nią, na siebie i na generała. Tamtej chwili pojawił
się robotnik w granatowym kombinezonie. Na ramieniu
niósł drabinkę, z jaką i u nas uwijają się malarze pokojowi. Zdumiał go widok płaczącej dziewczyny, stracił rytm
marszu i potrącił szklankę na naszym stoliku. Pawlos poderwał się, zakrzyczał po grecku, ale szybko ochłonął. To
zrozumiałe. Ktoś, kto zna wszystkich greckich bogów,
musi panować nad gniewem.
Szkło uprzątnięto, płacz ucichł, upał zelżał.
Zapytałem Pawlosa, czy mógłby coś dla mnie zrobić.
Kiedy przytaknął, poprosiłem, aby pożyczył mi drabinę.
– Zgoda – powiedział. – To da się zrobić.
– I wiadro!
– Nie ma problemu – zapewnił, choć zdumienie zaokrągliło mu oczy. – Nie rozumiem was, Polacy – mógł
tak powiedzieć. Ale nie powiedział. Najwyżej pomyślał.
*
Następnego dnia wstałem wcześniej niż słońce. Drabina czekała na mnie w przedsionku sklepu. Wiadro również. Jak mogłem się nie cieszyć.
*
Pawlos miał na sobie elegancki błękitny garnitur, popijał kawę i zerkał na Serbki, Chorwatki, Polki przymierzające futra. Dostrzegł mnie i uniósł rękę w geście powitania. Palce jego dłoni układały się w literę „V”. Doceniłem
ten gest wróżący zwycięstwo ludziom walki, a jakże. Ale
i ja miałem dla niego niespodziankę.
– Koń twojego bohatera był bardzo spragniony! – zawołałem. – Wyjrzyj oknem! Zobaczysz, jak ucieszyło go
wiadro wody, które podsunąłem mu na twojej drabinie!

Herakles, Stojan i Jowka

To w Tracji mieszkał mitologiczny król Diomedes, który zabijał wszystkich cudzoziemców, by ich mięsem żywić czwórkę swoich wspaniałych klaczy. Dziewiątą pracą
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Heraklesa było przywiezienie owych koni. Oczywiście,
Herakles nie był koniokradem. Zagarnął zwierzaki, kiedy pozbawił życia ich właściciela.
Gdzie szukać owej baśniowej Tracji?
Obejmowała tereny dzisiejszej Bułgarii. Tamtego lipca – jeszcze w ostatniej dekadzie dwudziestego stulecia
– szedłem przez wysuszone bułgarskie pola, a ich pył
osiadał na moich sandałach. Obok mnie sapał Stojan
Gieorgijew Stojanow. Przed nami fale Czarnego Morza
wgryzały się w kamienisty brzeg. W oddali, na wniesieniu, czerwieniły się dachówki ubogich domów.
– To Cyganie – wyjaśniał mój druh. – Kilku z nich ma
żony z Polski! Niezwykle piękne blondynki!
– Zazdrościsz? – pytałem.
Nie zazdrościł. Miał żonę Rosjankę i chyba był zadowolony, że się od niej uwolnił. Przez pięć lat pracował
na różnych budowach w Związku Sowieckim, w szóstym
roku spadł z czwartego piętra i stracił słuch.
– Ale tylko na jedno ucho! – powtarzał.
Ukończył już 40 lat, pisał teksty satyryczne i nowele
science-ficion. Gromadził bibliotekę, Sienkiewicza i Lema
czytał po bułgarsku, Woltera i Oscara Wilde’a w oryginale. Dla nauki.
– Chciałbyś powędrować przez świat? – dociekałem.
– A któżby nie chciał powłóczyć się po Azji, Afryce,
Australii?! – odpowiadał pełen melancholii. Przyjaciele
przysłali mu swego czasu zaproszenie do Algierii, ale bilet z Sofii do Algieru kosztował 1200 lewa, coś około 700
dolarów.
– To sumą nie na moją kieszeń – powtarzał żalem.
A gdzie bywał? W NRD, w Polsce, w Rumunii.
– Ach, ta zieleń w Polsce! – wzdychał. – Niezwykła!
Taka bujna i wilgotna! Łopian, rabarbar, rododendron!
Przypominał sobie rośliny, przedmioty, gwiazdy, noce
i poranki.
Rozumiałem ten zachwyt. Nocami piliśmy rakiję pędzoną ze śliwek i dałbym słowo, że nie ma na świecie lepszego bimbru.
Ucztowaliśmy w mieszkaniu Jowki Rusewej, krewnej
Stojana. Jowka nie miała 30 lat, a już była wdową. Skończyła instytut weterynarii świetnie mówiła po polsku.
Byłem jej wdzięczny, że filozoficzne kalambury Stojana
przekładała z bułgarskiego na polski, moje zaś wątpliwości na bułgarski. Gadaliśmy o sztuce, polityce i życiu pozagrobowym. W niektórych sprawach zgadzaliśmy się ze Stojanem i wydawaliśmy się wtedy bardzo
sobie bliscy.
Powiedziałem w którymś momencie Jowce, iż znałem
tylko jedną Bułgarkę, która równie świetnie mówiła po
polsku. Nazywała się Dora Gabe.
– Ładna? – zainteresowała się Jowka.

Wyjaśniłem, że w czasach romansu z polskim poetą
Kasprowiczem była z pewnością piękna. Sam zetknąłem
się z Dorą, kiedy kończyła 80. rok życia. Stojan śmiał się
i uważał mnie za człowieka niezwykle dowcipnego.
Zapytałem wówczas, czy któraś z kobiet, które znał,
wyznała mu coś szczególnie niezwykłego. Popatrzył podejrzliwie, czy nie pokpiwam.
Nie pokpiwałem.
Odpowiedział, że wiele kłopotliwej satysfakcji sprawiła mu miła dziewczyna z Algierii. Brała go za Jeana Marais. Teraz ja mu się przyjrzałem. Faktycznie, był podobny.
Nie potrafił wyprowadzić jej z błędu.
– Musiałem grać rolę popularnego aktora! – Wspominał to jak ciężką pracę.
Ale nie unikał kontaktów z dziewczyną! Mało tego,
obejrzał ukradkiem dwa filmy z Jeanem Marais. Podglądał i studiował jego ruchy. Nienawidził go, ale jednocześnie szanował.
Rozumiałem go, wydawało mi się, że go rozumiałem.
Ot, sytuacja, francuski aktor, bułgarski pisarz i algierska
turystka. Niby wdychała do Stefana, ale płonęła uczuciem
do innego.
Pytałem jeszcze, co najbardziej lubi.
– Człowiek ze wszystkiego najbardziej lubi siebie
– oświadczył.
– Ja nie lubię siebie – wtrąciła młoda wdowa.
– To wyznanie dotyczy raczej mężczyzn – wyjaśniłem.
– To się nazywa miłość własna.
– Chwilami mam wrażenie, że jestem geniuszem –
zdobył się jeszcze i na takie wyznanie.
Jowka popatrzyła na niego podejrzliwie. Ale i to wyznanie dobrze zrozumiałem.
*
Rankiem szliśmy wykąpać się w morzu. I tak jak przed
wiekami stopy wzbijały obłoki kurzu, fale wgryzały się
w brzeg, słońce przygrzewało, a w przystani kołysały się
łodzie. W stronę jednej z nich Cygan ciągnął osiołka. Cygan był chudy i nie mógł kojarzyć się Herkulesem, jak oślina z klaczą Diomedesa. Ale na wzniesieniu dostrzegłem
jeszcze trzy zwierzaki przywiązane do pnia drzewa. Cygan nie ustawał w pracy, pot błyszczał na jego czole, ramionach, plecach.
Kto wie – myślałem wtedy – może zabiedzony pastuch
wykonuje pracę cięższą niż mityczny bohater. Może jest już,
a może będzie wielką legendą swojego narodu, albo i całego świata? Stojan też popatrzył na mnie domyślnie, jakby
i jemu zaświtała myśl o sytuacji niezwykłej. Dalejże więc
poklepywać osiołka po zadzie, by przyspieszył kroku i pełzł
szybciej ku rozwiązaniu nie znanego nam jeszcze finału.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Jerzy
Jacek Bojarski

Wakacje na Zakynthos –
pomiędzy choreą a zorbą
Z Luton do Zakynthos to tylko trzy i pół godziny
lotu. Wiedziałem o tym od dawna.
Zakyntos (gr. Ζάκυνθος, Zákynthos; hist. Τζάντε, Zante) – to grecka wyspa na Morzu Jońskim, na zachód od
Peloponezu, trzecia co do wielkości w archipelagu Wysp
Jońskich.
Wylot w niedzielę, 23 sierpnia. Pierwsze mocne akcenty już na lotnisku. W długą kolejkę ludzi obowiązkowo
w maskach prowadzącą do odprawy bagażu weszła policja. Zdawałoby się jak tu trafić na osobę właściwą skoro
nie widać twarzy. Wyłowili błyskawicznie kobietę. Wzięli na bok do kontroli dokumentów, a po sprawdzeniu bagażu kobieta została zakuta w kajdanki. Już z nami nie
poleciała. Lot – jak powiadam – trwał około 3,5 godziny. Wylądowaliśmy blisko północy. Różnica czasu między
miejscowościami wynosi 2 godziny. Wyjście z samolotu szokujące – powiew ciepłego powietrza jak z suszarki.
Odbieramy z lotniska samochód zamówiony wcześniej
w wypożyczalni Mercury. Obsługiwał nas Polak, który od
3. roku życia mieszka w Grecji. Pojazd będzie nam służył
przez tydzień do wycieczek, i jedziemy prosto do hotelu
Poseidon Beach w Laganas. Dystans krótki – raptem 6,5
km. Trafiamy na recepcję. Pokój na II piętrze z klimatyzacją. Inaczej by się nie dało spać.
W poniedziałek, 24 sierpnia, dzień aklimatyzacji. Śniadanie metodą stołu szwedzkiego, człowiek mógł wybierać
to, co mu najbardziej na wirus zdawało się najsmaczniejsze. Wszystko podawała obsługa ze względu na pandemię Covid-19. Smaczne wszystko. Ja objadałem się sałatkami plus jakieś dobre mięso. Piłem dużo soków i wody.
Po śniadaniu na plażę. Raptem 40 metrów od hotelu. Plaża i trawniki wypełnione leżakami. Woda w morzu pełniła rolę klimatyzacji, gdyż temperatura 35 stopni.
Świat jest globalną wioską – wczoraj w Anglii, dzisiaj
obudziłem się na bajecznej wyspie Zakynthos w Grecji.
Wprawdzie nastąpiła zmiana miejsc, ale ja ten sam młody
emeritus biblioteczny. Kto bogatemu w fantazje, przecież
nie w kasę, emerytowi zabroni – no kto? – chyba ten tylko z Nieba. Miejsce robi wrażenie, grzałem i opalałem się
pod palmą. Głowa w cieniu. W trakcie darmowe drinki,

piwo i soki, a nawet przekąski i tak do obiadu. W trakcie
wejścia do morza. Obiad wypasiony, jadłem dużo sałatek
z fetą, soki i coś z mięsa! Piwo.
Po obiedzie – odpoczynek. Moje motto na emeryturę, zwłaszcza tutaj to klasyka rodzinna. Wnuczka Cecylia rzekła kiedyś nad morzem: „lepiej się położyć niż nic
nie robić”. Więc mizdrzyłem się do słońca wśród palm,
leżąc na leżaku i wchodząc od czasu do czasu do morza.
*
A przede mną już tylko pląsy emerycko-biblioteczne na
plaży wyspy koło hotelu Poseidon Beach. Wyspa Zakynthos stała się moją mentalną rzeczywistością. Historia jest
dosyć ciekawa i intrygująca. W ekspresowym tempie za
Wikipedią historia jawi się następująco. W latach 1267–
1386 wyspy należały do Królestwa Sycylii. W roku 1386
podbiła je Republika Wenecka. W 1797 roku za Napoleona Bonapartego włączone do Francji. W 1800 utworzono tu Republikę Siedmiu Wysp pod protektoratem
rosyjsko-tureckim. W 1807 roku zwrócono wyspy Francji (od 1809 w składzie Prowincji Iliryjskich). W 1810
roku Wyspy Jońskie przejęła pod kontrolę Wielka Brytania. W 1815 Wyspy Jońskie stały się niepodległą republiką pod częściowym protektoratem Wielkiej Brytanii.
W 1864 roku republikę włączono do Królestwa Grecji.
Tak więc zaczynam wakacje w Grecji, a tu mi się ciśnie
do głowy chorea, taniec praktykowany w starożytnej Grecji, wykonywany w kole, z towarzyszeniem śpiewu.
Déjà vu? (fr. już widziane) – z jednej strony dziwne odczucie, że przeżywana sytuacja wydarzyła się już kiedyś,
z drugiej zaś wydaje mi się to niemożliwe?
Skąd ja to znam? To sen czy jawa? Tak zaczynają się
moje bajeczne wakacje! Jak to relacjonować? – Nie wiem?
– Nie umiem? – Nie potrafię? Dlaczego ten Fronczek ode
mnie wymaga relacji z podróży? Kultury antycznej greckiej nie znam. Tyle o ile przez zasiedzenie na wykładach,
proseminarium i ćwiczeniach oraz osobistych kontaktach z prof. dr. hab. KUL Edwardem Zwolskim (1932–
1997). Był to bardzo wybitny historyk, filolog klasyczny
z wykształcenia, tłumacz, specjalista historii starożytnej.
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Droga do Zatoki Wraku

W roku, kiedy podpisano Układ Warszawski i ja się urodziłem, Profesor został absolwentem historii i filologii klasycznej, czyli w 1955 roku. W latach 1959–1961
studiował za granicą. Doktorat w 1960 na Uniwersytecie Rzymskim i w 1964 na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 1955 zatrudniony na KUL. Habilitacja 1976 na UW.
Od 1992 profesor nadzwyczajny. To było w tamtym tysiącleciu. Erudyta niezwykły, przy nim czułem się, jak
ostatni głupek tego świata! Zawsze mnie traktował poważnie. Nigdy nie lekceważył mojej osoby, choć zaledwie
raczkowałem w życiu uniwersyteckim. Takiego Profesora miałem jednego. Znał kilkanaście języków – to mało
powiedziane. Pismo klinowe, grekę także – tę starożytną. Potrafił mówić kilka godzin o tym, co było umieszczone na starożytnej amforze (wazie) glinianej do wina,
oliwy i miodu. Tłumaczył jej symbolikę. Znał język sumeryjski. W kulturze antycznej greckiej poruszał się, jak
ryba w wodzie! Dlaczego teraz o tym wspominam? Bo był
uczonym wielkiego formatu! Imponował mi, a jednocześnie rozmowy i spotkania z nim to były inicjacje w starożytność, w kulturę antyczną. Mieliśmy z Profesorem tylko
rok wykładów: 1978/79, a mój rok był w nim zakochany.
Chodziliśmy za nim pięć lat. Wspólne czytanie inskrypcji
rzymskich po łacinie czy Platona! Teraz to wszystko staje
mi przed oczyma tutaj, na wyspie Zakynthos. Jego delikatne ręce i ruchy – mowa ciała. Wzrok, spojrzenie, którym chciał wyciągnąć od studentów, jak myślą i co wiedzą o tamtych czasach greckich?

Nie narzucał, ale umiejętnie i bardzo subtelnie sugerował! Traktował nas jak partnerów, choć nimi nie byliśmy.
British Museum i cały świat kultury antycznej mam tutaj, na tej wyspie Zakynthos przed oczami!
Déjà vu?
Przecież ja nie cierpiałem starożytności! Nie lubiłem
czytać Jana Parandowskiego, Mitologii, Odysei ani nie
znalem bogów greckich, to było mi obce i dalekie!
Aż tu nagle stanąłem na jednej z trzech wysp jońskich!
42 lata zmaterializowały się w sekundę. Wojny. Ateny.
Maraton! Co ja niedouczony biedaczek tutaj robię?
Tak, to tylko wakacje. Słońce greckie. Morze i plaża?
Jednak nie! Mój PROFESOR chce, bym ruszył głową?
Bym nie był ośmiodniowym konsumentem wczasów all
inclusive?
Do boju, to Edek wzywa mnie z zaświatów. Wprawdzie pochowany na cmentarzu przy Lipowej, obok swojego mistrza prof. Stanisława Łosia, żąda w wolności, bym
oddał na piśmie, to czym mnie karmił? Był religioznawcą
wszelkich religii. Biblia jawiła mu się jako jedna z wielu!
Myślałem, że tutaj sobie odpocznę jako zwykły emeritus.
Pasibrzuch. Ignorant. Z synem i wnukami. A tu pchają mi
się jakieś aberracje starożytne. Pocę się nie od słońca, ale
od pustki w głowie. Moja wiedza o starożytności jest ignorancją, jest mierzona na milimetry. Od pazurka do pazurka.
Edwardzie, wybacz. Byliśmy na ty. On – profesor i ja –
student. Lubił mnie i chciał moją głowę zagospodarować,
ale w tym wypadku to było nieosiągalne.

n u m e r
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Plaża w Zatoce Wraku

*
26 sierpnia, środa, dzień wycieczkowy. Dojechaliśmy
wypożyczonym fiatem do portu Saint Nicolas.
Wyspa o długości prawie 40 km w połowie położona wśród skał, a połowa to nizina. Drogi w górach bardzo wąskie nad przepaściami bez ochronnych barierek
zapierają dech w piersiach. Na szczęście kierowca zawodowy był mistrzem kierownicy. Bałem się o zawał serca.
W porcie wynajęliśmy na godzinę kuter do prywatnej podróży. Widoki znakomite. Piękne białe klify, wysepki, jaskinie, gdzie woda lazurowa. Bajka. Myślałem, że jestem
w kinie na filmie? Po godzinnej przejażdżce wróciliśmy
do portu Saint Nikolas. A potem wygłodzeni do poleconej restauracji Orizodes. Lokalizacja tej greckiej świątyni pokarmu umieszczona nad urwiskiem, z widokiem na
Morze Jońskie. W oddali stateczki, łodzie, ludzie serfujący na deskach. Panorama na gaje oliwne i przepiękne
domy. Na dachach voltaika, wszak słońca ci tu dostatek.
W ogrodach baseny. To robi wrażenie. Czekaliśmy długo
na nasze zamówienie, ale to wymagało czasu – homary,
ryby, musake i inne smakołyki i przystawka w postaci humusu i chleba. Piwo, woda i coca cola. Dwie godziny kontemplowaliśmy przy posiłku, i w czasie oczekiwania nań,
bajkowe obrazy. Powrót do domu, by płynąć morzem do
zatoki i na plażę ze zwiedzaniem wyspy Zakynthos. Widzieliśmy najsłynniejszą Zatokę Wraku, ale z góry – z lotu
ptaka z czubka klifu, tj. około 250 metrów. W tym dniu
była za duża fala, by płynąć morzem. Po drodze piłem

bimber miodowy. Właściciel kramu wychwalał nasz traktor Ursus, który używa już 45 lat i jest sprawny. Nocą wracaliśmy do domu. Może i dobrze. Nie widziałem tych
wszystkich ekspozycji i przepaści. Oświetlone w ciemnościach monastyry. Po powrocie do hotelu było spotkanie z fakirem. Puszczał ogień, robiło wrażenie.
28 sierpnia, piątek. Wycieczka na najsłynniejszą plażę i Zatokę Wraku. To już 46 lat jak rozpocząłem pracę,
obecnie moje zdrowie to jak Zatoka Wraku – wrak człowieka. W tej zatoce na plaży i morzu poddałem się najlepszej terapii naturalnej. Zjazd do zatoki Porto Vromi
przyprawił mnie o palpitację serca, stąd udaliśmy się stateczkiem do Zatoki Wraku. Niestety, nie mieliśmy maseczek. Po zmierzeniu temperatury wsiedliśmy na stateczek. Po drodze omijanie bajkowych klifów, jaskiń, trwało
to około 45 minut. Później kąpiel na plaży Zatoka Wraku.
Cudowna woda. Powrót trwał do zatoki ponad godzinę,
po drodze dwa przystanki na kąpiel. Widzieliśmy w zatoce Twarz Posejdona.
Pobyt na Zakyntos dodał mi pawera. Odżywiałem
się jak krowa, same zielone warzywa i owoce. Schudłem
5 kg, mimo że żarłem. Emerytura jawi mi się jako niezwykła wycieczka do wieczności. Czas ucieka, wieczność czeka. Do usłyszenia z następnej relacji, jak dożyjemy i jak Zbyszek Fronczek zaprosi mnie do swojego
„Lublina”.
Jerzy Jacek Bojarski
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Fabularne i językowe ewokanty
rzeczywistości podlaskiej
w powieści Leona Kunickiego Iwanko (1860)

W opublikowanym w 2019 roku przez lubelskie wydawnictwo POLIHYMNIA reprincie powieści Leona Kunickiego Iwanko, wydanej po raz pierwszy tuż po połowie XIX wieku, w 1860 roku, wydawca zamieścił rodzaj
posłowia autorstwa Zbigniewa Włodzimierza Fronczka,
zatytułowany Ludzie, przyroda, wizerunki. W tekście tym
autor słusznie twierdzi, że „[...] długie lata o nim [Leonie
Kunickim] nie pamiętano”1, zaś prozę Kunickiego, również niebezzasadnie, ocenia krytycznie, pisząc: „Obrazki, powieści, liczne humoreski piewcy naszego nad-buża
wywołują dzisiaj irytację, to nie ta proza, nie ta narracja, która do literatury przyciąga, co rzuca na kolana, zapiera dech i nie pozwala czytelnikowi zasnąć. Miał jednak Kunicki – co się rzekło i co przyznać należy – swoje
talenty, pasje, wrażliwość, temperament, potrzebę literackiego dokumentowania czasu, krajobrazu, ludzkiego
charakteru”2.
Tezy Zbigniewa Fronczka, jak wyżej powiedziałam,
są uzasadnione. Leon Kunicki, XIX-wieczny pisarz i rysownik, dziś z pewnością jest postacią czytelnikowi właściwie nieznaną. W XIX wieku, zwłaszcza w latach 60.
i 70., pojawiały się o nim wzmianki w prasie czy w opracowaniach encyklopedycznych3. Był też wówczas pisarzem czytanym. Jego proza mieściła się w ówczesnym
kanonie estetyki, odpowiadał na zapotrzebowanie czytelnicze, dając odbiorcy do rąk utwory zgodne z pozytywistyczną ideą pracy u podstaw i oświaty wśród ludu.
Dziś jego utworów nie ma wśród lektur szkolnych, ale
ich autor, Leon Kunicki, jest odnotowany we współczesnych opracowaniach z zakresu biografistyki i w specjalistycznych słownikach. W XVI tomie Polskiego słownika biograficznego, wydanego w 1971 roku, dość obszerny
biogram poświęcił mu Antoni Trepiński4, pokazując nie
1 Z. W. Fronczek, Ludzie, przyroda, wizerunki, w: L. Kunicki, Iwanko, Lublin
2019, s. 129.
2 Ibidem, s. 132–133.
3 Pełna literatura patrz: A. Trepiński, Kunicki Leon, w: Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 190; J. Białynicka-Birula, Kunicki Leon, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających
(zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. IV: Kl – La, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 365
4 A. Trepiński, Kunicki Leon, op. cit., s.189-190.

tylko skrótowe curriculum vitae, ale też charakteryzując
jego działalność rysowniczą i pisarską. W 1984 roku Leon
Kunicki doczekał się notki autorstwa Haliny Gacowej
w Literaturze polskiej. Przewodniku encyklopedycznym5,
a w dwa lata później ukazał się jego biogram i omówienie
twórczości rysowniczej autorstwa Joanny Białynickiej-Biruli w Słowniku artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.)6. To, oczywiście, tylko
najbardziej prestiżowe wydawnictwa drugiej połowy XX
wieku, które odnotowały postać Leona Kunickiego, pisarza „tutejszego, znad Buga” – jak to określił Zbigniew
Fronczek7. Urodził się bowiem Leon Kunicki8 w 1828
roku w Siedliszczu koło Uhruska, w powiecie włodawskim, jako syn właścicieli ziemskich Marka i Wiktorii ze
Świeszewskich. Po okresie edukacji domowej uczył się
w gimnazjum realnym w Warszawie, a po jego ukończeniu pracował tu przez kilka lat w Banku Polskim. Następnie przeniósł się w rodzinne strony, nad Bug, i osiadł
w majątku Stulnie, który odziedziczył wraz z Majdanem
Stuleńskim. Zajmował się wówczas gospodarstwem, pracą literacką i rysowaniem. W 1861 roku poślubił Ewelinę Drohojowską, z którą miał troje dzieci. Wkrótce jednak stracił żonę i dwie córki, a sam mocno podupadł na
zdrowiu. Mimo leczenia w Karlsbadzie (1872 r.), zdrowia
nie odzyskał. Zmarł w 1873 roku w Warszawie i pochowany został w grobowcu rodzinnym w Uhrusku nad Bugiem. Na marginesie warto odnotować, że Kunicki, przez
Moraczewskich, był spowinowacony z Józefem Ignacym
Kraszewskim, którego poznał w 1851 roku w Romanowie
(obecnie mieści się tu muzeum J. I. Kraszewskiego). Kraszewskiego też i jego powieść Ostap Bondarczuk przywołuje w omawianym tu utworze Iwanko.
Kunicki jako pisarz debiutował w 1848 roku opowiadaniami z cyklu Stary sługa i Salony wiejskie, publikowanymi na łamach „Album Literackiego”, redagowanego
5 H. Gacowa, Kunicki Leon, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny,
t. 1: A – M, Warszawa 1984, s. 538–539.
6 J. Białynicka-Birula, Kunicki Leon, op. cit. s. 364–365.
7 Z. W. Fronczek, Ludzie, przyroda, wizerunki, op. cit., s. 129.
8 Biogram Leona Kunickiego na podstawie: A. Trepiński, Kunicki Leon, op. cit.,
s. 189–190; J. Białynicka-Birula, Kunicki Leon, op. cit., s. 364–365.
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przez Kazimierza Władysława Wójcickiego. Później podjął współpracę z „Biblioteką Warszawską”, „Dziennikiem
Warszawskim”, „Dzwonem Literackim”, „Gazetą Codzienną”, „Kalendarzem Polskim Ilustrowanym”, „Kłosami”, „Opiekunem Domowym” i innymi. Na łamach
tych pism, a także jako wydawnictwa odrębne, publikował opowiadania, szkice, obrazki ukazujące obyczajowość wsi nadbużańskich regionu podlaskiego, ale też
humorystyczne obrazki warszawskie. Ich cechą uderzającą był duży ładunek moralizatorski i dydaktyczny. Ponieważ Leon Kunicki realizował się również jako rysownik,
zwłaszcza scen i typów charakterystycznych dla Podlasia, wiele swoich utworów pisarskich sam ilustrował. Jak
konstatuje Antoni Trepiński: „Utwory i rysunki K[unicki]ego o tematyce związanej z regionem mają dziś znaczenie dokumentów z przeszłości Podlasia”9. W tym nurcie
„dokumentów regionu” mieści się też powiastka Iwanko,
którą autor uznawał za powieść, ale, jak pisze Zbigniew
Fronczek, „Dziś właściwszy się wydaje termin «minipowieść». Fabuła jest uboga, dynamika mizerna, ale moralistyka rozbuchana!”10.
Bohaterem swego utworu uczynił Kunicki Iwanka, syna wiejskiego diaka Chwed’ka Sidoruka, który od
miejscowego chłopstwa odróżniał się „cokolwiek wyższem ukształceniem (bo czytać i pisać umiał) i stosunkami z plebanią [...] a i w stroju nawet był wielce do nich
podobnym, i nie nosił tych zwyczajnych diakom kapot
długich, szarych, wyszywanych białemi taśmami i pasów
czerwonych, ale po prostu kasztanowatą grubą sukmanę,
rzemiennym pasem z dużą mosiężną klamrą przepasaną,
postoły lub buty z niepoczernionemi cholewami i czapkę rogatą tegoż co sukmana koloru”11 (s. 7–8). Zapewne
przywarą diaka było umiłowanie krupniku, który nieraz
w nadmiarze spożywał, ale, jak to w utworze moralizatorskim, nałóg ów potrafił przezwyciężyć. Główny bohater
natomiast, Iwanko, jak barwnie opisuje Zbigniew Fronczek: „[...] skrojony został przez autora jako wzór do naśladowania. Uczynny, grzeczny, szlachetny, od dziecięcia
czujący smak do liter. Nim pogonił krowy na pastwisko
zawsze za pazuchę zdążył upchnąć elementarz”12.
Akcję swego utworu Kunicki umieścił w nadbużańskiej
wsi Horodno, będącej zapewne wytworem wyobraźni pisarza, bowiem miejscowości o tej nazwie znane są na Białorusi i Ukrainie, ale żadna z nich nie leży nad Bugiem.
Natomiast autor pisze: „Na jednym ze wzgórz w półkole otoczonem korytem Buga, leżała wieś Horodno zwana,
o kilkudziesięciu chatach szarych, skupionych, siostrzyca
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sioł podlaskich rodzona” (s. 4). Czy nieco dalej: „Tuż za
jedną ścianą parkanu, strome i przepaściste zniżało się
wzgórze, i Bug płynął tuż blizko tak, że kopułka nieraz
i krzyż odbijały się w wodzie, a połyskując od słońca, złocistemi strugi po cichej wodzie migały” (s. 6). Jak dowodzi lubelski uczony Feliks Czyżewski, literackie Horodno
to wieś usytuowana „[...] na obszarze między rzeką Włodawką na północy a rzeką Uherką na południu. Obszar
ten, pozostający w obrębie XIX-wiecznego powiatu włodawskiego, ograniczyć należy do ziem niegrodowego starostwa stuleńskiego”13. Dowodzi też, że można „[...] z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że pierwowzorem
literackiego Horodna było XIX-wieczne Zbereże”14, wieś
położona na lewym brzegu Bugu.

11 Wszystkie cytaty z tekstu Iwanka podaję w pisowni oryginalnej.

13 F. Czyżewski, Kilka uwag o dwujęzyczności dziewiętnastowiecznych mieszkańców wsi nadbużańskich w twórczości Leona Kunickiego (na przykładzie powieści Iwanko), „Annales Universitatis Paedogogicae Cracoviensis. Studia
Linguistica” 14, 2019, s. 40.

12 Z. W. Fronczek, Ludzie, przyroda, wizerunki, op. cit., s. 136.

14 Ibidem, s. 41.

9 A. Trepiński, Kunicki Leon, op. cit., s. 190.
10 Z. W. Fronczek, Ludzie, przyroda, wizerunki, op. cit., s. 135.
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O terenach nadbużańskich, dziś powiedzielibyśmy –
swojej małej ojczyźnie, Kunicki opowiadał z rozrzewnieniem i pewnego rodzaju zachwytem. Przywołać tu można
nostalgiczne i bardzo plastyczne opisy krajobrazu nadbużańskiego i samego Bugu, symbolu opisywanego terenu.
Pisze Kunicki: „W głębokiem a urwistem zwykle korycie płynie Bug cicho a szparko, fantastycznie wyginając
swe łożysko; to się kryje w lasku wierzb i drżącej osiki, to
swobodnie wysuwa się na łęgi obszerne, zasiane stogami i brogami wonnego siana; to znów szumi na starym
zczerniałym, klekoczącym młynie i w zwężonem przez
groble korycie pieni się, niecierpliwi, a płynie dalej i dalej... I zdaje się, że mu tak pilno, że powinienby najprostszą wybrać drogę, to on kapryśnie zwraca się w przeciwną zupełnie stronę, okrąża kępę łoziny lub piasku i znów
dalej swe koryto prostuje; a nad jego brzegami widnieje
gdzieniegdzie krzyż prosty drewniany, na pamiątkę świętowania flisów w tem miejscu postawiony, gdzieniegdzie
dąb z pniem osmalonym stercząc korzeniami na brzegu,
wierzchołek swój nurza w czarnej wodzie, która po nim
kipi i wiruje... Po wzgórzach przyległych szarzeją rozsypane wioski z drzewami i krzyżami, a podobne do siebie jak siostry rodzone; gdzieniegdzie dwór lub dworek
z ogrodem, cerkiewka w wieńcu lip, dodają im rozmaitości i różnią ich jedynie od siebie; a po tamtej stronie rzeki to już Wołyń” (s. 2–3). Ostatni cytat z Iwanka ma też
wartość dodaną – jednoznacznie wskazuje, że opisywana wieś usytuowana jest po lewej stronie Bugu, skoro „po
tamtej stronie rzeki to już tylko Wołyń”.
W warstwie fabularnej uwagę zwracają też fragmenty
nawiązujące do rzeczywistości konfesyjnej wsi, jak: „Dla
umiejącego patrzeć na przyrodę, strony nasze nad-bużne, tem więcej będą mieć powabu, że same z siebie posiadają położenie wdzięczne, pełne właściwego im, może
tęskno-smutnego, ale miłego uroku; widok tych chat starych, skleconych niedbale, tych licznych krzyżów po siołach i rozdrożach, cerkiewek unickich ocienionych lipami, stanowić będą pejzażyki miłe swą prostotą” (s. 2).
W cytowanym fragmencie Kunicki określa dominującą we wsi konfesję – pisze o „cerkiewkach unickich”, tak
charakterystycznych dla opisywanego regionu, zwłaszcza
dla podlaskich siół. Podkreśla: „Ksiądz Walenty Ulanowicz, proboszcz horodeński obrządku uniackiego” (s. 17).
Funkcjonowało powiedzenie, że „ruska wiara to chłopska
wiara”. Jak pisze Witold Kołbuk „[...] na całym obszarze
Rzeczypospolitej do Cerkwi unickiej przynależały masy
plebejskie, a jedyną grupą, zresztą słabo wykształconą, byli
wśród unitów ich duchowni”15. Dobrze to uchwycił Leon
Kunicki, pisząc o ojcu Iwanka, który co prawda nie był
15 W. Kołbuk, Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich, „Studia
Białorutenistyczne” 7, 2013, s. 12.

księdzem unickim, ale jego pomocnikiem – diakiem, że
„czytać i pisać umiał” (s. 7), a gdy Iwanko podrósł „bat’ko
w wolnych od zatrudnień chwilach zaczynał go już uczyć
poznawać litery i syllabizować na starym a potłuszczonym elementarzu” (s. 11). Później nad edukacją Iwanka
czuwał sam proboszcz horodeński, darując mu nowy elementarz (s. 36), następnie wysyłając go do szkół, by tam
„choć kilka klass” przeszedł (s. 48).
Warstwa fabularna utworu Kunickiego, pokazująca
krajobraz nadbużański, architekturę wsi podlaskiej, nawiązująca do sytuacji konfesyjnej Podlasia, do roli, także społecznej, księdza unickiego jest jednym z typów
ewokantów rzeczywistości podlaskiej zaprezentowanej
w omawianym utworze.
Wśród fabularnych ewokantów przywoływanej rzeczywistości mieszczą się również opisy stosunków społecznych i typów charakterologicznych mieszkańców Horodna. Te jednak, jak na przykład umiłowanie do krupniku,
nie były cechą wyłącznie chłopstwa podlaskiego, więc nie
mieszczą się w zarysowanym temacie. Natomiast istotna
jest druga płaszczyzna, która wyraźnie kieruje czytelnika
na wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej, czyli środki językowe charakteryzujące wieś i jej mieszkańców.
Na granicy ewokantów fabularnych i językowych sytuuje się kwestia dwujęzyczności podlaskich wsi. Problem ten dogłębnie przeanalizował i opisał Feliks Czyżewski w cytowanym już artykule16. Dowiódł, że nie tylko
warstwa językowa powiastki Iwanko, ale też znajomość
stosunków społecznych, kulturalnych i historii regionu uzasadniają twierdzenie o dwujęzyczności wsi opisanej przez Leona Kunickiego. W podsumowaniu artykułu Feliks Czyżewski pisze, że utwór: „[…] 2. Ilustruje
procesy kształtowania się dwujęzyczności w obrębie jednej wspólnoty wyznaniowej; 3. Wskazuje czynniki ekstralingwistyczne określające rangę i prestiż dwóch funkcjonujących we wspólnocie języków: «ruskiego» (dialektu
ukraińskiego) i polszczyzny; 4. Pokazuje zasady i sytuacje przełączenia kodów językowych […]”17. Kwestia
dwujęzyczności mieszkańców pogranicza, w tym wypadku wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, jest istotna i ze względów społecznych, i językowych, jest też,
w kontekście podjętego zagadnienia, wyrazistym ewokantem rzeczywistości podlaskiej. Dodać by można, że
kresowi pisarze potrafili wręcz expressis verbis zaświadczać dwujęzyczność swoich bohaterów, jak np. Józef Ignacy Kraszewski, który w powieści Ulana, umiejscowionej
na nieodległym Polesiu Wołyńskim, zamieścił rozmowę szlachcica, Tadeusza Mrozoczyńskiego, z Ulaną, żoną
wiejskiego garncarza, z ich pierwszego spotkania:
16 F. Czyżewski, Kilka uwag…, op. cit.
17 Ibidem, s. 45.
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„– A z witki ty? (A zkąd ty?) – spytał Tadeusz.
– Z seła (z wioski).
– Z Ozera?
– Z Jeziora – odpowiedziała po polsku.
– Umiesz po polsku?
– A cóż? (zwyczajna odpowiedź w Polesiu, zamiast
prostego – tak) umiem.
– Gdzie-żeś się nauczyła?
– We dworze”.18
Przytoczona rozmowa jest dobrą, literacką ilustracją
myśli zawartych w artykule Feliksa Czyżewskiego.
Powracając do powiastki Leona Kunickiego Iwanko.
Językowe ewokanty rzeczywistości podlaskiej sytuują
się w niej na kilku poziomach. Pierwszy z nich to warstwa onomastyczna, a więc nazewnictwo własne osobowe i miejscowe jednoznacznie przez czytelnika kojarzone
ze wschodnimi rubieżami Rzeczypospolitej. Bardzo często przywoływana w utworze nazwa rzeki – Bug – nie tyle
przez swoją strukturę językową, ale przy choćby podstawowej wiedzy geograficznej kieruje czytelnika na pogranicze polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie. Podobnie
toponim Włodawa, nazwa zapewne nieodległego miasta, skoro jeden z bohaterów, Michał, „Pojechał za sierpami do Włodawy, i wróci zapewne niedługo” (s. 118)
czy też Biała [Podlaska]: „Ja pojadę do Biały do księdza
dziekana, to go wezmę, i tam go u znajomego Bazyliana
umieszczę” (s. 49) albo Brześć: „Jadąc do Brześcia, umyślnie zboczyłem was to odwiedzić i zobaczyć siostrzenicę”
(s. 77). Natomiast nazwa wsi, w której rozgrywa się akcja
utworu – Horodno – jest typowa dla pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego poprzez swoją fonetykę i morfologię. Takie cechy, dobrze zaświadczone w literaturze
językoznawczej19, jak tzw. pełnogłos w postaci grupy –
oro – czy dźwięczna spółgłoska h w miejsce polskiej g
jednoznacznie lokalizują nazwę. Podobnie mikrotoponim Zahorka („A ja tam, moja zołoteńko, twemu koniowi siana napruszył, a tego z Zahorki, bo najlepsze”, s. 78).
Ponadto wschodniosłowiański formant -ec tworzący nazwy mieszkańców pojawił się w etnonimie nadbużaniec
(„Bug nasz umie być zuchwałym, bo i szparko płynie
18 J. I. Kraszewski, Ulana. Powieść poleska, Lwów 1874, s. 16.
19 Przywoływane w artykule wschodniosłowiańskie cechy językowe zaświadczone w powieści Iwanko znajdują poświadczenie w gramatykach języka ukraińskiego, jak np.: V. M. Rusanovskij et al., Ukrainskaja grammatika, Kiev 1986;
J. Ziłyński, Opis fonetyczny języka ukraińskiego, Kraków 1932; B. Zinkiewicz-Tomanek, Gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego: fonetyka,
słowotwórstwo, leksykologia, leksykografia, Kraków 2009 czy też w monografiach i artykułach językoznawczych, jak np.: W. Kuraszkiewicz, Najważniejsze
zjawiska językowe ruskie w gwarach między Bugiem i Narwią, w: idem, Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej, Warszawa 1985, s. 21-37; idem, Przegląd gwar województwa lubelskiego, w: ibidem,
s. 8–20; L. Bednarczuk, Z południowo-wschodniej peryferii polszczyzny, w: Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, pod red. L. Citko, Białystok 2018, s. 11–54.
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i kapryśnie wygina swe koryto [...] nieraz duże szkody
sprawia nadbużańcom”, s. 3).
Ale większy kanon nazw własnych tworzą antroponimy – nazwy osobowe mieszkańców Horodna charakterystyczne dla przywoływanego regionu. Tu przykładowo
przytoczę nazwisko miejscowego chłopa Oleszuk, z charakterystycznym wschodnim, wielofunkcyjnym sufiksem -uk20. Liczniejszy słownik tworzą imiona bohaterów Iwanka, w których i podstawa leksykalna, i sposób
ukształtowania morfologicznego są charakterystyczne dla
regionu. Już sam główny bohater to nie Janek, ale zgodny
z imiennictwem wschodniosłowiańskim Iwanko. W Horodnie, oprócz Iwanka czy Iwana, mieszkają też na przykład: Prakseda, Chwed’ko, Jakim, Korniło, Pilip, Semen czy
Hryć. Pojawia się też żeńska nazwa od imienia męskiego
ukształtowana wschodniosłowiańskim sufiksem -icha21:
Gawulicha (s. 37).
Językiem utworu jest język polski, jednak przywołując
rozmowy bohaterów, Kunicki nie stroni od przytaczania
całych zdań wygłaszanych miejscowym dialektem, które
można nazwać cytatami z miejscowej gwary bądź, odwołując się do terminologii z zakresu stylistyki – stylizacją
rekonstrukcyjną22, jak np.: „na jego [ojca] głos donośny:
Iwane! z wierzchołka gruszy przy chacie stojącej odezwał
się głosik cienki: – Czoho, bat’ku? – Na szczo tam łazysz?
chody tut chudko do mene” (s. 31); „– Bodaj ty tak świta nie baczyła, – mówił trochę nieukontentowany mąż”
(s. 30); „przybiegła doń zadyszana Zośka wołając: – Iwane, wasza matula umyraje!” (s. 37); „bat’ko [...] zaganiał
ochoczo swą trzódkę do obory, rozmawiając z nią przez
drogę: a szcze ne nailiste sia czy szczo? ho, ho! a uże czas,
ej czas do kuczy, uże nocz, a szcze budut was doity, tra
wam szcze postylity i budete spaty sobi zautra aż do południa, bodaj was!... i potrzaskiwał raźnie za niemi z batożka” (s. 36); „A matula długo stała, płacząc i powtarzając:
«Oj moja suchoto», aż ją diak przestrzegał: – It czohoż bo
tak uże zawodysz, oj moja zołoteńko it tfu! tak uż płaczesz
durna, jakby pomer czy szczo? ot lipsze idy do chaty waryty
obid i kwita, moja zołoteńko” (s. 53). Leon Kunicki, przywołując nabożeństwo odprawiane przez unickiego księdza Ulanowicza, wkłada w jego usta fragment modlitwy:
20 Sufiks ten jest licznie poświadczony w nazwiskach pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Por. np.: F. Czyżewski, Antroponimia pogranicza
polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Cz. 1: Słownik nazwisk, Lublin 2013.
21 Formant ten, o prasłowiańskim rodowodzie, w polszczyźnie funkcjonował
do XV wieku, następnie wypada z użycia. Powraca w XIX wieku zwłaszcza
w tekstach powstałych bądź dotyczących pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, ale wówczas już jako element gwar ruskich bądź formant
zapożyczony do polszczyzny ze Wschodniej Słowiańszczyzny. Patrz np.: Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, pod
red. K. Kleszczowej, Katowice 1996, s. 67.
22 A. Wilkoń, O stylizacji językowej w literaturze, „Ruch Literacki” XV, 1974,
z. 6 (87), s. 365.
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Zakola Bugu

„[ksiądz Ulanowicz] wznosił monstrancyą ponad ich
schylonemi głowami z modlitwą: Spasy Boże ludy Twoja
i błohosławy dostojanje Twoje” (s. 19). Kunicki w partiach
dialogowych stosuje też inny zabieg stylistyczny, mianowicie stylizację wybiórczą23. Kształtując wypowiedź wiejskiego bohatera w języku polskim, wprowadza do niej pojedyncze tylko wyrazy z miejscowej gwary, np.: kirczyk
(„– Oj, prawda – potwierdził mąż – a my jemu jeszcze
kirczyk żyta winni, co nas zapomógł już temu dwa roki”,
s. 24); zazula („– Cóż tak skoro dziś odjeżdżasz, moja ty
zazulo? – gładząc go pod brodę, mówiła matka”, s. 78);
skuczno („– […] to przyjedź, bo matce bardzo skuczno
i nudzi się przez ciebie”, s. 113).
Ale lokalne elementy językowe to nie tylko specyfika
dialogu. Kunicki nie stroni także od włączania do partii
narracyjnych pojedynczych wyrazów, rzadziej dłuższych
fraz, w lokalnej wersji językowej. I tu zgromadzimy całkiem pokaźny słownik regionalizmów podlaskich, często o szerszym niż tylko podlaski zasięgu geograficznym,
a więc charakteryzujących mowę mieszkańców generalnie Kresów Wschodnich, nie tylko Podlasian. Przytoczę
przykłady zarówno regionalizmów wąsko-, jak i szerokoterytorialnych. Prezentują one różne zakresy tematyczne,
23 Ibidem.

jednak nie specyfika semantyczna tych leksemów jest
dla podjętego tematu najistotniejsza, dlatego prezentuję wykaz nielicznych, wybranych przykładów w porządku alfabetycznym24:
bakun ‘tytoń’: „raźne flisaki z fajkami bakunu w ustach,
pluskają drygawkami ochoczo” (s. 4);
bakuniarz ‘handlarz tytoniem’: „Strażnik graniczny,
którego obowiązkiem jest chwytać przechodzących granicę z tytoniem, solą i t.p. […] stanowił w tej mierze wyjątek: bakuniarze i przekraczający przepisy w tym względzie, strzegli się go”, s. 43;
bańczula ‘gatunek rośliny wodnej’: „A po odnogach
i poblizkich jeziorkach porośniętych bańczulą, sitowiem
i złotą łotocią, rechotają chóry żab bezustannie” (s. 4);
bat’ko ‘ojciec’: „można go [Iwanka] było widzieć […]
bawiącego się w piasku pod krzyżem przez jego bat’ka
fundowanym” (s. 11);
bodenka ‘drewniana dzieża z zamykanym wiekiem’:
„Było tu i pokucie i ławy wkoło ścian i stół dębowy i komin do gotowania w pierwszej izbie; w alkierzu kilka tapczanów, parę bodenek, a w sionkach żarna i statki domowe” (s. 7);
bodiak ‘roślina o kolczastych liściach i łodygach’: „chyłkiem koło płotu, potykając się przez chwasty i bodiaki aż
pod cerkiew wyszedł” (s. 27);
chatynka ‘niewielka chata’: „Blizko parkanu cerkiewnego […] stała chatynka diakowa” (s. 6);
haić ‘tracić’: „brał z sobą stary ów elementarz […] ażeby czasu podczas paszenia nie haić” (s. 34);
hołoble ‘dyszle, w które wprzęga się konia’: „[…] niebawem zaturkotał przed gankiem wózek jednokonny w hołoblach” (s. 120);
mogiłki ‘cmentarz’: „Obok, wznosiła się podobna mu
dzwonnica z rozbitemi dzwony, co […] jęczały przy odprowadzaniu zmarłego na mogiłki” (s. 6);
mołodyca ‘młoda kobieta, szczególnie młoda mężatka’:
„słysząc tylko piosnki matuli lub mołodyc wiejskich, wyśpiewywał jednak tak tkliwe, tak rzewne dumki” (s. 35);
niezabudka ‘niezapominajka’: „A nieraz to Zośka
i Jurek przybiegli na łęgi pod krzyż i rwali niezabudki”
(s. 36);
podywyty sia ‘popatrzeć’: „[…] wybiegają z chat nadbrzeżnych dzieci i mołodyce, wybiegają podywyty sia”
(s. 4);
pokucie ‘zaszczytne miejsce w izbie, gdzie sadza się
gości, szczególnie osoby duchowne’: „– Dawnośmy się

24 Prezentowane niżej słownictwo w większości notuje XIX-wieczny (rówieśny omawianej powieści) słownik: V. Dal’, Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo
jazyka t. 1–4, Moskva 1863–1866; z początku XX wieku: J. Karłowicz, Słownik
gwar polskich, t. 1–6, Kraków 1900–1911, notują też słowniki języka ukraińskiego, np.: K. Bilodid et al., Slovnik ukraїns’koї movi, t. 1–11, Kiїv 1970–1980.
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died’ku nie baczyli – rzekł i posadziwszy diaka na pokuciu, zaczęli rozhowor” (s. 23);
postoł, postołek ‘rodzaj obuwia noszonego przez mieszkańców wsi; łapcie z kory, łyka lub ze skóry, przywiązane
do nogi sznurkiem’: „[...] nosił [...] po prostu kasztanowatą grubą sukmanę, rzemiennym pasem z dużą mosiężną klamrą przepasaną, postoły lub buty z niepoczernionymi cholewami” (s. 8); „Iwanko [...] w zgrabnej nowej
sukmance, w postołkach, z głową nieco ostrzyżoną [...]
usługiwał zręcznie proboszczowi” (s. 38);
prażnik ‘święto, odpust’: „Chwed’ko, jeśli było potrzeba, posługiwał w plebanii księdzu proboszczowi [...] czasem z nim na prażnik poblizki pojechał” (s. 10);
rozhowor ‘rozmowa’: „– Dawnośmy się died’ku nie
baczyli, – rzekł i posadziwszy diaka na pokuciu, zaczęli rozhowor” (s. 23);
semia ‘rodzina’: „Nie mało też Chwed’ko już oddał posług w cerkiewce, nie mało był przy chrzcie tych, którzy
dziś się pożenili i semie mieli” (s. 9);
szmatje ‘bielizna’: „– Oj moja suchoto – odpowiedziała diakowa wysłuchawszy męża, naprawiając szmatje na
przypiecku” (s. 29).
Podsumowując moje uwagi o ewokantach rzeczywistości podlaskiej w Iwanku Leona Kunickiego, trzeba wyraźnie podkreślić, że sytuują się one na dwóch płaszczyznach: fabularnej i językowej. Płaszczyzna fabularna to
zarówno bezpośrednie informacje mówiące, że akcja powieści ulokowana jest na Podlasiu, że pełniący we wsi posługę kapłańską ksiądz reprezentuje konfesję unicką, że
wieś leży w zakolu Bugu, że różne sprawy o charakterze urzędowym, ale też, dziś powiedzielibyśmy – biznesowym załatwia się w nieodległej Włodawie. Sporo dowiemy się o strukturze społecznej nadbużańskiej wsi,
o przywarach i zaletach bohaterów wiejskich. Druga
płaszczyzna, językowa, wykorzystuje kilka poziomów języka i sposobów stylizacji językowej. Główne ewokanty
językowe to:
1. warstwa onomastyczna,
2. dialogi bohaterów budowane w oparciu o mowę
mieszkańców nadbużańskiej wsi,
3. także liczne elementy leksykalne ubarwiające warstwę narracyjną.
Leon Kunicki zapewne dobrze znał lokalną odmianę
językową, bowiem sam stąd pochodził i, poza krótkim
okresem pobytu w Warszawie, większość życia spędził na
Pobużu. Dlatego też językowo jego utwór jest przekonujący. I choć dzisiaj Iwanko nie stanowi rarytasu czytelniczego, jest jednak dokumentem epoki, jest też dobrym źródłem do badań, i to nie tylko językoznawczych.
Alicja Pihan-Kijasowa
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Roman Dzwonkowski SAC

Kustosz pamięci Polaków na „nieludzkiej ziemi”
Tuż przed końcem trudnego 2020 r., w środę 30 grudnia, w wieku 90 lat zmarł ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC, socjolog, wieloletni profesor nauk społecznych
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Od 1989 r. członek Komitetu Badań Polonii PAN i Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1992 r. należał do Rady
Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Był również
bardzo aktywnym członkiem Komitetu Obrony Dobrego
Imienia Polski i Polaków.
Urodził się 30 listopada 1930 r. we wsi Dzwonek na
Mazowszu, w powiecie ostrołęckim. W 1949 r. ukończył Gimnazjum w Ostrołęce i wstąpił do Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), rozpoczynając nowicjat zakonny w Ołtarzewie koło Warszawy.
W 1958 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym, a rok wcześniej, w 1957 r., przyjął święcenia kapłańskie. W 1961 r.
ukończył studia z zakresu katolickiej nauki społecznej
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL i rozpoczął
pracę wykładowcy w swoim zakonnym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W 1966 r. uzyskał na KUL stopień doktora. W 1977 r. został etatowym pracownikiem
naukowym KUL, specjalizującym się w historii Kościoła
katolickiego w ZSRR i socjologii grup etnicznych. Habilitował się w 1984 r. na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
KUL. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2001 r. zwyczajnego. Wykładał także w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów) w Ołtarzewie oraz
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej w Gródku Podolskim na Ukrainie.
Od 1972 r. często przebywał we Francji, gdzie prowadził badania nad emigracją polską w tym kraju. Ich wynikiem jest książka „Polska opieka religijna we Francji
1909–1939” (Poznań 1988). W 1970 r. po raz pierwszy
przebywał na Wileńszczyźnie, wówczas jeszcze stanowiącej część ZSRS, gdzie zajmował się badaniem kultury polskiej, szczególnie religijnej, na dawnych Kresach
Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Później zajął się także problemami Polaków na terytorium całego ZSRS.

W 2000 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim,
a w 2010 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 70. rocznicę urodzin jako „wyraz uznania i wdzięczności za pracę naukową w Instytucie Badań
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL (1977–
1990)” pracownicy tego Instytutu dedykowali ks. Romanowi Dzwonkowskiemu 21. tom „Studiów Polonijnych”.
Biblioteka Narodowa w Warszawie w swoim katalogu wylicza pod Jego nazwiskiem 228 publikacji. Przede wszystkim są to prace naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne. Wśród wydanych przez Niego książek należy
wymienić m.in.: „Polacy na dawnych Kresach Wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej” (Lublin 1994), „Kościół katolicki w ZSRS 1917–1939. Zarys
historii” (Lublin 1997) czy choćby jeszcze „Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–
1988” (Lublin 2003). Publikacje ks. prof. Dzwonkowskiego
są wysoko cenione w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych. Mają też szerokie grono czytelników
w Polsce i w krajach, których dotyczyły zrelacjonowane
w nich badania. Budzą duże zainteresowanie, bo poruszana w nich problematyka przez długi czas była mało znana, a nawet wręcz zakazana. Zmarły był jednym z pionierów, którzy się nią zajęli. I to pionierem nader odważnym,
szukającym skutecznych sposobów dotarcia do niedostępnych źródeł i przez dziesiątki lat zastraszonych świadków.
Dokonania naukowe ks. prof. Dzwonkowskiego na
przestrzeni Jego długiego życia są niezwykle bogate.
Z biegiem czasu porzucił temat Polonii francuskiej, ongiś bardzo mu bliski, wydawało się wręcz, że dokonania
w tym zakresie będą Jego opus vitae. Przedmiotem Jego
badań zostało jednak coś ważniejszego i bardziej pasjonującego – Polacy za Bugiem, i to nie tylko w najbliższej
od tej rzeki odległości, ale na rozległych ziemiach dawnego Kraju Rad, „nieobjętych dla ludzkiego oka”, jak kiedyś
o tym śpiewano, a teraz już tylko się wspomina.
Z perspektywy lat należy doprawdy pogratulować wyczucia, bo warto było zrobić ten długi krok znad Sekwany
aż nad Wołgę. Na Wschodzie wiele spraw ludzkich leżało
zagrzebanych nie tylko w niepamięci czy też w pamięci

n u m e r

stale jeszcze sterroryzowanej i zafałszowanej. Ksiądz Profesor wiele się natrudził, aby tę pamięć odkopać czy też
ośmielić przechowujących ją świadków i sprawić, by stała się świadectwem. To wielka zasługa Księdza Profesora. Z pewnością inni napiszą o tym jeszcze bardzo wiele, trzeba jednak od razu stwierdzić, że tych ginących
świadectw nikt by już za jakiś czas nie zdołał uratować.
Ks. prof. Roman Dzwonkowski uczynił to z wielkim
powodzeniem.
Dziś każdy, kto pisze na temat Polaków na Wschodzie,
sięga niechybnie do publikacji ks. prof. Romana Dzwonkowskiego, który stał się po prostu przewodnikiem w tych
badaniach, niczym koryfeusz w starogreckim chórze. Zaczynając jako zwykły badacz, z biegiem czasu został wytrawnym profesjonalistą i miłośnikiem Kościoła katolickiego i polskości na Wschodzie. Przy różnych okazjach
z pasją zabierał głos na temat obrony języka polskiego
w sprawowanej tam liturgii. W duchu umiłowania problematyki wschodniej odbył na Wschód wiele podróży. Był chyba we wszystkich krajach dawnego ZSRS. Nawiązywał do korzeni chrześcijaństwa na tych ziemiach.
Nie tylko o tym pisał, ale też czynnie udzielał się w tamtejszym duszpasterstwie. Umacniał wiernych w wierze i służbie ludowi Bożemu. Z autopsji poznał zapach
owczarni, która długo była pozbawiona swoich pasterzy.
Z podróży na Wschód miał wiele ciekawych obserwacji i wspomnień. Barwnie o tym opowiadał. Rozbudzał
w polskim społeczeństwie zainteresowanie sprawą niesienia pomocy materialnej i duchowej wierzącym za naszą wschodnią granicą. Przy tym bliscy mu byli nie tylko
katolicy, pomagał też wielokroć prawosławnym. Szczerze
cieszył się z odzyskiwanej wolności religijnej przez wiernych rozmaitych wyznań i praw do swobodnej działalności duszpasterskiej przez poszczególne Kościoły – pisał już
w 1991 r. – Dzieje każdego z nich […] naznaczone są męczeńską śmiercią wielu tysięcy wyznawców, uciskiem i ciężkimi stratami, jakkolwiek każdy z nich znalazł się w innej
sytuacji prawnej i faktycznej1. Zawsze podkreślał z przekonaniem, że polski ksiądz nie tylko dla Polaka na Wschodzie jest zawsze miłym i pożądanym gościem. Był znany
i ceniony nie tylko przez starsze pokolenie, ale także przez
ludzi młodych, którzy z chęcią gromadzili się wokół niego. Cenili go ludzie prości i uczeni, duchowni i świeccy.
Miał dłonie zawsze otwarte dla potrzebujących wsparcia,
zwłaszcza duchowego, którego na Wschodzie potrzeba
dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Po ks. prof. Romanie Dzwonkowskim zostało puste miejsce. Przyszedł czas, by Jego dziedzictwo z równą
1 R. Dzwonkowski, Odrodzenie Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego
w ZSRR, w: Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, red. E. Walewander, Lublin 1991, s. 21.
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gorliwością podjęło nowe pokolenie, zdolne tak jak On
do poświęceń, bo też i na Wschodzie „żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało” (Łk 10, 2).
Uroczystości pogrzebowe ks. Romana Dzwonkowskiego miały miejsce najpierw Lublinie, a później w jego
rodzinnej parafii w Czerwinie koło Ostrołęki. W lubelskim kościele pw. Wieczerzy Pańskiej w dniu 4 stycznia
była sprawowana uroczysta Msza św. żałobna z udziałem trzech biskupów i 40 kapłanów przy licznym udziale wiernych. Wśród nich byli przedstawiciele nie tylko
środowiska naukowego Lublina, ale także innych ośrodków badawczych Polski, reprezentanci władz lokalnych
i centralnych. Podobnie było także dzień później, 5 stycznia, w dniu pogrzebu w Czerwinie, gdzie Ksiądz Dzwonkowski, potomek polskiej szlachty mazowieckiej, spoczął
w grobowcu rodzinnym. Tutaj także, mimo pandemii, żegnany był tłumnie, przede wszystkim przez społeczność
lokalną, duchowieństwo, a także przez ludzi nauki, polityki, władz samorządowych.
W licznych przemówieniach nad trumną Zmarłego
mocno podkreślano niezwykłe zasługi zmarłego Profesora. W tle tych wystąpień na nowo odżyły słowa Bolesława Prusa, wypowiedziane u progu XX stulecia.
„Po całej kuli ziemskiej rozsypali się bracia nasi, Polacy – pisał Prus w 1909 r. – Spotkać ich można w Moskwie
i Berlinie, w Irkucku i Nowym Jorku, nad Renem i Amurem, nie mówiąc o takich […] okolicach, jak: Wołyń, Podole, Ukraina i Litwa. Wszyscy oni tę posiadają wspólność
wobec naszego serca i pamięci, że – prawie ich nie znamy,
bardzo niewiele o nich wiemy i nader mało interesujemy
się nimi. Syto im czy głodno, zimno czy gorąco, żyją i rozwijają się czy też giną bez ratunku – nas to nie obchodzi,
zapewne dlatego, że i oni nie zwracają się do nas.
A jednak – może i nieźle byłoby nie tylko od czasu do
czasu usłyszeć coś od nich, ale – utrzymywać z nimi ciągle
zetknięcie i starać się, ażeby między nami i nimi wytworzył się duchowy prąd myśli i uczuć. My przypominalibyśmy im daleką ojczyznę, za którą każdy Polak tęskni, oni
opowiadaliby nam o krajach, ludach i stosunkach, wśród
których żyją; my ogrzewalibyśmy ich, oni wzbogacaliby
naszą wiedzę. Znajomość obcych ludów jest źródłem bodaj czy nie największej mądrości praktycznej” (Notatki
wołyńskie „Tygodnik Ilustrowany”, nr 49 z 3 XII 1909).
Te słowa wielkiego pisarza polskiego Ksiądz Profesor
z Lublina zapisał głęboko w swym sercu i z najwyższym
poświęceniem oraz pełnym sukcesem zrealizował je pod
koniec XX oraz na początku XXI stulecia. Zasługi te doceniły między innymi władze Instytutu Pamięci Narodowej, które w 2019 r. przyznały ks. Dzwonkowskiemu prestiżową Nagrodę IPN „Semper Fidelis”: za upamiętnianie
dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich. ■
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Pamięci ks. prof. Romana Dzwonkowskiego
Lat dziewięćdziesiąt żył ksiądz Dzwonkowski
i odszedł w miesiąc po urodzinach,
bliskich mu ludzi pogrążył w smutku,
z żalem go będą długo wspominać.
On był człowiekiem pogodnego ducha,
żarliwym w wierze synem Kościoła
i dla wskrzeszenia wiary na Wschodzie
dużo w swym życiu dokonać zdołał.
Przez długie lata w życiu Kościoła
wybitna postać księdza Romana
była nie tylko z prac duszpasterskich
dobrze mieszkańcom Lublina znana.
Zmarł ksiądz profesor Roman Dzwonkowski,
nie tylko kapłan lecz i uczony,
badacz męczeńskich losów Kościoła,
które obficie krwią wiernych zbroczono.
To katolicy w sowieckiej Rosji
byli najbardziej prześladowani.
Za wierność Polsce i Kościołowi
piekło na ziemi stworzono dla nich.
W swym długim życiu Roman Dzwonkowski
wiernie utrwalał pamięć o zbrodniach,
by w nas nie zgasła, by świat dzisiejszy
przenigdy o nich nie zapomniał.
Posługa Bogu, służba Ojczyźnie,
zacny kapłanie i profesorze,
to światły przykład jak wiele dobra
człowiek w swym życiu dokonać może.
2021, 8 stycznia
Słowo od autora. Śp. Ks. Prof. Roman Dzwonkowski urodził się 30 listopada 1930 roku w miejscowości Dzwonek
w powiecie ostrołęckim. Pochodził z rodziny chłopskiej, kształcił się w liceum ogólnokształcącym w Ostrołęce,
a następnie w seminarium duchownym, które ukończył w roku 1957, wtedy też przyjął święcenia kapłańskie. Studia na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL ukończył w roku 1961, na tejże uczelni uzyskał w roku 1966 stopień naukowy
doktora. W roku 1970 odbył podróż na Wileńszczyznę, co miało związek z podjęciem badań nad polską kulturą religijną
na Kresach Rzeczypospolitej i nad losami Kościoła katolickiego na terenach ZSRS.
Tytuł prof. nadzwyczajnego uzyskał Ks. Roman Dzwonkowski w roku 1992. Po rozpadzie ZSRS wielokrotnie wyjeżdżał
do Federacji Rosyjskiej, prowadził wtedy szeroko zakrojone studia nad życiem religijnym Polaków w Rosji i nad
martyrologią Kościoła katolickiego i duchowieństwa polskiego na Wschodzie. Odwiedzał też polskie parafie katolickie
na Wchodzie i wspomagał ich odradzanie się po latach brutalnej ateizacji. Był on wybitnym badaczem i świetnym
znawcą tej problematyki, prawdziwym strażnikiem pamięci Kresów Rzeczypospolitej. Ks. Prof. Roman Dzwonkowski
zmarł w Lublinie 30 grudnia 2020 roku. Bez znajomości Jego bogatego dorobku naukowego nasza wiedza o historii
Polski XX wieku i historii polskiego Kościoła katolickiego w tym okresie byłaby bardzo niepełna i zubożona.
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strażnik śladów polskości i badacz
losów Kościoła katolickiego w ZSRS
Ksiądz Roman Dzwonkowski SAC, emerytowany profesor KUL, od wielu lat znany jest jako niestrudzony i wyjątkowo dociekliwy badacz męczeńskich dziejów Kościoła katolickiego i niewyobrażalnie trudnych warunków
jego działalności religijnej w Rosji sowieckiej i na terenach okupowanych przez to państwo.
Główne dotychczasowe książki ks. Romana Dzwonkowskiego – Kościół katolicki w ZSRR, 1917–1939. Zarys
historii (1997); Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR,
1917–1939. Martyrologium (1998) oraz inne opracowania
tegoż Autora ukazują bezmiar cierpień Kościoła katolickiego na Wschodzie, przede wszystkim poprzez przypomnienie tragicznych indywidualnych losów i męczeństwa
wielu tysięcy katolickich duchownych, którym wypadło
po roku 1917, bardzo często z gorliwością i poświęceniem
pierwszych chrześcijan, pełnić swoją posługę duszpasterską w państwie wojującego ateizmu. Fakty te ukazywał
Autor na tle planowo i z premedytacją realizowanej przez
władze bolszewickie polityki bezwzględnej walki z religią,
duchowieństwem i wiernymi, których poddawano szykanom i brutalnym represjom, nie wyłączając fizycznej likwidacji w łagrach i więzieniach.
Najnowsza książka ks. prof. R. Dzwonkowskiego – jak
wskazuje jej tytuł – Religia i Kościół katolicki w ZSRS oraz
w krajach i na ziemiach okupowanych,1917–1991. Kronika też dotyczy wspomnianej wyżej problematyki tragicznych dziejów Kościoła katolickiego w początkowym
okresie istnienia władzy bolszewików w Rosji. Ale ta najnowsza, imponująca obfitością materiałów książka Autora zawiera znacznie bogatsze, oparte na wielu wcześniej
nieznanych faktach i dokumentach, chronologiczne ujęcie historii Kościoła katolickiego w imperium sowieckim do czasów jego rozpadu w roku 1991. Jest to oczywiście – jak łatwo się domyślić – historia totalnej walki
ateistycznego reżymu nie tylko z Kościołem katolickim,
ale w ogóle z wszelką religią. Ową walkę, obliczoną na
całkowite wytępienie religii z życia jednostki i ubezwłasnowolnionego społeczeństwa, podniesiono w ówczesnym Związku Sowieckim do rangi politycznej racji stanu
i najważniejszego zadania w planach zbudowania nowego

społeczeństwa i wychowania człowieka nowej epoki na
modłę bolszewicką. We Wprowadzeniu do książki Autor, powołując się m.in. na dyrektywy Lenina, pisze na
ten temat:
[…] Zaplanowane i spontaniczne zbrodnie na wielką skalę istniały zawsze. Historia nie zna jednak zbrodniczej władzy państwowej o takim charakterze i zasięgu,
jaki zaistniał w systemie komunistycznym. Po raz pierwszy w dziejach krwawy terror został w ZSRS podniesiony
do rangi teoretycznej zasady rządzenia państwem. […] Nic
dziwnego, że rozmiary przemocy, barbarzyństwa i okrucieństwa w Rosji sowieckiej nie mają precedensu w historii ludzkości (s. 30).
Ks. Roman Dzwonkowski stwierdza również we Wprowadzeniu, że długotrwała i heroiczna obrona swobód religijnych w Związku Sowieckim, okupiona niezliczonymi
ofiarami, nie została jeszcze w pełni dostrzeżona i zbadana przez historyków – ani w samej Rosji, ani poza jej
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granicami. W podnoszeniu tej kwestii i przypominaniu owej zaciekłej walki z religią i Kościołem katolickim
w ZSRS Autor widzi zasadniczy cel swoich badań, który tak określa:
[…] Niniejsza praca ma na celu służenie tej sprawie. Nie
przez rekonstrukcję procesu historycznego, jaki się dokonał
w ZSRS w tej dziedzinie, lecz przez ukazanie – w postaci
kalendarium – dziejów religii, Kościoła katolickiego, losów
należącej do niego ludności polskiej i innych narodowości
oraz historii innych Kościołów w tym państwie. Celem tej
publikacji jest pogłębienie bardzo ograniczonej dotychczas
świadomości społecznej na ten temat (s. 39).
Wspomniane tu obszerne Wprowadzenie (s. 7–41)
stanowi napisany ze znawstwem przedmiotu szkic historyczny na temat losów religii i Kościoła katolickiego
w ZSRS w latach 1917–1991. Szkic ów pozwala prześledzić główne etapy kształtowania się antyreligijnej polityki tego państwa od początków jego istnienia. W wielu
pracach na temat historii ZSRS, które wyszły spod pióra autorów rosyjskich, często wyrażany jest pogląd, że
okrutny masowy terror zaczął stosować dopiero reżym
stalinowski, natomiast Lenin rzekomo budował praworządne państwo rewolucyjne. Z dokumentów zebranych
i przytaczanych przez ks. Romana Dzwonkowskiego wynika jednak niezbicie, że główny organizator i przywódca
przewrotu październikowego w Rosji od samego początku zalecał stosowanie brutalnej przemocy i terroru wobec
przeciwników władzy bolszewickiej, do których zaliczono nie tylko carskich urzędników, korpus oficerski, burżuazję, bogatych ziemian i chłopów, ale również duchowieństwo prawosławne i katolickie. Wśród pierwszych
ofiar zrewoltowanych i rozpasanych tłumów było nie tylko wielu duchownych, ale też ograbione i zbezczeszczone kościoły, cerkwie i klasztory.
Najwięcej uwagi we Wprowadzeniu poświęca prof. R.
Dzwonkowski okresowi 1917–1939. Wynika to z faktu,
iż w owych latach dokonano w ZSRS najwięcej i najbardziej okrutnych zbrodni przeciw wierzącym i szczególnie
przeciw Kościołowi katolickiemu i ludności polskiej, którą prześladowano z wyjątkową zajadłością. Oto niektóre
ustalenia Autora dotyczące wspomnianej kwestii:
[…] Ogólna liczba strat społeczności polskiej w ZSRS
do 1940 r. oceniana jest na 30% stanu z końca lat 20. Według danych „Memoriału” odsetek represjonowanych Polaków przekracza wielokrotnie odsetek represjonowanych
osób innych narodowości. Należą oni, zdaniem badaczy
tej instytucji, do narodowości najbardziej prześladowanych
w ZSRS. Ich winą było wyłącznie to, iż byli Polakami i katolikami (s. 29).
We Wprowadzeniu Autor charakteryzuje również politykę władz ZSRS wobec Cerkwi prawosławnej i Kościoła

katolickiego po zajęciu wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w wyniku tajnych ustaleń paktu Ribbentrop–Mołotow oraz w okresie wojny niemiecko-sowieckiej w latach
1941–1945. Interesujące uwagi formułuje ks. Roman
Dzwonkowski o sowieckiej polityce wobec religii po drugiej wojnie światowej, zwłaszcza w latach rządów genseka
Nikity Chruszczowa (dekada 1954–1964). Pokutuje wciąż
mylne przekonanie, że przejściowe przejawy chruszczowowskiej „odwilży” po roku 1956 dotyczyły też sfery życia religijnego. Rzeczywistość była jednak inna, o czym
przekonuje następujący fragment Wprowadzenia:
[…] Jednocześnie jednak Chruszczow rozpoczął nową
kampanię ateizacji społeczeństwa o niespotykanej od lat
przedwojennych skali i nowe prześladowania religijne.
Wszystkie instytucje państwowe, szczególnie szkoły, literatura, prasa, sztuka, organizacje młodzieżowe, dziecięce
i inne zostały zobowiązane do prowadzenia działalności
ateizacyjnej, […] W latach 1959–1964 zamknięto, a często
zniszczono 12 tys. cerkwi ocalałych po czasach stalinowskich oraz wiele kościołów katolickich (s. 34).
Omówienie sytuacji Kościoła katolickiego w ZSRS
w latach powojennych i stosunku władz tego kraju do religii doprowadza Autor do czasów współczesnych, stwierdzając, że już w końcu lat 80. minionego wieku zaniechano walki z religią i oficjalnie przyznano się do pełnego
bankructwa ideologii komunizmu i wojującego ateizmu.
W ówczesnej publicystyce – jak zauważył ks. Roman
Dzwonkowski – „Ideologia komunistyczna określona
została jako źródło chamstwa, wandalizmu i zdziczenia,
szczególnie wśród młodzieży. Jako jedyne remedium na
katastrofalny stan kultury moralnej w ZSRS wskazywano
religię i chrześcijaństwo” (s. 36).
W dzisiejszej postkomunistycznej Rosji – podobnie jak
za czasów carskich – Cerkiew prawosławna znowu stała
się podporą imperialnej władzy państwowej. Autor książki tak o tym pisze: „Powróciła tradycyjna w Rosji «symfonia» Cerkwi prawosławnej i państwa oraz nieprzychylny
stosunek do Kościoła katolickiego. Rosyjskie prawosławie ponownie stało się antyłacińskie, antykatolickie i antyzachodnie” (s. 37).
Całe Wprowadzenie stanowi niezbędny i bardzo przejrzysty komentarz do treści zasadniczej części książki,
którą stanowi bardzo obszerna Kronika wydarzeń z lat
1917–1991 dokumentująca politykę reżymu sowieckiego wobec religii i szczególnie wobec Kościoła katolickiego. Kronika ta zawiera chronologicznie zestawiony zbiór
dokumentów pozwalających głębiej poznać zasady polityki i praktyczne poczynania władz sowieckich, których
celem było całkowite wyeliminowanie religii i wszelkich
wartości sakralnych z życia pojedynczego człowieka i całego narodu. Do owych pieczołowicie zebranych przez
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Autora dokumentów należą pisma przedstawicieli Watykanu, raporty dyplomatów wielu państw, wspomnienia wielu kapłanów, zarządzenia i dekrety władz bolszewickich, rozkazy i raporty sowieckiej policji politycznej
(Czeka, GPU, NKWD, KGB), petycje wiernych do władz
w obronie kościołów i duchownych, antyreligijne artykuły publicystyczne i in.
Ten bogaty i często wstrząsający materiał dokumentacyjny został rozmieszczony w postaci kalendarium w kilku następujących rozdziałach:
I. Władze ZSRS wobec religii i Kościoła katolickiego
w latach 1917–1940;
II. Kościół katolicki w krajach i na ziemiach
okupowanych przez ZSRS (1939–1941);
III. Kościół katolicki w ZSRS i na ziemiach
okupowanych w czasie II wojny światowej
(czerwiec 1941 – luty 1945);
IV. Kościół katolicki w ZSRS 1945–1991.
Ostatni z tych rozdziałów zawiera bardzo obszerny
i stosunkowo mało znany materiał dotyczący sytuacji religii i Kościoła katolickiego w powojennym ZSRS od zawarcia układu w Jałcie do formalnego rozpadu sowieckiego imperium w grudniu 1991 r. Autor przytacza tu
liczne dokumenty, które świadczyły o sytuacji prawnej
(była to z reguły prawna dyskryminacja) i działalności
Kościoła katolickiego w poszczególnych republikach sowieckich, a więc w środowiskach bardzo zróżnicowanych
pod względem wyznaniowym, kulturowym i narodowościowym. Na szczególną uwagę zasługuje tu podrozdział
pt. Ukryty Kościół katolicki w ZSRS (1920–1989). Któż
mógłby przewidzieć, że w XX wieku na obszarze jednej
szóstej części świata, gdzie przez stulecia kultywowano
przecież tradycję chrześcijańską, synowie i córki Kościoła katolickiego będą zmuszeni przez kilka dziesięcioleci, pod groźbą aresztowań, zesłania do łagrów i nierzadko śmierci, wyznawać swoją wiarę w głębokim ukryciu!
Recenzowana tu praca ks. Romana Dzwonkowskiego
stanowi dobrze udokumentowane studium historyczne.
Ale zawiera też pewne odniesienia i do życia literackiego w ZSRS, Na str. 55–56 Autor pisze o apelach dziennika „Krasnaja Gazieta” z września 1918 roku, w których
nawoływano do wprowadzenia w kraju „czerwonego
terroru”. Podobnymi wezwaniami „wsławili się” wówczas rewolucyjni poeci Władimir Majakowski, Demian
Biedny i Wasilij Kniaziew. Jako przykład Autor przytacza fragment poematu Kniaziewa Czerwona ewangelia
gloryfikującego terror i okrucieństwo wobec „wrogów”
(„błogosławieni, którzy nie znają miłosierdzia…”). Sam
Kniaziew też padł ofiarą fali wielkiego stalinowskiego
terroru w roku 1937 (pośmiertnie został zrehabilitowany w roku 1957).
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Ofiarą okrutnych represji stał się też poeta z kręgu
symbolistów Siergiej Sołowjow (1885–1942), bratanek
Władimira Sołowjowa, duchowny katolicki obrządku
wschodniego, który w roku 1920 przeszedł na katolicyzm.
Aresztowany został 15 lutego 1931 r. wraz z grupą 120 katolików z parafii św. Piotra i Pawła w Moskwie. W więzieniu GPU wymuszono na nim torturami pisemne samooskarżenia i wyrzeczenie się katolicyzmu. Obszerny
fragment tych samooskarżeń załamanego księdza i poety
umieścił ks. R. Dzwonkowski na str. 190. Odniesienia zaś
do literatury współczesnej mają przypomniane przez Autora niektóre wystąpienia Aleksandra Sołżenicyna, który
żarliwie bronił prawosławia i wskazywał moralne spustoszenia, jakie w społeczeństwie rosyjskim spowodowało
wyrugowanie religii z życia publicznego.
Książka Religia i Kościół katolicki w ZSRS… została starannie wyposażona w niezbędny aparat pomocniczy dla
badacza i czytelnika, który stanowią indeksy (nazwisk
i miejscowości) sporządzone przez Marka Gędka, mapy
parafii katolickich na terenie ZSRS, obszerna bibliografia,
niezbędne dla współczesnego czytelnika przypisy i wreszcie bogata ikonografia, głównie zaś fotografie licznych biskupów katolickich, którzy pełnili posługę duszpasterską
w państwie sowieckim i przeważnie zostali tam zgładzeni
w więzieniach lub miejscach masowych kaźni.
Jest rzeczą oczywistą, że powstająca w naszych czasach obfita literatura naukowa na temat dziejów Rosji
XX wieku będzie zawierać niepełną i zniekształconą wiedzę o tym kraju, jeśli w pracach o okresie rządów sowieckich nie uwzględni się całej prawdy o prześladowaniach
i eksterminacji Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów przez ateistyczny totalitarny system komunistyczny
w ZSRS. Z tego punktu widzenia niniejsza książka ks.
prof. Romana Dzwonkowskiego (a także i wcześniejsze studia tegoż Autora) może być traktowana jako ważna praca o współczesnych dziejach Kościoła powszechnego, ale też zarazem jako bardzo cenne źródło wiedzy
o dwudziestowiecznej Rosji i tragicznych losach setek tysięcy Polaków, którzy żyli w tym kraju. Książka ks. prof.
Dzwonkowskiego jest bolesnym przypomnieniem okrutnych czasów i zbrodniczych czynów, których nigdy nie
wolno nam wykreślić z naszej narodowej pamięci.
Jan Orłowski

(Niniejsza publikacja jest przedrukiem recenzji książki
wyżej wymienionego Autora, która ukazała się w 2010 r.
Oto jej pełny tytuł i opis bibliograficzny):
Roman Dzwonkowski, SAC, Religia i Kościół katolicki
w ZSRS oraz w krajach i na ziemiach okupowanych, 1917–
1991. Kronika, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2010,
ss. 606 [w:] „Slavia Orientalis” 2011, nr 1, s. 157–161.
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Jerzy
Michał
Sołdek

Maria Świtalska (1914–1943)
Ze wspomnień i relacji
2 listopada 1943 r., powracając z Warszawy do Nałęczowa po odprawie komendantek żeńskich chorągwi
harcerskich, zatrzymana została w pociągu i aresztowana
przez niemiecką żandarmerię komendantka konspiracyjnej Chorągwi Lubelskiej Harcerek – Maria Świtalska, nauczycielka nałęczowskiej szkoły powszechnej. Tej samej
nocy w policyjnym areszcie w Irenie rozegrał się ostatni
akt dramatu młodej nauczycielki…
Urodziła się 22 marca 1914 r. w Lublinie, w rodzinie Stanisława i Antoniny z Furtaków, małżonków Świtalskich.
Szkołę powszechną, będącą szkołą ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Grzegorza Piramowicza, ukończyła w Lublinie. Kontynuując
naukę w pięcioletnim Seminarium Nauczycielskim Piramowicza, w czerwcu 1933 r. otrzymała dyplom nauczycielki szkół powszechnych.1 Po śmierci ojca w 1932 r., pracownika dawnej fabryki wag „Wilhelm Hess” w Lublinie,
spadł na jej barki dodatkowy obowiązek troski o rodzinę; opieki nad młodszym rodzeństwem i pomoc matce.
Od jesieni 1933 r. do czerwca 1936 r. – jak pisze Kazimierz Jarzembowski – pracowała jako opiekunka dzieci
w Koedukacyjnej Szkole Powszechnej Wacławy Arciszowej w Lublinie.2 W roku szkolnym 1936/1937 odbyła bezpłatną praktykę nauczycielską w Szkole Powszechnej nr 9,
przy ul. Strażackiej w Lublinie. Jednocześnie podjęła studia filozoficzne, jako słuchaczka nadzwyczajna, na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Po zaliczeniu I roku studiów otrzymała propozycję pracy w szkolnictwie powszechnym na prowincji,
w roku szkolnym 1937/1938 uczyła w Szkole Powszechnej nr 2 w Garwolinie. Skąd, przed rozpoczęciem roku
szkolnego 1938/1939, przeniosła się do pracy w szkole powszechnej w Nałęczowie, w powiecie puławskim. Bliżej
rodziny i możliwości realizacji swoich życiowych planów

1 S. Witkowska, Hm. Maria Świtalska 1943, Lublin 2004, w: S. J. Dąbrowski,
Harcerki z tamtych lat… 1939–1949, b. m. i r. w., s. 137–142.
2 K. Jarzembowski, Świtalska Maria, w: Słownik biograficzny miasta Lublina,
pod red. Tadeusza Radzika, Jana Skarbka i Adama A. Witusika, T. 1, Lublin
1993, s. 265–266; zob. także, K. Jarzembowski, Lubelskie harcmistrzynie Maria
Walciszewska, Maria Świtalska. Biografie, dokumenty, fotografie, Kraków 2008.

w Lublinie.3 Jesienią 1938 r. wznowiła studia filozoficzne na
uniwersytecie lubelskim. W marcu 1939 r. – stając przed
komisją egzaminacyjną, powołaną przez inspektora szkolnego w Puławach – zdała egzamin na nauczyciela publicznych szkół powszechnych. W czerwcu tego roku zaliczyła
drugi rok filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W wieku jedenastu lat, w 1925 r., wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie w 8. Lubelskiej Drużynie
Harcerskiej Żeńskiej (dalej: LDHŻ) działającej w Szkole
Ćwiczeń przy Seminarium Piramowicza złożyła przyrzeczenie i zdobyła wszystkie młodzieżowe stopnie harcerskie. Już podczas nauki w Seminarium objęła w 1930 r.
6. LDHŻ przy Szkole Powszechnej nr 12 przy ul. Jezuickiej. Opiekunką tej drużyny była wówczas harcmistrz Maria Walciszewska, nauczycielka „dwunastki” i w tym czasie
komendantka Chorągwi Lubelskiej Harcerek. Funkcję drużynowej 6. LDHŻ sprawowała druhna Świtalska do końca
roku szkolnego 1934/1935. W latach 1934–1935 była także instruktorką objazdową komendy Chorągwi Lubelskiej
Harcerek, jak również w tym samym czasie – do jesieni
1935 r. – komendantką Hufca Harcerek Hrubieszów. Zadaniem instruktorki objazdowej było udzielenie pomocy
jednostkom harcerskim w terenie, które nie posiadały własnych instruktorek i przeszkolonych drużynowych. Prowadząc hufiec hrubieszowski – jak pisze Stanisława Witkowska – organizowała „liczne szkolenia i letnie obozy. Jako
[…] wyszkolona instruktorka łączności otrzymywała też
częste zadania z Głównej Kwatery ZHP. […] Była m.in.
w 1935 r. instruktorką łączności na kursie ogólnopolskim
nad jeziorem Narocz [w powiecie postawskim na Wileńszczyźnie – przyp. JMS].”4
Kwalifikacje instruktorki łączności ZHP zdobyła podczas kursu, który ukończyła w styczniu 1935 r. w Wojskowym Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu pod Warszawą. Natomiast w marcu tego samego roku odbyła kurs
ratownictwa ogólnego i przeciwgazowego dla instruktorów Drużyn Ratowniczych PCK; w lipcu została przeszkolona – pisze Kazimierz Jarzembowski – podczas kursu
3 Relacja z 1999 r. Genowefy Anny Sołdek, ps. „Gloria” (1923–2007), z Puław.
4 Cyt. S. Witkowska, Hm. Maria Świtalska, op. cit. s. 139.
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krótkofalowego w 1. Pułku Radiotelegraficznym w Warszawie.5 We wrześniu 1935 r. została komendantką Hufca
Harcerek Lublin II, obejmując równolegle referat Przysposobienia do Obrony Kraju w Komendzie Chorągwi Lubelskiej Harcerek, którym kierowała do października 1937
r. Wówczas otrzymała pracę nauczycielki w Szkole Powszechnej nr 2 w Garwolinie, gdzie została także komendantką Hufca Harcerek Garwolin.
Do Nałęczowa przyjechała na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego 1938/1939. Niemal z marszu objęła
opiekę nad drużyną harcerek im. Emilii Plater, działającą
przy szkole powszechnej. Zorganizowała instruktorski zastęp, w którym szkoliła młode harcerki na przyszłe zastępowe, przyboczne i drużynowe. W letnie wakacje 1939 r.
wyjechała ze swoimi podopiecznymi na obóz harcerski –
wspominała Maria Chodorowska, pracująca w nałęczowskiej szkole nauczycielka i instruktorka ZHP – organizowała druhna Marysia szkolenia PCK, rajdy krajoznawcze;
zabierała dziewczęta na wycieczki przyrodnicze do miejscowych wąwozów i Lasu Zakładowego. A ja, ucząc się od
bardziej doświadczonej koleżanki instruktorki ZHP, pomagałam jej w tej pracy. Była osobą energiczną i bardzo
sumienną; „dla siebie surowa, a życzliwa i uczynna dla
innych”. Niezmiernie przy tym wrażliwa na ludzką biedę i nieszczęście.6 Te przymioty charakteru szczególnie
będą widoczne w jej postawie podczas ciężkich lat okupacji niemieckiej.
W początkach 1939 r. harcmistrz Maria Świtalska została mianowana komendantką Pogotowia Harcerek Chorągwi Lubelskiej. Wówczas, pracując nadal w nałęczowskiej szkole, była zmuszona częściej przebywać w Lublinie.
W końcu sierpnia, przy współpracy czterech instruktorek Komendy Chorągwi,7 Maria Świtalska zorganizowała w Lublinie przy ul. Zielonej punkt dyspozycyjny Pogotowia Harcerek, który prowadził działalność do połowy
września 1939 roku. „Instruktorki pełniły w tym punkcie
całodobowe dyżury – pisze Stanisława Witkowska – do
końca oblężenia miasta i wejścia Niemców. Wraz z nimi
pełniły służbę zmieniające się zastępy gońców i łączniczek.”8 Harcerki kierowane były przez dyżurne instruktorki do obsługi central i łącznic telefonicznych, do jednostek wojskowych, siedziby magistratu i agend administracji
państwowej, a także do kopania rowów przeciwlotniczych
i zapór przeciwczołgowych.
Wybuch wojny 1 września 1939 r., klęska wojsk polskich i w konsekwencji początek okupacji niemieckiej
5 K. Jarzembowski, Świtalska Maria, op. cit., s. 265.
6 Z relacji emerytowanej nauczycielki, hm. Marii Chodorowskiej (1910–1998).
7 Harcmistrzynie: Róża Błeszyńska, Maria Walciszewska, Antonina Łopatyńska i Maria Nowicka (zob. S. Witkowska, op. cit., s. 140).
8 Cyt. S. Witkowska, op. cit., s. 140.
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i sowieckiej, połączonej z brutalnym terrorem, zdezorganizowały życie społeczne i gospodarcze w podzielonym przez
najeźdźców kraju. Okupant niemiecki zlikwidował polskie
szkolnictwo wyższe i średnie; zamknięto szkoły podstawowe i zawodowe, które, co prawda, jeszcze jesienią tego roku
otwarto, ale z bardzo ograniczonym programem. W czasie
okupacji Maria Świtalska nadal pracowała w nałęczowskiej
szkole, organizując jednocześnie, wraz z innymi nauczycielami, tajne nauczanie w zakresie szkoły powszechnej. Początkowo były to komplety organizowane indywidualnie
– rzec można spontanicznie – przez nauczycieli, a od późnej jesieni 1939 r. przy wsparciu, a w kolejnych latach okupacji już pod kierownictwem działaczy lubelskiego okręgu Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Spośród nauczycieli
szkół nałęczowskich9 tajne nauczanie na poziomie podstawowym prowadziły, w kilkuosobowych kompletach, głównie nauczycielki szkoły powszechnej, a więc wymienione
już Maria Świtalska i Maria Chodorowska oraz: Anna Kostołowska, Helena Wolfowa i Janina Zalewska-Begerowa,10
a także: Jadwiga Ozgowa, Henryk Pawlik, Klara Szombarowa i – prawdopodobnie – Helena Miakiszówna.11 Z relacji Władysława Walczaka wynika, iż Maria Świtalska prowadziła również komplet tajnego nauczania na poziomie
szkoły średniej ogólnokształcącej.12
Wydaje się, że w życiorysie Marii Świtalskiej ważnym
jest również ustalenie jej miejsca zamieszkania, w latach
gdy pracowała i prowadziła działalność konspiracyjną
w okresie okupacji w Nałęczowie. Otóż jej biografowie –
Kazimierz Jarzembowski i Stanisława Witkowska podają,
iż ulica, przy której mieszkała, nosi dziś imię Marii Świtalskiej.13 Jednak w latach okupacji nie było w tej części Nałęczowa ulicy. Był sad i dalej uprawne pole. Oboje autorzy otrzymali błędne informacje, bowiem ulica, a raczej
krótka uliczka, z zabudową domów jednorodzinnych, powstała dopiero w końcu lat 70. XX wieku, i wkrótce otrzymała imię Marii Świtalskiej. Druhna „Marysia”, „Jadwiga”,
„Skalska” – takie w konspiracji nosiła pseudonimy, mieszkała w kolonii Strzelce (dzisiaj Strzelce Kolonia), wynajmując pokój u rodziny Bolesława Stasiaka (niedaleko stacji kolejowej Nałęczów),14 znanego w powiecie puławskim
działacza ruchu ludowego i spółdzielcy; w latach 1940–
1942 przewodniczącego Trójki Politycznej – kierownictwa
9 Oprócz szkoły powszechnej w latach okupacji funkcjonowały w Nałęczowie
szkoły: Szkoła Spółdzielczości Rolniczej, Prywatne Gimnazjum Handlowe dr
Wandy Wierzbickiej oraz Prywatna Szkoła Przemysłu Drzewnego Jana Żylskiego.
10 S. Witkowska, op. cit., s. 138.
11 S. Tarka (opracował), Nałęczowskie szkolnictwo powszechne w latach wojny
i okupacji, „Głos Nałęczowa” 2007, s. 9 i 10.
12 W. Walczak, Maria Świtalska, jednostronicowy maszynopis, w posiadaniu
autora.
13 K. Jarzembowski, op. cit., s. 266; S. Witkowska, op. cit., s. 142.
14 Informacja Wiesława Malickiego z Nałęczowa, byłego ucznia Marii Świtalskiej, z 6 XI 2019 r. oraz dalsze ustalenia autora tekstu.
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konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch” w powiecie puławskim.15
Jesienią 1939 r. widzimy ją wśród organizatorek konspiracyjnej Chorągwi Lubelskiej Harcerek. Po jej utworzeniu została członkiem komendy. Włącza się do działalności w ruchu oporu – w Służbie Zwycięstwu Polski. Z chwilą
powstania w Lublinie, wiosną 1940 r., okręgowych struktur Związku Walki Zbrojnej Maria Świtalska organizuje
harcerski zespół łączniczek i kurierek, który został przydzielony do Komendy Okręgu Lubelskiego Związku Walki Zbrojnej. Po przemianowaniu, w lutym 1942 r., ZWZ
w Armię Krajową, Komenda Okręgu Lubelskiego AK
utworzyła pomocniczą Wojskową Służbę Kobiet, w której druhna Świtalska będzie kierować sekcją konspiracyjnej
łączności. Sekcję tworzyły lubelskie harcerki, a wśród nich
dziewczęta, które były przez nią szkolone na kursach i obozach przed 1939 r. W styczniu 1943 r., po przyjeździe z Nałęczowa, została zatrzymana przez niemiecką żandarmerię
podczas łapanki na peronie dworca kolejowego w Lublinie.
Osadzono ją w obozie na Majdanku. Starania ówczesnej
komendantki Chorągwi Danuty Magierskiej doprowadziły, po kilku dniach, do jej wykupienia. Pieniądze dostarczyła lubelska Komenda Okręgu Armii Krajowej.
Z początkiem 1943 r. przywieziono do Nałęczowa grupę
dorosłych i dzieci wysiedlonych przez Niemców z Zamojszczyzny. Stłoczono ich w budynku przedwojennego Hotelu Centralnego przy alei Lipowej (dzisiaj gmach Urzędu
Miejskiego). Gdy po kilku dniach, wśród niedożywionych
i osłabionych transportem oraz warunkami pobytu wysiedleńców, wybuchła epidemia tyfusu brzusznego, Maria Świtalska była wśród tych, którzy pierwsi pospieszyli z pomocą. Dostarczyła, przede wszystkim dla dzieci, trochę bielizny,
pościel i koce – pisał Władysław Walczak – z przedwojennego szkolnego schroniska wycieczkowego. Zabiegała u okolicznych gospodarzy o żywność dla chorych dzieci, leczyła
je i umieszczała sieroty u nałęczowskich przyjaciół i znajomych.16 Jeszcze latem tego roku zorganizowała w konspiracji
kurs sanitarny dla instruktorek harcerstwa. Wśród uczestniczek tego kursu były: Genowefa Anna Sołdkówna, Alfreda
Stasiakówna (córka Bolesława), Krystyna Wójcikówna, Maria Wrzosówna i – jak się wydaje – Urszula Grzywaczówna,
15 Bolesław Stasiak ps. „Wróż” (1898–1943) rolnik i ogrodnik, aresztowany
przez Gestapo (po raz drugi) w grudniu 1942 r., został zamordowany przez
Niemców na Majdanku pod Lublinem w marcu 1943 r.
Uzupełniając informację o zamieszkaniu M. Świtalskiej, należy podkreślić, iż
odległość od jej mieszkania u Stasiaków w kolonii Strzelce do stacji kolejowej
Nałęczów wynosiła niespełna kilometr utwardzonej drogi. Natomiast w drugą
stronę, do szkoły powszechnej (i miejsc gdzie podczas okupacji odbywały się
lekcje szkolne) w Nałęczowie, odległość wynosiła ponad trzy kilometry. Stąd
M. Świtalska jeździła z Nałęczowa do Lublina – w latach okupacji bardzo często
– nie szosą, rowerem, jak pisze S. Witkowska (s. 140), lecz pociągiem. Rowerem jeździła z domu, gdzie mieszkała, do szkoły w Nałęczowie, co nie wyklucza
tezy, iż mogła, wyjątkowo, pojechać rowerem z konspiracyjnymi meldunkami
do, odległego o 26 km, Lublina.
16 W. Walczak, op. cit.

bądź Zofia Maciążkówna).17 8 września 1943 r. komendantka Pogotowia Harcerek hm. Józefina Łapińska mianowała hm. Marię Świtalską komendantką Chorągwi Lubelskiej
Harcerek. Jednocześnie wycofano ją z Wojskowej Służby
Kobiet przy Komendzie Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej. Od tej pory pracowała „wyłącznie na odcinku harcerskim.” Pracowała na tym odcinku zaledwie niecałe dwa
miesiące...
Wracając 2 listopada 1943 r. pociągiem z odprawy komendantek chorągwi harcerek w Warszawie, Maria Świtalska wiozła w podróżnej torbie – którą sama sporządziła
ze sznurków18 – ukrytą między podwójnym dnem konspiracyjną pocztę Wojskowej Służby Kobiet AK. O jej przewiezienie, by nie fatygować już kurierki, miały ją poprosić
koleżanki z WSK. Nie odmówiła. Żandarmi, którzy lustrowali pasażerów pociągu, rewidując podejrzanie wyglądające osoby, zatrzymali ją na stacji w Dęblinie. Przewieziona na posterunek żandarmerii w Irenie, została osadzona
w areszcie, gdzie – niewykluczone, że wcześniej torturowana – w nocy odebrała sobie życie.19 Gdy nie wróciła do
Nałęczowa, i nie skontaktowała się z Komendą Chorągwi
w Lublinie, wszczęto poszukiwania, które doprowadziły do świeżego jeszcze pochówku w bezimiennej mogile
na cmentarzu parafialnym w Irenie. „Zwłoki – jak pisze
Stanisława Witkowska – zidentyfikowała hm. Małgorzata Szewczykówna”.20
18 października 1947 r. zwłoki Marii Świtalskiej zostały ekshumowane i przewiezione do Lublina. Tam uroczyście złożono je do grobu na cmentarzu przy ul. Unickiej
(obecnie wejście od ul. Walecznych, w sektorze XII, obok
kościoła Najświętszego Zbawiciela). Wspólny grobowiec
dwóch komendantek konspiracyjnej Chorągwi Lubelskiej
Harcerek – hm. Marii Świtalskiej (1914–1943) i hm. Marii Walciszewskiej (1902–1941), został postawiony ze składek lubelskich harcerek.
Rozkazem Komendy Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej nr 50, z 7 lutego 1944 r., na podstawie rozkazu Komendy Głównej Armii Krajowej nr 112/BP, harcmistrz Maria
Świtalska została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Virtuti Militari V klasy.
Na nałęczowskim osiedlu Na Wzgórzu jedna z dwóch
ulic łączących ulicę Partyzantów z Głębocznicą nosi
dziś imię bohaterskiej nauczycielki i harcerki – Marii
Świtalskiej.
Jerzy Michał Sołdek

17 Relacja z 1999 r. G. A. Sołdek, op. cit.
18 W. Walczak, op. cit.
19 Maria Świtalska powiesiła się w celi aresztu na własnym szaliku.
20 S. Witkowska, op. cit., s. 142.
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Stanisław
Turski

Pewna
wojenna i powojenna historia
Wśród przechowywanych w podziadkowym kufrze
rodzinnych dokumentów, starych gazet i wycinków, znalazłem korespondencję od pewnej pani z Krakowa i jej
córki, w którym zawarta jest ciekawa historia.
Zaczęło się tak; około 1990 r. otrzymałem list od niejakiej Marii Szubert z Krakowa, a w nim pytanie czy jestem tym Stanisławem Turskim, który przed wojną był
przyjacielem ich domu we Lwowie. Tenże mężczyzna,
będąc wojskowym lotnikiem, we wrześniu 1939 r. odprowadził samoloty na Węgry z lotniska we Lwowie, aby
nie wpadły w ręce Niemców. Potem ślad po nim zaginął. Pani Maria wraz z mężem przeniosła się do Krakowa
i tam urodziła córkę.
Napisała w pierwszym liście, że będąc na wycieczce
w Lublinie kupiła ilustrowany przewodnik po województwie i zobaczyła, że autorem tekstu jest Stanisław Turski,
a wydawcą Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej i pod ten adres przesłała list. Nic więc dziwnego, że
trafił bezpośrednio w moje ręce, ponieważ w tym czasie
pracowałem w wymienionym Ośrodku, któremu dyrektorowałem, a jednocześnie co rusz ukazywały się wydawnictwa turystyczne mojego autorstwa.
Po przeczytaniu listu od pani Marii, w którym gorąco
wspominała Turskiego, postanowiłem włączyć się w poszukiwania jej znajomego.
Zacząłem myśleć tak: „Skoro lotnik polski znalazł się
na Węgrzech, to nie siedział bezczynnie, tylko prysnął do
Anglii i mógł walczyć w jakimś dywizjonie z Niemcami”.
Przesłałem więc do Instytutu Sikorskiego w Londynie
prośbę o ustalenie losów Turskiego. Otrzymałem następującą odpowiedź:
„Porucznik Stanisław Turski, odpowiednio przeszkolony, odznaczony, bohaterski polski lotnik, dowódca maszyny w Wielkopolskim Dywizjonie Bombowym nr 305
im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Anglii, zginął wraz
z całą 5-osobową załogą bombowca Welligton podczas
powrotnego lotu bojowego po bombardowaniu Saarbrucken w Niemczech, 28/29 sierpnia 1942 r. przez nocnego
myśliwca niemieckiego; jego maszyna ciężki Lancaster,
rozbiła się nad Belgią a szczątki lotników pochowano na

cmentarzu wojskowym w Leuven, nr ewidencyjny grobu: 1580”.
Przekazałem listownie smutną wiadomość pani Marii. Odpisała, że zamówiła mszę za duszę przyjaciela
– lotnika.
Starsza pani pisywała do mnie jeszcze kilkakrotnie.
Raz się zwierzyła, że podkochiwała się w moim imienniku, o czym mąż nie wiedział albo udawał, że nie wie. Kiedy owdowiała w 1980 roku, zapragnęła odszukać przyjaciela z młodych lat i spotkać się z nim, ale nie wiedziała,
jak się do tego zabrać; zresztą córka zniechęcała ją, jak
mogła, do tego przedsięwzięcia.
Pani Maria zapraszała mnie w każdym liście bardzo
serdecznie do złożenia jej wizyty w Krakowie. Obiecywałem, że chętnie przyjadę przy okazji, ale się jakoś nie składało. Posłałem swoje zdjęcie, pisałem o sobie, itp.
Któregoś dnia zwrócił się do mnie pewien profesor
z KUL, który wybierał się do Leuven na serię wykładów w tamtejszym słynnym Uniwersytecie Katolickim
z 1425 r., z prośbą o bezpłatne foldery i gadżety. Przygotowałem mu sporą paczkę, dodałem też ładny album o Lublinie. Jednocześnie poprosiłem profesora o odwiedzenie
grobu porucznika Turskiego i wykonanie zdjęcia mogiły.
Spełnił obietnicę, zdjęcia przyniósł mi osobiście, a ja
przesłałem fotografie do Krakowa. Z listu dowiedziałem
się, że p. Maria skropiła je łzami, kolejny raz zamówiła
mszę za duszę przyjaciela.
Niestety, po kilku miesiącach ożywionej korespondencji nastąpiła nieoczekiwana cisza, a po dwóch tygodniach
przyszedł list od córki p. Marii, informujący o śmierci
Mamy.
Moje szczere kondolencje przesłałem – na ręce córki –
pod znany mi krakowski adres…
Tak się skończyła historia zawarta w pakiecie listów
z dziadkowego kufra. ■
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Moje
lektury…

Jerzy
Kaczmarski

Trzej skazańcy: Sienicki,
Tokarzewski, Dostojewski
Skazani na syberyjską katorgę polscy konspiratorzy, spiskowcy, powstańcy stawali się niekiedy reporterami, etnografami, geologami, geografami. Pozostawali
w pamięci potomnych nie tylko jako nieugięci w boju
żołnierze, gorący patrioci ale także jako autorzy oryginalnych dzieł.
O Ludwiku Sienickim (1677–757), autorze dzieła Dokument osobliwego miłosierdzia… z wspomnień o mniey
znanych Moskiewskiego Państwa krainach wydanego
w Wilnie w roku 1754, nie ma wzmianki w Przewodniku
encyklopedycznym Literatura polska, nie wspomina o nim
również August Grychowski w monumentalnym dziele
Lublin i Lubelszczyzna w twórczości pisarzy polskich. Sienicki, pułkownik króla Stanisława Leszczyńskiego, pochodził ze starej szlacheckiej rodziny zamieszkałej od XV
wieku pod Krasnymstawem, w Siennicy. W roku 1707
wraz z bratem Krzysztofem, generałem artylerii wojsk
polskich, dostali się do rosyjskiej niewoli. Byli jednymi
z pierwszych polskich bojowników zesłanych na Syberię. Nie zapomniano o nim w jego miejscowości. „– Nasz
dziedzic był nauczycielem carów! Nauczał carskie dzieci!” – powiadają z dumą w Siennicy. „– Dbał o szkoły
dla naszych dzieci, a na wygnaniu wezwano go na cesarski dwór!” – wyjaśniają najlepiej zorientowani w historii życia Sienickiego. Czy to możliwe? Raczej nie. Ale
i w tych opowieściach jest ziarenko prawdy. Sienicki, jak
można przeczytać w Słowniku biograficznym, po kapitulacji wojsk polskich w Bychowie na rozkaz Piotra I, do
którego przed laty – nawiasem mówiąc – posłował, został
uwięziony w Moskwie, a następnie przez Perm trafił do
Tobolska, gdzie… uczył łaciny dzieci miejscowych urzędników! A więc uczył! Inna sprawa, że nie dzieci carskie,
jedynie dzieci carskich urzędników. Niewątpliwie w swej
Siennicy musiał kłaść nacisk na edukację, skoro dwieście
lat później Wacław Świątkowski w swym dziełku Wyprawa w Lubelskie mógł zapisać takie zdania: „W kilku wiorstach leży wieś kościelna Sienica Różana, gniazdo rodzinne Sienickich. Po miedzach i zaroślach mnóstwo róż
dzikich widzę, od których bierze zapewne nazwa Sienica. W majątku świetnie utrzymanym rozwija się hodowla

koni rasowych, a we wsi – drobne warsztaty tkackie, płótna i wyrobów lnianych, kółko rolnicze i najstarsza na ziemiach królestwa kasa pożyczkowo-oszczędnościowa, dająca duże obroty”. Nauka, może ta propagowana przez
Sienickiego, nie poszła w las.
A Sienicki na zesłaniu przebywał do roku 1722. Nie załamywał jednak rąk, zebrał interesujące obserwacje z życia i wierzeń Jakutów, Czukczów i Kamczadali (Itelmenów). Jego dzieło należało do pierwszych opisów Syberii
w dziejach pamiętnikarstwa polskiego.
Dokonania zesłańców, którzy odnaleźli w sobie pasje
literatów, dokumentalistów i opisali swe wspomnienia,
prace, wędrówki, walki jak chociażby Ignacy Gruszecki
(1814–1892) z Kodnia, Wincenty Dawid (1816–1897) ze
Szczebrzeszyna czy Julian Sulerzycki (1820–1882) z Zamościa, zostały przedstawione w wielu encyklopediach
i słownikach. Ale, o dziwo, w przewodniku encyklopedycznym Literatura polska jak też w dziele Augusta Grychowskiego Lublin i Lubelszczyzna… pominięto nazwisko Tokarzewskiego! A przecież Szymon Tokarzewski
(1820–1890) był postacią niezwykłą! W pamiętniku Wojciecha Dolińskiego Przekażmy przeszłość dla przyszłości
pada nawet zdanie, z bez przeczytania wspomnień Tokarzewskiego nie będzie się miało absolutnie pojęcia o historii Polski po roku 1863!
Podobnie jak starszy o cztery lata Wincenty Dawid pochodził ze Szczebrzeszyna. W latach 1843–44 brał udział
w spisku Piotra Ściegiennego, w trakcie aresztowań zdołał
zbiec do Galicji i chwilowo uniknął aresztowania, niestety, wydano go władzom rosyjskim i zesłany został na katorgę. Od roku 1848 przebywał w Omsku, gdzie w roku
1850 zetknął się z Fiodorem Dostojewskim. W tym czasie Dostojewski był już znanym pisarzem, Tokarzewski
nie czytał jego wydanych do roku 1850 powieści Biedni
ludzie oraz Sobowtór, ale orientował się, iż los zetknął go
z pisarzem wielkim, „sławą stolicy północnej”. Tokarzewski w swej pracy nie zajmował się dziełami powieściopisarza lecz jedynie jego charakterem. Pytał „Jakim sposobem
ten człowiek stał się konspiratorem?… jakim sposobem
brał udział w życiu demokratycznym, on, pyszny nad
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pysznymi i to pyszny z tej racji, że do kasty uprzywilejowanej należy?… jakim sposobem ten człowiek mógł pragnąć usamowolnienia ludu, on, który tylko jedną kastę
uznawał, jednej tylko kaście – szlachcie, przyznawał prawo przodowania narodowi zawsze i wszędzie?”.
I jeszcze jedna refleksja Tokarzewskiego. „Leżało
w jego krwi, aby każdy naród, nie mówiąc już o nienawistnych mu Polakach, obedrzeć ze wszystkiego, cokolwiek w tym narodzie było wielkie, piękne i szlachetne,
pragnąłby zniszczyć, zetrzeć i zagładzić, aby paradoksalnie dowieść wyższość Rosjan nad wszystkimi narodami
świata. A przytem jeszcze Dostojewski częstokroć stawał
się nieznośnym, wprost niemożliwym w dysputach. Zarozumiały i brutalny, zmusił nas żeśmy z nim dysputować, a później nawet żeśmy z nim rozmawiać i znać go
nie chcieli. Jakimże więc sposobem, wychowaniec korpusu kadetów, Teodor Michajłowicz Dostojewskij dostał
się do katorgi jako więzień stanu?”. W Słowniku pisarzy
świata (Wiedza Powszechna 1968) odnotowano: „W 1849
za udział w tajnym kółku zwolenników socjalizmu utopijnego M. Pietraszewskiego został aresztowany i skazany na śmierć. Wyroku nie wykonano, lecz zamieniono go
na 4 lata katorgi i służbę wojskową w stopniu szeregowca.
Po odbyciu katorgi i służby wojskowej został zwolniony
w stopniu oficerskim”.
Tokarzewski nie wierzył, aby umysłem tego współwięźnia ogarnęły szczytne idee, owszem – przyznawał –
dał się pociągnąć na drogę rewolucji, lecz szybko przeraził się swego kroku na tej drodze i zapragnął z niej jak
najszybciej zawrócić. I jeszcze jedna uwaga polskiego zesłańca: „Po wyjściu z katorgi Dostojewski, wysłany został na służbę wojskową do batalionu, konsystującego
w Siemipałatyńsku. Tam, z okazji wojny krymskiej, napisał wiersz, w którym cesarza Mikołaja postawił ponad
wszystkimi bogami Olimpu – chciał, aby ten wiersz był
wydrukowany w gazetach. Może pochlebstwem spodziewał się uzyskać zmniejszenie kary, a może jeszcze, za dytyramb otrzymać sutą nagrodę”.
O polskich towarzyszach katorgi w fortecy omskiej napomykał Dostojewski w swych Wspomnieniach z domu
umarłych. „Najlepsi z nich byli to ludzie chorobliwie nastrojeni, odosobniający się i w najwyższym stopniu nietolerancyjni …Wszyscy Polacy w katordze omskiej, byli
zresztą moralnie cierpiący, żółciowi, rozdrażnieni, niedowierzający… Rzecz jasna, że gniotła ich tęsknota. Dla
Czerkiesów, Tatarów, dla Żydów byli łaskawi i uprzejmi,
ale ze wstrętem unikali reszty katorżników…”. I jeszcze
coś o samym Tokarzewskim. „W sieniach przed kuchnią
spotkał mnie Tokarzewski, młodzieniec silnego charakteru i wielkiego serca. Katorżnicy wyróżniali go z pomiędzy
innych i po części nawet lubili. Był waleczny, odważny,
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silny i to się odbijało w każdym jego kroku”. Pisarz wspominał również, że w chwili przenosin więźniów Tokarzewski niósł na własnych barkach chorego współtowarzysza niedoli Józefa Bogusławskiego.
Tokarzewski powrócił do kraju po amnestii w roku
1857 do Warszawy, w latach 1862–63 był członkiem cywilnej organizacji powstańczej miasta Warszawy, za co
po raz kolejny powędrował na Syberię. Do Warszawy powrócił po 20 latach, otworzył zakład szewski. Ten bohater,
potomek bogatego rodu szlacheckiego obrał zawód szewca, nie dlatego, że zapragnął łatać buty, ale – jak powiadał – aby siać ziarna narodowego uświadomienia wśród
rzemieślników. I siał z zapałem, i skutecznie. Oczywiście,
że o wyborze takiego zawodu zadecydowały tradycje Kilińskiego. W jego skromnym domku na rogu Bielańskiej i Tłomackiego gromadzili się nie tylko rzemieślnicy, ale także młodzież, studenci, literaci i konspiratorzy.
W dniu jego pogrzebu Stanisław Hiszpański, syn majstra szewskiego i działacza niepodległościowego, zgłosił się do magistratu po cechową chorągiew, z którą cech
szewski zamierzał gremialnie wystąpić na pogrzebie Tokarzewskiego. Policja odmówiła nie tylko wydania chorągwi, ale poleciła zedrzeć wszystkie klepsydry zawiadamiające o czasie i miejscu pochówku. W warszawskim
cyrkule dmuchano na zimne. Obawiano się, aby żałobna manifestacja nie przemieniła się w patriotyczny zryw.
W „Gazecie Polskiej” z roku 1907 przypomniano, iż policja warszawska po swojemu uczciła Szymona Tokarzewskiego. Na rogach ulic, którymi z kościoła św. Antoniego przeciągnął kondukt żałobny stali konni żandarmi, zaś
komisarz policji i rewirowi tuż obok wdowy postępowali za trumną…”.
Tokarzewski za życia nie nachodził wydawców ze
swoimi powieściami. Te i tak były niecenzuralne. Pisał,
aby pamięć o katorżnikach nie zaginęła. Zostawił obszerne wspomnienia i utwory powieściowe zawierające bogaty materiał o ówczesnej Syberii i życiu jej przymusowych mieszkańców. Wydano je w 10 tomach po
śmierci autora, na szczególną uwagę zasługuje Siedem
lat katorgi 1846–1857 opublikowane w Warszawie 1907
roku. Drugie wydanie rozszerzone o wcześniejsze skreślenia cenzury ukazało się w Warszawie 1918 roku. Zdumiewające, ale jego niezwykłe tomy Na tułactwie, Katorżnicy, Obrazki syberyjskie w niepodległej Polsce nie
były już wznawiane. Do naszych czasów przetrwały nieliczne egzemplarze, na ocalałych bez trudu można odnaleźć informację wydrukowaną na czwartej stronie
książki: „Zastrzega się prawa przekładu i przedruku. Egzemplarzy nieopatrzonych moim własnoręcznym podpisem sprzedawać nie wolno”. I zamaszysty, zdecydowany podpis: Halina Tokarzewska. ■
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Jerzy
Kaczmarski

Wolne
żarty

Kup pan gazetę!
Media – jak wiadomo – w życiu społecznym i politycznym odgrywają wielką rolę. Wiedzą to nasi zachodni sąsiedzi, którzy jak źrenicy oka strzegą własnych mediów
i nie wpuszczają do nich żadnego zagranicznego inwestora. W Polsce doszło do kabaretowej sytuacji – gdy PKN
Orlen, narodowy koncern paliwowy, odkupuje od niemieckiego wydawcy Polskę Press (przy czym „Polska” to
tylko w nazwie), podnosi się krzyk ze strony liberalno-lewicowych mediów, że to cios w wolność słowa i prasy!
Zakup niemieckiej medialnej grupy wydawniczej przez
PKN Orlen był najważniejszym wydarzeniem medialnym
w 2020 r. W polskie ręce przeszło ponad 170 tytułów,
w tym m.in. 20 lokalnych dzienników, ponad 500 portali
internetowych, drukarnie, agencja informacyjna obsługująca gazety w regionach. Media, które poczuły się tą transakcją zagrożone, opanowała histeria, chociaż przez lata nie
przeszkadzało im, że opinię publiczną w Polsce kształtują zagraniczni wydawcy. Wydawnictwo Polska Press nie
miało nic wspólnego, poza nazwą, z polskim kapitałem –
właścicielem grupy był niemiecki holding Verlagsgruppe
Passau. Przez lata sukcesywnie, i to nie tylko Verlagsgruppe Passau, lecz także inni, głównie niemieccy wydawcy za
relatywnie niewielkie pieniądze przejmowali polskie media, uprawiając na ich łamach własną politykę.
Media, chętnie nazywane czwartą władzą, w rzeczywistości przez całe lata były pierwszą władzą: to one nadawały polityczne trendy, doprowadzały do dymisji ministrów,
faworyzowały jednych polityków, innych skazując na swoistą banicję. Mając tak potężną broń w rękach, można było
realizować nawet najbardziej karkołomne plany, dlatego
na polskie tytuły prasowe znajdowali się zachodni nabywcy, głównie zza Odry. A ci skupili się na prezentowaniu
swojej wersji historii, swej narracji historycznej.
Przykładem jest choćby narracja dotycząca reparacji wojennych. Gdy w Polsce podjęto działania dotyczące
uzyskania od Niemiec pieniędzy za gigantyczne straty poniesione w czasie II wojny światowej, z wielu gazet popłynęły informacje: „Nie ma realnych szans na reparacje od
Niemiec. Współcześnie nie stosuje się już odszkodowań
wojennych”. Taka narracja, z roku na rok agresywniejsza,
stawiała sobie za cel wyrobienie w Polakach kompleksów,
zamianę ofiar na sprawców, uniknięcie odpowiedzialności za wybuch wojny i eksterminację wielu narodów. ■

Jan
Jesion

Fraszki, fraszki
Dobro i zło

Dobro nawet na żyznej glebie
z dużym trudem wyrasta,
zło natomiast bujnie się pleni
nawet w gęstych chwastach.

Fraszka z przysłowiami

W przysłowiach zwykle jest prawda stara:
„Kto sieje wiatr, ten burze zbiera”;
„Kogo Pan Bóg chce pokarać,
rozum najpierw mu odbiera”.

Czas pandemii

Pandemia cały świat już objęła
i śmierć czatuje za każdy progiem.
Bądźmy dziś wdzięczni ofiarnym ludziom,
którzy ratują nam życie i zdrowie.

Fraszkowe przysłowie
Żądza władzy i moc bezprawia
moralnego ładu nas pozbawia.

Pociągiel, Lwów 1924
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Kromka chleba

Przed wielu we wsi Dąbie zamieszkał diablik Kiczka. Miał ogon, rogi i niezwykłą siłę. Potrafił, bestia, kołem
młyńskim obracać. Lubił też figle. Płoszył bydło, kogoś
wepchnął w błoto lub w kałużę, zmylił drogi wędrowcowi.
Dziewczętom wciskał w buty pokrzywy. Zawsze jednak
można było przepędzić Kiczkę kilkoma kroplami święconej wody bądź znakiem krzyża świętego.
Pewnego dnia ubogi wieśniak pracował na polu. Harował od świtu, zawijał motyką, bo nie miał biedaczyna konia. Na miedzy leżała zawinięta w lnianą chustkę
kromka chleba. Diabeł z krzaków obserwował człowieka
i wypatrzył na miedzy śniadanie. Podkradł się, porwał,
a kiedy już spałaszował całą pajdę, zarechotał z uciechy.
A po stracie chleba chłop zapłakał. Zwyczajnie, po ludzku. Płakał, gdyż wziął z domu ostatnią kromkę. Mógł ją
zostawić dzieciom, ale zabrał, aby nie opaść z sił po całodziennej pracy. I zjadł ją diabeł. A Kiczka trzepał się po
udach z radości. Nadszedł wtedy jeden z adiutantów samego Belzebuba, władcy piekieł. Nie wiadomo, czy poruszył go płacz człowieka, czy śmiech kamrata. Popatrzył
i odgadł, co się stało.
– Za swój niegodny czyn – skarcił Kiczkę adiutant –
będziesz pracował u tego biedaczyny. Jak koń! I tak długo, dopóki nie kupi sobie okazałej kobyły!
I nie było odwołania.
Pracował więc Kiczka wytrwale. Dwoił się i troił. Orał,
siał, kosił, zbierał. A kiedy już wieśniak zebrał pieniądze
i nabył dorodnego kasztanka, wyniósł się Kiczka ze wsi.
Ze wstydu. Bo diabły też swój honor mają.
Zamieszkał w trzcinach nad pobliskim rozlewiskiem.
W samotności. W sąsiedztwie z dzikimi kaczkami, rybami-niemowami i rakami.
Sto pięćdziesiąt, a może dwieście, lat później jechał
przez Dąbie rowerem Stach Koperek. Wiózł przyciśnięty sprężyną bagażnika bochenek chleba. Kupił dla dzieci, bo odkąd żona spoczęła na cmentarzu, samotnie piastował czwórkę przedszkolaków. Nie dojechał do domu,
z chaty Tadka Kłosa, także wdowca, dobiegały podochocone męskie głosy.
– Piją! – odgadł natychmiast Stach Koperek. – Pewnie
sprzedał jabłka – domyślał się.
Faktycznie, Tadek rankiem oberwał w trzy skrzynki owoce ze swej jedynej w ogródeczku antonówki.
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Wystarczyło na pół litra czystej gorzałki i butelczynę najtańszego wina.
Stach zostawił rower oparty o płot, szybko przesadził
cztery spróchniałe schodki, przekroczył próg rozkrzyczanej chaty, mniemał bowiem, że nie odmówią mu kielicha.
I tym razem się nie omylił.
Odgłosy libacji zwabiły też Zygmunta Pieczonkę. Stał
pod płotem zgorzkniały, gotów byłby przyłączyć się do
biesiadujących, lecz ociągał się, wiedział bowiem, że kielichem go nie poczęstują. Bo on sam, choć wypić lubił, to
nigdy nikogo wódeczką nie uraczył.
Stał, stał, aż dostrzegł rower z bochenkiem chleba na
bagażniku. Nie mógł się napić, ale chleba mógł spróbować. Miał go w zasięgu ręki. Sięgnął, zjadł połowę, połowę odrzucił psom.
Nikt z ludzi nie widział, jak Pieczonka łamał chleb,
wpychał sobie w gębę, a potem karmił psy. Dostrzegł go
jedynie adiutant Belzebuba, gdyż ten nie ustaje w swej
piekielnej misji penetrowania ziemi.
– Będziesz się smażył w piekle! Zadbam o to! – zawyło diablisko z furią.
Pieczonka o diabelskim postanowieniu nic nie wiedział, więc się nie przejął. W piekło zresztą ani w bajki
nie wierzył.
Szedł dalej herold piekielny i zobaczył Kiczkę. Siedział
pod wierzbą i grzał stare kości. Bo diabły, choć nie umierają, to się starzeją. Tak głosiła babka Stacha Koperka.
Nie wiadomo, skąd czerpała wiedzę, ale to była mądra
kobieta.
– Zapłacił za swój czyn wiekową poniewierką – pomyślał. – I na cóż się to zdało? Dla piekła żadna pociecha,
dla ludzi żadna nauka.
Przez moment żal mu się zrobiło piekielnego kamrata.
Ale cóż Kiczce po współczuciu nawet takiego dostojnika?
Wiedział o tym adiutant i dlatego przyspieszył kroku, aby
Kiczka go nie dostrzegł.
A za moment szedł Zygmunt Pieczonka. Nad staw.
Z koszem na piskorze. Zobaczył pod wierzbą śpiącego
diablika.
– A cóż to za maszkara? – zapytał sam siebie i sięgnął
po kamień. Cisnął i trafił w diabelskie ucho…
Zaskomlił Kiczka boleśnie.
Ot, biedny diabeł. ■
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Przysłowia
i powiedzenia
lubelskie

Zbigniew
Włodzimierski

Nie udawaj Greka
Powiedzenie „nie udawaj Greka”, obecne w naszym języku od lat, odkurzył swego czasu zespół Czerwone Gitary. W tekście piosenki autorstwa Marka Gaszyńskiego,
zabrzmiały słowa:
Nie zadzieraj nosa,
nie rób takiej miny,
nie udawaj Greka,
zmień się lepiej, zmień!
O zespole, który popularność zdobywał w latach
60.minionego stulecia, zapomniano, zwrot został wyparty przez nowe związki frazeologiczne, dosadniejsze
i agresywniejsze, choćby „rżnąć głupa” czy „kleić durnia”. W rzeczy samej „udawać Greka”, pozostańmy przy
pierwszej wersji powiedzenia, to określenie postawy człowieka, który udaje, że nic nie wie lub czegoś nie rozumie.
I kolejna kwestia! Jakiż to Grek miał wpływ na wzbogacenie naszego języka o powiedzenie, które jest żywe, ulega różnym językowym przeobrażeniom?
Dla wielu odpowiedź jest oczywista: Sokrates! Ten
ci uczony mąż, poszukiwacz prawdy, lubił
wdawać się w dysputy z przygodnymi osobami i nagabywał, jak rozumieją różne
pojęcia, także filozoficzne. Dopytywał,
dociskał, dociekał, a udawał, że nic
nie wie, że coś słyszy pierwszy raz,
że zdumiewa go wiedza rozmówcy,
ot, pierwszy co udawał Greka!
Sokrates jawi się jako osoba
przewrotna, kpiarz, taki grecki sowizdrzał! Nic chyba dziwnego, że w niejednej polskiej
księdze przypisywano Grekom
przewrotność. U Kolberga w tomie Lud polski odnaleźć można
zdanie zapisane w roku 1873:
„chcieli ze mnie Greka zrobić”. Sens bolesnego wyznania jest i dzisiaj jasny: zapragnęli bawić się kosztem
owego nieszczęśnika! Parę

lat później dramaturg Jan Chęciński w swej jednoaktówce odnotował powiedzenie „Greka udawał” i widzowie
wiedzieli, co autor miał na myśli.
Grecy na lubelskich jarmarkach pojawili się w XVI wieku i handlowali winem. Wina smakowały, ale były drogie, bo do Grecji droga daleka. Znalazł się niejaki Jakub
Paliwoda, ten wino zza Karpat, z Węgier ponoć, za greckie sprzedawał. Dorobił się majątku ale i przezwiska „brat
Greka”, pojawiło się też w Lublinie powiedzenie „Grek
spod Lublina”, a znaczyło tyle, co nieuczciwy kupiec.
Lubelski Grek został zdemaskowany, ale pamięć o nim
przetrwała! Ci, którzy wertują stare księgi, natknęli się
jeszcze na kilku takich, którzy udawali Greków. Najszerzej opisany został Jan Baliński, alchemik spod Olkusza.
Rzecz jasna, nie tytułował się alchemikiem lecz medykiem i jako słynny medyk, Grek Laskaris, został wezwany
na dwór królewski do Wilna. Skoro ściągnięto go na Litwę spod Olkusza, sława jego musiała być wielka i sprawność medyczna niemała. Królowi Aleksandrowi jednak
nie pomógł, mało tego, jak zaręcza Maciej Stryjkowski –
solidny kronikarz – Laskaris omal monarchy na tamten
świat nie wyprawił! Cóż, król był słabego zdrowia, dożył
ledwie 45 lat. W Wilnie Baliński vel Laskaris pieniędzy
nie zarobił a sławę medyczną nadwerężył, musiał salwować się ucieczką.
Nie wiadomo, kiedy zaczęło się w Polsce udawanie
Greka, nie wiadomo, kiedy się skończy.
Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku do Polski trafiło
około 14 tys. greckich uchodźców, ofiar wojny domowej
w Grecji. Większość z nich wróciła do swojej ojczyzny, do
dziś są wdzięczni Polakom za powojenną gościnę. Historię greckich uchodźców w Polsce przedstawił ich potomek Dionisios Sturis, w książce Nowe życie. Greków osiedlano (m.in.) w okolicach Zgorzelca, miasteczko szybko
zyskało przezwisko Nowe Ateny. Uchodźcy otrzymali
w Polsce wiele świadczeń, choćby bezpłatną opiekę medyczną i darmowe przejazdy komunikacją autobusową.
Bywało, że niejeden mieszkaniec Zgorzelca czy okolicy
udawał Greka, aby odbyć bezpłatną podróż do Wrocławia czy Wałbrzycha. ■
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