Zbigniew Strzałkowski

NA ROCZNICĘ ŚMIERCI POETY
JÓZEFA CZECHOWICZA
Anioł czerni otoczył mój dom – przywdziałem
szaty godowe.
Mogłem ucieczką przedłużyć dialog
o nieśmiertelności
lecz po cóż trudzić myśl niespokojną
i od nowa pytać: czy nie byliśmy
po zewnętrznej stronie prawdy?
Nie martwi mnie samotność
którą zostawiam nikomu
jeno żem – sprawujący w słowie robotnik –
chropawe rzeźbił wiersze.
Czas był parny
stupióry ptak czerni swym krzykiem
mącił dojrzałość lata
i gdy wracał z punktu objawienia dom płonął krwią.
Zapłakałem.
Płaszcz z odłamków purpury podano.
Włożyłem i wszedłem w katedrę zbawienia
porą milknących gwiazd – jak pragnąłem:
ptaki wybuchły o świcie.
Niosę się w ich dumnym locie –
anioł błogosławionej czerni.
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Drodzy Czytelnicy,
„…«Kurier Lubelski» zawsze szanował pamięć o polskich i żydowskich ofiarach niemieckiego okupanta. Tak
jest teraz, tak będzie i w przyszłości” – kajał się na łamach swego pisma redaktor pełniący obowiązki naczelnego. Była to odpowiedź na krytykę, która spadła
na lubelski dziennik po opublikowaniu artykułu Codzienne życia żołnierza w Zamościu w czasie II Wojny
Światowej. Nasz reporter Jerzy Kaczmarski nazwał artykuł w „Kurierze” „kłamstwem lubelskim”. Podobne zabiegi stylistyczne (niektórzy powiadają: semantyczne
nadużycia), jak użyte w „Kurierze”, kiedy zbrodniarzy
przedstawia się jako ludzi niezaangażowanych w działania militarne czy nawet ofiary wojny, znamy z wielu
publikacji książkowych, prasowych, telewizyjnych i filmowych. Jednym słowem – artykuł w „Kurierze” wpisał się na listę publikacji zakłamujących historię. Szczególnie przykre i bolesne, że zbrodniarzy przedstawiono
jako turystów odpoczywających w zamojskim parku i na
ulicach zabytkowego miasta. Ziemia zamojska, o czym
nie wolno zapomnieć, w czasie ostatniej wojny spłynęła polską krwią. Publikujemy poruszający esej ks. prof.
Czesława Gałka o ogromie niemieckich zbrodni dokonanych przez Niemców w tym regionie. Autor przypomina
(m.in.), że zgodnie z wytycznymi Adolfa Hitlera zawartymi w dekrecie z dnia 7 października 1939 r. „O umocnieniu niemczyzny”, Niemcy dążyły do wzmocnienia
i ugruntowania swej dominacji w Europie. Miesiąc – po
ogłoszeniu owego dekretu – dowódcą SS na dystrykt lubelski został Odilo Globocnik, który rozpoczął szeroką
akcję wymierzoną w elitę społeczną i intelektualną Lublina. To ten niemiecki zbrodniarz zainicjował w listopadzie 1942 roku operację wysiedleńczo-pacyfikacyjną na
Zamojszczyźnie. Szczególnym represjom poddano wówczas dzieci. Znany lekarz i regionalista Zygmunt Klukowski w swym Dziennik z lat okupacji utrwalił w przejmujących obrazach dramat tamtych dni. „Przy oporze
ze strony rodziców przy zabieraniu dzieciaków, niemiłosiernie bito jednych i drugich. Po rozdzieleniu dzieci umieszczano w osobnych barakach i z rodzicami nie
mogły się już więcej widzieć”.
W numerze wspominamy ludzi odważnych i wielkiego
serca mających odwagę przeciwstawić się zbrodniczym
planom. W Biłgoraju, w lipcu 1941 roku, powołany został
Polski Komitet Opiekuńczy. Przewodniczącym został ordynat Jan Zamoyski, jego małżonka Róża Zamoyska i ks.
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Stanisław Szepietowski stanęli na czele Komitetu działającego w Zwierzyńcu. Komitety zorganizowały szereg
akcji ratujących dzieci. Poświęcenie ordynatowej zapadło głęboko w pamięć miejscowej ludności, nazywali ją
„Aniołem Dobroci”. Taki też tytuł nasi artykuł znanej regionalistki Haliny Matławskiej poświęcony Róży z Żołtowskich Zamoyskiej. Dramatycznie potoczyły się losy
bohaterskiej rodziny po wojnie, pozbawiono ją majątku,
ordynat posądzony o szpiegostwo został skazany na 15
lat więzienia, ordynatowa, która w czasie wojny z bezprzykładną odwagą i miłością dla ludzi broniła udręczonych przez okupanta, po wojnie musiała ochronić swoje
potomstwo przed komunistycznym reżimem. Imię Róży
Zamoyskiej nosi Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie, także jej imię nadano Publicznemu Gimnazjum
w Zwierzyńcu (dziś już nie istnieje). W stulecie urodzin
patronki (2013 rok) dyrekcje szkół zorganizowały Konkurs Literacki i Plastyczny dla swych uczniów poświęcony Róży Zamoyskiej. Przypominamy kilka uczniowskich
utworów przejmujących swą formą i treścią.
Od kilku lat publikujemy prace historyczne i reporterskie Marka A. Koprowskiego, wybitnego znawcy stosunków polsko-ukraińskich, w najnowszym numerze Czytelnik znajdzie obszerny szkic Bandera na wolności. Autor
– w oparciu o wspomnienia Bandery – pisze o trudnych
stosunkach ze wschodnim sąsiadem w roku 1939, rozbudowie OUN, zbrodniach ukraińskich nacjonalistów. Polecam pasjonujące wspomnienie Jadwigi Teodorowicz-Czerepińskiej W powojennym Lublinie oraz piękny esej prof.
Stefana Kruka o Żywych nurtach polskiego teatru. A ponadto w numerze: wspomnienia o ludziach, którzy zapisali się w historii naszego miasta, szkice i rozprawy, recenzje i felietony. Zwracam uwagę na błyskotliwy felieton
prof. Mariana Żukowskiego O pieniądzach po ludzku.
Profesor Żukowski, wybitny ekonomista ale i niezrównany stylista, zapowiada kontynuację swego cyklu. Pieniądze, rzecz niezbędna. Dobrze je mieć, dobrze o nich
poczytać. Jestem głęboko przekonany, że rozprawy profesora zyskają wielu gorących sympatyków.
Prezentujemy utwory autorów serii „Książki Duma
Lublina”. W edycji – firmowanej przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Lublinie – ukazały się tomy wierszy, prozy, monodram. Piękne książki, znakomita lektura. Gorąco polecam.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor

6

•

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

Jerzy
Kaczmarski

Kłamstwa niemieckie,
kłamstwo lubelskie
„Kurier Lubelski” należący do wydawnictwa Polska Press – niemieckiego holdingu, który ma zostać przejęty przez PKN Orlen – 23 marca 2021 roku opublikował
w sieci, na swoim portalu, artykuł Codzienne życie żołnierza w Zamościu w czasie II Wojny Światowej. Serię zdjęć
opatrzono opisem: „W trakcie II Wojny Światowej w Zamościu znajdowały się koszary, w których stacjonowali
żołnierze. W trakcie służby na terenie miasta patrolowali ulice i pilnowali porządku. W wolnych chwilach spacerowali, korzystając z uroków m.in. zamojskiego rynku czy parku. By przybliżyć wam, jak wyglądała służba
oraz czas wolny żołnierzy, przejrzeliśmy zbiory narodowego archiwum cyfrowego oraz serwisu fotopolska.eu.
Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z życia żołnierza z lat 1939–
1945!”. W publikacji słowem, nie napomknięto, że chodzi
o żołnierzy niemieckich okupujących Polskę! W opisie
nie napomknięto słowem dlaczego niemieccy żołnierze
znajdowali się w Zamościu, a także o zbrodniach, jakich
dokonali na ludności polskiej.
Artykuł wywołał burzę w Internecie. Najpierw zmieniono jego treść, a potem zupełnie zniknął z sieci. Na publikację zwrócił uwagę wiceszef MSWiA Sylwester Tułajew z PiS. Polityk w swym komentarzu zamieszczonym
na Twitterze nie krył oburzenia i zdumienia. W pytaniu
skierowanym do redakcji pisał: „Gdzie my żyjemy!”. Publikację skrytykowali również na wspólnej na konferencji prasowej dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marcin
Krzysztofik, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz
lubelski radny PiS, historyk z KUL dr Robert Derewenda.
Po kilku godzinach na stronie „Kuriera” ukazały się
przeprosiny podpisane przez p.o. redaktora naczelnego
gazety.„Szanowni Czytelnicy, w serwisie internetowym
kurierlubelski.pl został opublikowany materiał zatytułowany »Codzienne życie żołnierza w Zamościu w czasie II Wojny Światowej«. Zawierał on archiwalne zdjęcia
żołnierzy niemieckich okupujących Zamojszczyznę. Taki
materiał nigdy nie powinien powstać. Godzi on bowiem
w pamięć ofiar niemieckiego terroru. Szczerze i z całego
serca przepraszam Państwa za opublikowanie wspomnianego materiału. Z jego autorem rozwiązujemy umowę

o współpracę. Na pewno wiecie Państwo, że «Kurier Lubelski» zawsze szanował pamięć o polskich i żydowskich
ofiarach niemieckiego okupanta. Tak jest teraz, tak będzie
i w przyszłości. Proszę, by błąd jednego autora nie zmienił Państwa opinii na ten temat. Raz jeszcze przepraszam”.
Nie jest to pierwsza tego typu publikacja, która trafia
do polskiego czytelnika. Niedawno, bo na przełomie roku
2020/21, na polskojęzycznym portalu wydawanym przez
niemiecko-szwajcarską spółkę użalano się nad smutną
Wigilią żołnierzy niemieckich w czasie ostatniej wojny.
Łzawy tekst pełen współczucia dla dzielnych chłopców
w mundurach Wehrmachtu, którym świszczą kule nad
głowami, z rozdygotanych rąk wypadają butelki szampana i nie sposób dokończyć kolędy!
Gdzie my żyjemy?! – można powtórzyć zacytowane już
pełne zdumienia i oburzenia pytanie.
Ano, żyjemy w ciekawych czasach, w których poddawani jesteśmy obróbce ideologicznej w mistrzowskim
wykonaniu naszego zachodniego sąsiada. Określeniem
„polskie obozy koncentracyjne” posługiwały się opiniotwórcze niemieckie media: głównie gazety i stacje telewizyjne już w latach pięćdziesiątych XX stulecia. Dość
szybko termin ten został przeniesiony do USA. Władze
komunistycznej PRL nie przywiązywały do niego żadnej
wagi. Uznały, że to jedynie przejaw imperialistycznej propagandy. Unormowanie stosunków polsko-niemieckich
w 1970 r. zepchnęło problem semantycznego kłamstwa
na dalszy plan. Tymczasem operacja odniosła niebywały
sukces, a kłamstwo rzucone na grunt polityki historycznej odniosło skutek, było coraz częściej powtarzane. Dzisiaj „polskie obozy koncentracyjne” są już stałym elementem codzienności nie tylko w Niemczech, ale i na świecie.
Nazistowskie obozy zagłady, nazistowskie ludobójstwo,
nazistowska agresja – używanie tych określeń, w których
unika się powiązania zbrodni II wojny światowej z Niemcami, to kolejne semantyczne nadużycie i fałszowanie
prawdy historycznej. Współgra ono ze współczesną polityką historyczną Berlina, kreującą Niemców na pierwszą ofiarę bezpaństwowych i pozbawionych narodowych
korzeni nazistów.
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Umierają ostatni naoczni świadkowie II wojny światowej, a Niemcy kolportują dzisiaj coraz więcej kłamstw.
Dzielnie wspierają ich polscy dziennikarze (vide „Kurier
Lubelski”), mamy więc już nie tylko „polskie obozy koncentracyjne”, ale także „polskie SS” (które oczywiście nigdy nie istniało) czy „polskich strażników obozowych”
(których także nie było).
Niemcy od wielu lat twierdzą, że ósmego maja 1945
roku zostały wyzwolone od narodowo-socjalistycznej tyranii. Profesor Bogdan Musiał w swych publikacjach podkreśla, że takie sugestie są częścią niemieckiej propagandowej polityki historycznej, której celem jest stopniowe
zdejmowanie niemieckiej winy za drugą wojnę światową.
– Świętowanie ósmego maja 1945 roku jako dnia wyzwolenia Niemiec jest propagandowym kłamstwem, to
już robiło NRD w swojej historycznej propagandzie, a teraz tę propagandę przejęły dzisiejsze Niemcy.
Niemieckie kłamstwo i fałszowanie historii II wojny
światowej zatacza coraz szersze kręgi. Niestety, nie spotyka się z odpowiednią odpowiedzią polskich władz ani nawet historyków. Część polskich naukowców zaś skuszona
niemieckimi grantami bierze ochoczo udział w kolportowaniu niemieckich kłamstw. Także pisarze nie są bez
winy, w Niemczech chętnie tłumaczy się polskie powieści (np. Piękna pani Soldeman Andrzeja Szczypiorskiego), które wpisują się w konsekwentnie kształtowany mit
zbiorowej niewinności Niemców. Mit ten podsuwa sugestywny obraz dobrego, litościwego Niemca ratującego
Żydów i bezlitosnego polskiego konfidenta. W tym kontekście koniecznie należy przypomnieć również oszczercze słowa Władysława Bartoszewskiego, który w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Die Welt” powiedział
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– co w Niemczech zostało odpowiednio nagłośnione – że
„w czasie wojny bardziej bał się Polaków niż Niemców”.
A nauka historii w niemieckich szkołach? Uczeń
nie dowie się o całym bezmiarze zła dokonanego przez
Niemców w okupowanych krajach europejskich. W podręcznikach historii, czasy wojny potraktowane wybiórczo, skrzętnie zamiata się pod dywan ogrom niemieckich
zbrodni! O zbrodniach wojennych Niemcom przypominają dzisiaj Francuzi, Brytyjczycy czy Grecy. W naszym
kraju, mimo że produkujemy co roku ogromną ilość polskojęzycznych publikacji dokumentujących grozę niemieckiej okupacji, nie potrafimy się przebić do szerszej,
europejskiej, amerykańskiej i światowej, opinii publicznej
ze szczegółowym opisem bezmiaru niemieckich zbrodni
popełnionych w Polsce na obywatelach Rzeczypospolitej.
Znakomicie przebił się do światowej opinii publicznej
niemiecki film Nasze matki, nasi ojcowie. To niemiecki trzyczęściowy miniserial wojenny wyprodukowany
w roku 2013 przez telewizję publiczną ZDF. Po raz pierwszy został wyświetlony w Austrii i Niemczech w marcu
2013 roku, zgromadził 7-milionową widownię. W Polsce
serial wyemitowany został w dniach 17–19 czerwca 2013
na antenie TVP 1. W tamtym czasie serial zgromadził
przed ekranami średnio 3,4 miliona widzów.
Nuta optymizmu?
23 marca (br.) w Krakowie zapadł jeden z kluczowych wyroków ostatnich lat. Sąd Apelacyjny w Krakowie
orzekł, że producenci miniserialu Nasze matki, nasi ojcowie, czyli UFA Ficion oraz ZDF (II program niemieckiej
telewizji publicznej), mają przeprosić Światowy Związek
Żołnierzy AK za naruszenie dóbr osobistych. Według powodów w miniserialu znalazły się sceny sugerujące antysemicki charakter Armii Krajowej. Z kolei Niemcy przestawieni są jako ofiary drugiej wojny światowej. Wyrok
jest prawomocny.
Jak podał portal Deutsche Welle, telewizja ZDF i studio
UFA Ficion rozważają zaskarżenie decyzji polskiego sądu.
Stowarzyszenie Patria Nostra zwróciło uwagę, że ten sam
krakowski sąd apelacyjny 22 grudnia 2016 r. w sprawie Karola Tendery przeciw ZDF także nakazał niemieckiej telewizji przeprosiny za obelgę „Auschwitz polskim obozem
zagłady”. Wyrok ten już niemal pięć lat czeka na wykonanie
na terenie Niemiec. „Szlaban” na jego wykonanie postawił
Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (BGH)
w lipcu 2018 r. – Niestety, dopóki wyrok Sądu Najwyższego Niemiec (BGH) obowiązuje, dopóty wszystkie niemieckie sądy – powagą swego autorytetu – będą uchylać się od
uznawania na terenie Niemiec wyroków polskich sądów
w sprawach o naruszenie dóbr osobistych – oświadczył
mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra. ■
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Ks. Czesław
Galek

WOJENNE LOSY
DZIECI ZAMOJSZCZYZNY
Wstęp
W 1900 r. w Szwecji została wydana książka autorstwa
pisarki, feministki, nauczycielki i zwolenniczki liberalnego wychowania Ellen Key pt. „Stulecie dziecka”, w której
autorka w pełnej egzaltacji wizji zawarła swoje mrzonki dotyczące rozpoczynającego się XX stulecia jako „wieku szczęśliwego dziecka”. Według niej zadaniem rodziny,
szkoły, i całego społeczeństwa jest stworzenie warunków
dla optymalnego rozwoju niepowtarzalnej osobowości
dziecka, szacunku dla jego kultury uczuć, potęgowanie
jego szczęścia i rozwijania jego uzdolnień. Jej zdaniem
wychowywać „dziecię znaczy to – piastować duszę jego
na ręku, stawiać kroki jego na wąskiej ścieżynie. Znaczy
to nie narazić się nigdy na niebezpieczeństwo ujrzenia we
wzroku dziecka chłodu”1.
Przewidywania szwedzkiej pedagog o „wieku szczęśliwego dziecka” nie spełniły się; wręcz przeciwnie: wiek
XX, zwłaszcza jego pierwsza połowa, zapisał się w historii
jako najbardziej krwawy i okrutny w dziejach ludzkości,
w którym w czasie pierwszej wojny światowej, ludobójstwa dokonanego na Ormianach w 1915 r. i działalności dwóch systemów totalitarnych: komunistycznej Rosji
i hitlerowskich Niemiec, rzezi na Wołyniu i Małopolski
Wschodniej, setki miliony ludzi przeżyło prawdziwą gehennę, a dziesiątki miliony niewinnych ludzi w sposób
okrutny zostało zamordowanych. Ten okrutny los spotkał także niewinne dzieci, w oczach których nie tylko było widać „chłód”, ale także strach, przerażenie, ból
i bezsilność w obliczu śmierci. Dotyczyło to także dzieci
polskich. Szczególnie okrutny los w czasie okupacji niemieckiej spotkał dzieci mieszkające w czterech powiatach
Zamojszczyzny: Zamojskim, Biłgorajskim, Hrubieszowskim i Tomaszowskim. I właśnie ich dotyczy niniejsze
studium. Przy jego opracowaniu, oprócz materiałów źródłowych i opracowań historycznych, wykorzystano także
wspomnienia naocznych świadków i uczestników opisywanych wydarzeń.

Zamojszczyzna w planach niemieckich władz
okupacyjnych
Niemcy, po zwycięskiej wojnie z Polską we wrześniu
1939 r., zgodnie z wytycznymi Adolfa Hitlera zawartymi w dekrecie z dnia 7 października 1939 r. „O umocnieniu niemczyzny”, dążyli do wzmocnienia i ugruntowania swojej dominacji w Europie. Miała ona nastąpić m.in.
poprzez sprowadzenie do kraju Niemców mieszkających
dotychczas poza jego granicami, usunięcie grup narodowościowych zagrażających bezpieczeństwu Rzeszy oraz
utworzenie nowych obszarów osiedleńczych dla ludności narodowości niemieckiej. „Generalny Plan Wschodni”, opracowany z polecenia Komisarza Rzeszy do Spraw
Umocnienia Niemczyzny Reichsführera SS Heinricha
Himmlera przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy,
przewidywał w ciągu 20–30 lat całkowite skolonizowanie Europy środkowo-wschodniej poprzesz wysiedlenie,
zgermanizowanie i eksterminację biologiczną zamieszkałej tam ludności. Niemieckie plany przewidywały wysiedlenie z tych terenów ok. 46–51 milinów ludzi, w tym
80–85% Polaków. Miejscem zasiedlenia Polaków, po planowanym przez Niemców zwycięstwie nad Związkiem
Radzieckim, miała być zachodnia Syberia, natomiast Żydzi mieli być doszczętnie wymordowani. Plany te dotyczyły nie tylko Generalnego Gubernatorstwa, ale także
innych ziem polskich włączonych do Rzeszy2.
Wiosną 1941 r. sztab dowódcy SS i policji dystryktu lubelskiego SS-Brigadeführera Odilo Globocnika przygotował plany kolonizacji Generalnego Gubernatorstwa i europejskiej części Rosji, na mocy których Region Lubelski
miał być „czysto niemieckim obszarem osadniczym”.
W dniu 20 lipca 1941 r. Himmler zwizytował Zamość
i Lublin; zlecił Globocnikowi opracowanie planu utworzenia wokół Zamościa „Niemieckiego Okręgu Osiedleńczego”. Globocnik zaproponował, by nazwa Zamościa została przemianowana na Himmlerstadt. Himmler
jednak na to się nie zgodził, ponieważ nawet Hitler nie

1 E. Key, Stulecie dziecka, tłum. I. Moszczeńska, wyd. 3, Warszawa 1928, s. 78.

2 Cz. Madejczyk, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia, Warszawa 1961, s. 93–109; B. Kozaczyńska, Losy dzieci Zamojszczyzny wysiedlonych
do powiatu siedleckiego w latach 1943–1945, Siedlce, 2006, s. 15–17.
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miał miasta nazwanego jego imieniem, aczkolwiek w nieoficjalnym obiegu taka nazwa funkcjonowała. W tym
mieście Himmler zamierzał zamieszkać wraz wyższymi
oficerami SS po wygranej przez Niemców wojnie światowej, a na terytorium Zamojszczyzny mieli zamieszkać
zaufani esesmani z rodzinami. Zamojszczyzna miała być
pierwszym obszarem kolonizacyjnym i miała stanowić
wał ochronny dla przyszłej Wielkiej Rzeszy, a także zabezpieczenie dla walczących wtedy na Wschodzie armii
niemieckich. Wybór Zamojszczyzny jako terenu osiedleńczego powodowany był jej dosyć żyznymi ziemiami
oraz zamieszkiwaniem na jej terenie potomków dawnych
osadników niemieckich z XVIII i XIX wieku, którzy jednak bardzo szybko zasymilowali się z tutejszą ludnością3.
Wysiedlania ludności rozpoczęły się nocą z 27 na 28 listopada 1942 r. od miejscowości Skierbieszów i okolicznych wsi powiatu zamojskiego. Akcja ta odbywała się według skrupulatnie opracowanego i zatwierdzonego przez
najwyższe czynniki III Rzeszy scenariusza4. Wyznaczoną
do wysiedlenia miejscowość nad ranem otaczało wojsko
i policja dla uniemożliwienia ucieczki jej mieszkańcom.
Do mieszkań wpadali żandarmi, budzili domowników
krzykiem i biciem, nie oszczędzając przy tym dzieci, kobiet i starców. Domownikom dawano kilkanaście minut
na spakowanie najbardziej potrzebnych rzeczy, głównie
żywności i odzieży5. Następnie wypędzano ich z domostw
i ładowano do przygotowanych furmanek, które wywoziły
ich do obozów przejściowych do Zamościa lub Zwierzyńca. Każda próba oporu lub ucieczki była karana śmiercią.
Gdy furmanki opuszczały wioskę, to z drugiego jej końca nadjeżdżali nowi ich mieszkańcy – osadnicy niemieccy pochodzący głównie z Europy południowej i zajmowali dorobek całych pokoleń prawowitych ich właścicieli6.
W obozach przejściowych, wśród których największe
były w Zamościu i Zwierzyńcu, odbywała się segregacja
ludności na cztery grupy według kryteriów rasowych.
Do pierwszej i drugiej grupy zaliczono rodziny polskie
o korzeniach niemieckich, które były kierowane do Łodzi w celu dalszej ścisłej selekcji i ewentualnego zniemczenia. Do grupy trzeciej zaliczano zdolnych do pracy
w przedziale wiekowym 14–60 lat, których kierowano
3 Ibidem, s. 17–18.
4 Zob. Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich
i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej, red. Cz. Madajczyk, t. 1–2, Warszawa 1977, t. 1, s. 74–126, 155–159, 179–181. W Skierbieszowie, dn. 22 lutego 1943 r., urodził się w rodzinie osadników niemieckich późniejszy prezydent
Republiki Federalnej Niemiec Horst Köhler (2004–2010).
5 Zob. Ibidem, s. 164–165.
6 Zob. Ibidem, t. 2, s. 167–170, 182–196; B. Sobieszczański „Pingwin”, Wspomnienia z walk 3-go Batalionu 9 p.p. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej
w latach 1939–45, Zamość 1998, s. 44–51; Z. Węcławik, Wysiedlenie Skierbieszowa, w: B. Kozaczyńska, Wstęp, w: Nie było kiedy płakać. Losy rodzin polskich
wysiedlonych z Zamojszczyzny 1942–1943, wstęp wybór. i oprac. B. Kozaczyńska, t. 1, Siedlce 2014, s. 30–31.
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Ratusz zamojski, Rynek w Zamościu, lata okupacji niemieckiej 1939–44,
foto domena publiczna

na przymusowe prace na tereny Rzeszy. Osoby zaliczone do grupy czwartej w wieku 14–60 lat, a także niezdolne do pracy, były wysyłane do obozów koncentracyjnych na zagładę. Spośród osób zaliczonych do grupy
trzeciej i czwartej wyselekcjonowano dzieci do 14 roku
życia, osoby powyżej 60 roku życia, chorych i niepełnosprawnych i kierowano ich do tzw. wsi rentowych położonych w dystrykcie warszawskim i radomskim. Z terenów Zamojszczyzny wysiedlono ludność z około 300 wsi,
w sumie ok. 110 tys. osób, w tym 30 tys. dzieci, z czego 10 tys. zmarło lub zostało zamordowanych. Kilkanaście tysięcy dzieci z Zamojszczyzny wywieziono do Niemiec z przeznaczeniem na germanizację. Po wojnie udało
się odzyskać tylko około 800. Na terenach Zamojszczyzny Niemcy osiedlili ok. 12 000 kolonistów niemieckich.
Część wiosek i gospodarstw polskich Niemcy zasiedlili także ludnością pochodzenia ukraińskiego oraz volksdeutschami z Polski7.
7 Zob. Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS..., op. cit., t. 2, s. 175–178; Cz.
Galek, Pamięć i Krzyże. Szkice pedagogiczno-historyczne, Łabunie 2007, s. 263–
264, 247–248.
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Oprócz wysiedleń Niemcy na Zamojszczyźnie przeprowadzali akcje pacyfikacyjne, w czasie których mordowano wszystkich mieszkańców wiosek, w tym również
dzieci, głównie za pomoc partyzantom lub w odwecie za
napady partyzantów na wioski zasiedlone przez osadników niemieckich8.
Traktowanie dzieci przez okupantów niemieckich
Wysiedlenie i pacyfikację mieszkańców Zamojszczyzny szczególnie boleśnie przeżywały dzieci. Szybkie tempo akcji wysiedleńczej sprawiało, że matki, zwłaszcza
licznego potomstwa, nie miały szans, żeby odpowiednio
ubrać dzieci, co było ważne zwłaszcza późną jesienią lub
zimą, kiedy to najczęściej przeprowadzano akcje wysiedleńcze. Stanisława Gontarska wysiedlona z Niedzielisk k.
Zamościa wspomina: „Mamie wszystko wypadało z rąk.
W tym dniu szczególnie utkwił mi w pamięci fakt, jak
szukałam jednego bucika, który jak na złość gdzieś się zawieruszył. Buta nie znaleźliśmy i mama pospiesznie owinęła mi jedną nogę w chustkę ściągniętą ze swojej głowy.
[…] Zmarznięci, głodni i wystraszeni opuszczaliśmy dom
i jechaliśmy na wozie drogą prowadzącą do szosy. Mama
wpychała mi do rąk kartofle, które jeszcze nie były dogotowane. W dziecinnych dłoniach szybko stawały się zimne”9. W czasie akcji wysiedleńczej Niemcy stosowali wobec Polaków, w tym także w stosunku do kobiet i dzieci
niezwykle brutalne metody. Opieszałych, opornych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych zabijano na miejscu.
Jeden z wysiedlonych wspomina: „Litości nie mieli: długimi drutami przekłuwali słomę, siano, wyciągali spod
łóżek, zapiecków, dorosłych, dzieci i zabijali. Nie oszczędzali noworodków w kołyskach”10.
Wysiedlonych przewożono furmankami lub prowadzono pieszo do obozów przejściowych, najczęściej do
Zamościa lub Zwierzyńca, które funkcjonowały według
norm obowiązujących w obozach koncentracyjnych.
Wysiedleni, po zarejestrowaniu, byli poddawani wspomnianej segregacji rasowej, której dokonywały powołane w tym celu komisje. Jej przewodniczący w sposób
bezwzględny rozbijał rodziny i decydował, kto z wysiedlonych trafi do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
lub na Majdanku, na tereny Rzeszy celem zniemczenia,
8 J. Fajkowski, Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1972, s. 122–137; Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS..., op. cit., t. 2, s. 404, 465. Zob. W Sitkowski, Sochy dawniej i dziś,
Zwierzyniec 1999.
9 S. Gontarska, Oczami dziecka, w: H. Kajtel, Hitlerowski obóz przesiedleńczy
w Zamościu, Biłgoraj 2003, s. 97; taż, Z poziomu oczu dziecka, w: Moje wojenne dzieciństwo, t. 3, Warszawa 2000, s. 84.
10 Anonimowe wspomnienie osoby mieszkającej w czasie wojny na Zamojszczyźnie, cyt. za: B. Kozaczyńska, Wstęp, op. cit., s. 13–14. Por. Z. Węcławik,
Wysiedlenie Skierbieszowa i pobyt w obozie w Zamościu, w: Zamojszczyzna –
Sonderlaboratorium SS..., op. cit., t. 2, s. 339.

a kto do wsi rentowych. Najbardziej dramatyczne i tragiczne było oddzielanie dzieci od matek. Dantejskim scenom towarzyszyły krzyki, okrutne bicie nahajami matek
i dzieci, niekiedy z zabiciem włącznie. Lekarz Zygmunt
Klukowski ze Szczebrzeszyna, autor „Dziennika z lat
okupacji” odnotowuje: „Przy oporze ze strony rodziców
niemiłosiernie bito jednych i drugich. Po rozdzieleniu
umieszczano dzieci w osobnych barakach i z rodzicami
nie mogły się już więcej widzieć”11. W podobnym duchu piszą także naoczni świadkowie. Jeden z nich wspomina: „To odrywanie matek od ich pociech najbardziej
mną wstrząsnęło. Najgorsze tortury, jakie zniosłem były
niczym w porównaniu z tym widokiem. Niemcy zabierali dzieci, a w razie jakiegoś oporu, nawet bardzo nikłego, bili nahajami do krwi – i matki, i dzieci. Wtedy
w obozie rozlegał się pisk i płacz nieszczęśliwych”12. Bronisław Wróblewski tak opisuje swoje oddzielenie od matki: „Pamiętam, że trzymałem się matki za rękę, ale Niemiec oderwał mnie od niej. Widziałam później, że ten
sam Niemiec uderzył kolbą karabinu inną matkę, która nie chciała dać malutkiego dziecka. Kobieta ta upadła na ziemię zbroczona krwią. Drugi Niemiec chwycił
ją za warkocz i wyciągnął z baraku przez próg na dwór”13.
Podzielonych na cztery grupy wysiedlonych umieszczano w osobnych barakach, odgrodzonych od siebie drutem kolczastym. Zygmunt Węcławik przywieziony jako
dziecko do obozu ze Skierbieszowa w ostatnich dniach listopada 1942 r. tak wspomina swój barak: „Do ‘szesnastki’ wpakowali dzieci i starców. […] Przed naszym przybyciem ‘szesnastka’ była wielką stajnią dla koni. Nie było tu
podłogi, nie było sal, nie było korytarza, nie było prycz.
Oto – po prostu – olbrzymia drewniana stodoła z klepiskiem i dużo błota. Zamiast okien okratowane stajenne
otwory. Gniazda starej słomy służyły za legowisko, jedyne
drzwi, które otwierały się do wnętrza olbrzymiego baraku, były zepsute. Nie zamykały szczelnie stajennego wejścia. Nieduży piec nie mógł ogrzać sali, w której zamieszkało do dwóch tysięcy dzieci i starców. […] Dzieci i starcy
nie przedstawiali żadnej wartości jako siła robocza. Skazano ich na śmierć w pierwszej kolejności”14.
Warunki higieniczne i sanitarne były opłakane i urągające godności ludzkiej. Z. Węcławik wspomina: „W centralnym miejscu obozu stał ustęp. Jeden dla wszystkich.
Nie było podziału na męski i żeński. Nie było przegród.
11 Z. Klukowski, Zbrodnie niemieckie na Zamojszczyźnie, Warszawa 1947, s.
25. Por. S. Karczewski, Przebieg wysiedleń Uchań, w: Wojenne losy dzieci Zamojszczyzny. Świadectwa zebrała i opracowała J. Rodzik, Zamość 2007, s. 39.
12 Cyt. za: B. Kozaczyńska, Losy dzieci…, op. cit., s. 31–32.
13 B. Wróblewski, Losy dzieci Zamojszczyzny w okresie okupacji hitlerowskiej,
w: Dzieci i młodzież w latach drugiej wojny światowej, red. Cz. Pilichowski,
Warszawa 1982, s. 353.
14 Z. Węcławik, Wysiedlanie Skierbieszowa, op. cit., s. 33. Por. J. Rodzik, Mój
mały braciszek Krzyś umarł z głodu…, w: Wojenne losy…, op. cit., s. 89–90.
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Na wozie drabiniastym, zamojskie, lata okupacji niemieckiej 1939–44,foto domena publiczna

W cementowej posadzce kilkanaście otworów kloacznych. Pod spodem olbrzymi basen. Wspólna sala dla potrzeb dla wszystkich: dla kobiet, dla mężczyzn i dla dzieci. […] Przy liczbie kilkunastu tysięcy ludzi ustęp nigdy
nie był wolny. […] Z dziećmi było gorzej. Otwory były
duże, obślizgłe, obmarznięte, niebezpieczne. […] Trzeciego dnia pobytu utopił się w basenie kloacznym Józio Kozłowski. Pośliznął się i wpadł do otworu. Kilka dni później zginął w basenie następny chłopiec. […] Biegł do
matki […]. Przyłapał go […] [funkcjonariusz obozowy
– Cz. G.] Schütz. Jak zdechłego kota zaniósł go do ustępu i cisnął do basenu”15.
Więźniowie obozów, w tym również dzieci, otrzymywali głodowe i pozbawione wartości kalorycznych racje żywnościowe. Jeden z dawnych osadzonych w wieku dziecięcym wspomina: „Chleb wydawano raz dziennie
przed obiadem. Należało się 14 dag na osobę, a dzielony
był ‘na oko’ […]. W południe roznoszono zupę – trochę
w niej było kartofli, więcej brukwi i kapuścianych głąbów. […] Rozdawano po chochli na osobę. Zauważyłem kiedyś, że na dnie kotła została biała końska szczęka.
15 Z. Węcławik, Wysiedlanie Skierbieszowa, op. cit., s. 34. Zob. A. Kiecana, Służba więzienna za najmniejsze przewinienia surowo karała, w: Wojenne losy…, op. cit., s. 48.

Rano i wieczorem dawano po pół litra gorzkiej, czarnej
kawy i to było wszystko”16. Na skutek głodu dzieci masowo umierały. Kazimierz Blicharz wspomina: „Moje siostry i ja czuliśmy narastający ból w jamie ustnej. Mama
powiedziała, że są owrzodzone. Bardzo trudno było cokolwiek przełykać. […] Organizm pozbawiony białka, witamin oraz mikroelementów musiał w końcu na to zareagować. […] Młodszy brat przy piersi żył prawie cudem.
Mama goniła już ostatkiem sił, pokarmu miała bardzo
mało. Od trzech dni chleba nie brakowało, a z rana rodzice tak samo wynosili swoje martwe dzieci. […] Czas
możliwości przetrwania w tych warunkach dla dzieci
i starców dobiegał końca. To oni stanowili najsłabszą grupę. […] Tydzień temu chodziły jeszcze dzieci. Teraz przeważnie widać było tylko dorosłych. One przeważnie leżały, nie miały siły wstawać”17.
Wśród więźniów szerzyły się choroby zakaźne. Panowała wprost niewyobrażalna wszawica. Siostra zakonna
Franciszkanka Misjonarka Maryi wspomina: „Nieraz widziałam jak przyprowadzono chłopca niby jako chorego,
16 B. Leszczyński, Wysiedlenie Wielączy-Kolonii, w: Nie było kiedy płakać…,
op. cit., s. 113–114; Cz. Główka, Fragment mojego życiorysu, w: ibidem, s. 166.
17 K. Blicharz, Wspomnienia z pobytu w obozie przesiedleńczym w Zamościu,
w: H. Kajtel, op. cit., s. 81.
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wycieńczonego, bladego. Gdy chciałam mu np. zmierzyć
gorączkę i odchyliłam ubranie, to się sypało. Tak był zawszony, że wszy po prostu go dogryzały. Ten chłopiec
miał 12 lat. Zdjęłam z niego ubranie, nalałam wody do
miski, wzięłam szmatę i tak z niego zagarniałam to robactwo. […] Dałam mu czystą bieliznę. […] Chłopak ożył”18.
Nie było lekarstw i opieki medycznej. Wszystko to powodowało wysoką śmiertelność zwłaszcza wśród dzieci.
Każdego dnia umierało od 30 do 70 dzieci19.
Niemieccy sadyści znęcali się nad osadzonymi. O jednym z nich były osadzony jako dziecko pisze: „Nie tylko bił i katował więźniów, ale potrafił też bez skrupułów
wrzucić małe dziecko do kloacznego dołu. Ja też zostałem przez niego srogo ukarany, gdyż za przekroczenie
bramy baraku dostałem bolesnego kopniaka”20. Inny osadzony wspomina: Schütz „chwycił za […] głowy [dwojga rodzeństwa – Cz. G.], bił głową o głowę, bił tak długo,
aż serca dziecięce przestały bić”21. Niemieccy oprawcy nie
mieli litości nawet dla noworodków. Bolesław Świst wspomina: „Widziałem jak zabierano dzieci matkom, odrywano je nawet od piersi. Były to straszne widoki: rozpacz matek i ojców, katowanie przez Niemców i płacz odłączanych
dzieci”22. Oprócz dolegliwości fizycznych dzieci przeżywały także udręki duchowe z powodu rozłąki z rodzicami
i z obawy o ich los. Dla niektórych z nich źródłem sił duchowych była modlitwa23. W obozie przejściowym w Zamościu średnio jednorazowo było osadzonych ok. 1000
dzieci. Ich liczba się zmieniała, ponieważ jedne wywożono, a na ich miejsce przywożono inne. Przez obóz przeszło
ok. 100 tys. osób, z czego 1/5 stanowiły dzieci24.
Szczególnie ciężkie warunki były w obozie przejściowym w Zwierzyńcu, który był przystosowany do pobytu 300–400 osób, a przebywało w nim nawet 2000–4500
więźniów równocześnie, a niekiedy nawet 700025. Stąd
osadzeni w nim ludzie musieli mieszkać w ciasnych barakach, koczować pod drzewami bez względu na pogodę. Brakowało szpitala, opieki medycznej, urządzeń sanitarnych, lekarstw, wody oraz żywności. Osadzonym
dokuczały duże ilości insektów. Nic też dziwnego, że
wśród osadzonych, podobnie jak w Zamościu, panowała

ogromna śmiertelność, zwłaszcza wśród dzieci26. Naoczny świadek tamtych wydarzeń Czesław Służewski wspomina: „W obozie w Zwierzyńcu był jedynie wykopany dołek w ziemi, z którego ludzie kładąc się na ziemi, czerpali
brudną wodę, gasząc pragnienie. Naczynie, jakim posługiwaliśmy się w obozie, to przecięta na dwie części butelka z zatykaną szyjką, z którą czekało się w kilometrowej kolejce na otrzymanie szklanki niesłodzonej kawy”27.
Przez obóz w Zwierzyńcu przeszło ok. 20 000 więźniów,
w tym ok. 7 000 dzieci, z których ok. 200 zmarło28.
Pełen traumy dla wysiedlonych był też niepewny los
w czasie transportu. Nie wiedzieli, dokąd są wiezieni. Dorośli zastanawiali się, czy wiozą ich do obozów śmierci
Bełżca, Majdanka, Treblinki, Auschwitz czy Sobiboru.
W czasie transportu wielu więźniów, zwłaszcza dzieci,
zmarło z powodu głodu i zimna, ponieważ byli transportowani w „bydlęcych” wagonach bez ogrzewania29. W takich samych warunkach byli transportowani osadzeni
zakwalifikowani do obozów koncentracyjnych. Wacława
Kędzierska transportowana jako dziecko z rodzicami do
Ravensbrück wspomina: „Wtłoczyli nas Niemcy do bydlęcych wagonów, w których stojąc – spragnieni i głodni do granic wytrzymałości, jechaliśmy aż trzy dni. Potrzeby fizjologiczne załatwialiśmy na deskach wagonu,
toteż odór był nie do zniesienia. Od głodu bronił nas tylko mały przydział chleba, otrzymany jeszcze w Zamościu”30. Dzieci, które wraz z rodzicami trafiły do obozów
koncentracyjnych, np. do Majdanka również przeżyły gehennę. Ks. Władysław Kowalik wspomina: „Wszyscy odczuwaliśmy głód, gdyż posiłki, które nam dawano, nie
nadawały się do jedzenia. Do dziś pamiętam smak zupy
z liści, brukwi i owsianych plew – z obrzydzeniem ją wypluwałem”31. Szacuje się, że tylko do obozu na Majdanku
przywieziono ok. 16 000 mieszkańców z Zamojszczyzny,
w tym ok. 4 000 dzieci. W Oświęcimiu na 1301 zarejestrowanych mieszkańców Zamojszczyzny przeżyło tylko 228
osób. Wśród zmarłych było wiele dzieci. Niektóre z nich
zostały uśmiercone zastrzykiem z fenolu32.
Jak już wspomniano, część dzieci wraz z osobami starszymi była transportowana na Podlasie, gdzie zostały

18 Wspomnienia s. Stefanii Fiodorczuk, w: Archiwum sióstr FMM w Łabuniach, s. 3.

26 Cz. Główka, Fragment Mojego życiorysu, s. 163–164.

19 J. Zielińska, Cztery siostry. Echa najdalszych wspomnień, w: Nie było kiedy
płakać…, op. cit., s. 55–56; J. M., Nie wierzyliśmy we własne szczęście…, w: ibidem, s. 94–95; A. Kiecana, op. cit., s. 47.
20 M. Kanikuła, Strzałem w tył głowy Niemcy zabili mojego ojca, w: Wojenne losy…, op. cit., s. 34.
21 Z. Węcławik, Wysiedlanie Skierbieszowa, s. 35.
22 Cyt. za.: B. Kozaczyńska, Losy dzieci…, op. cit., s. 32.
23 Zob. J. Rodzik, op. cit., s. 91-92.

27 Cz. Służewski, op. cit., s. 87.
28 B. Szymanik, Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu, w: Z. Słomka,
M. Mulawa, Dzieci Zamojszczyzny okresu okupacji niemieckiej w latach 1939–
1944, Puławy 2015, s. 63.
29 Zob. J. Zielińska, op. cit., s. 56-57; J. Rodzik, op. cit., s. 92–93; Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS..., op. cit., t. 2, s. 226.
30 W. Kędzierska, Matko Boża okryj mnie swoim płaszczem…, w: Wojenne
losy…, op. cit., s. 41–42.

24 B. Kozaczyńska, Losy dzieci…, op. cit., s. 35.

31 W. Kowalik, Matka oszalała – widząc, jak Niemiec zabija jej dziecko, w: Wojenne losy…, op. cit., s. 50.

25 Cz. Służewski, Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu, Zwierzyniec
1993, s. 19.

32 Z. Słomka, B. Szymanik, Dzieci Zamojszczyzny w niemieckich obozach koncentracyjnych, w: Z. Słomka, M. Mulawa, op. cit., s. 117, 121–123.
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Niemieckie drogowskazy, Zamość, lata okupacji niemieckiej 1939–44,
foto domena publiczna

wypuszczane na wolność, co było dla nich pozytywnym
zaskoczeniem. Przyjazd pociągu do konkretnej stacji
związany był również z wielkim poniżaniem i zadawaniem cierpienia dorosłym i dzieciom. Jeden z członków
akcji pomocowej dla wysiedleńców z Zamojszczyzny Stefan Wolf tak wspomina przybycie transportu do Mrozów na trasie Warszawa – Terespol: „Nadjechał pociąg.
Na przodzie lokomotywa, pierwszy wagon normalny,
a w nim żandarmi z karabinami. W ostaniem też byli
żandarmi. Pociąg został skierowany na tor z największym błotem. Komendant rozkazał wyrzucić ludzi w błoto. Z jednej i z drugiej strony wagonów szli Niemcy, Walili ‘bykowcami’ w drzwi i krzyczeli: ‘Raus, raus’, a druga
grupa otwierała drzwi wagonu. Powyrzucali ich w błoto;
coś strasznego. Było ich około 1000, a dzieci ponad 700.
Było trzech trupów”33.
33 S. Wolf, Wspomnienia kierownika Szkoły podstawowej w Mrozach z lat wojny i okupacji (ze zbiorów Andrzeja Wociala), „Rocznik Kałuszyński” 2007, z. 7,
s. 188, cyt za: B. Kozaczyńska, Wstęp, op. cit., s. 17.
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Troska społeczeństwa o Dzieci Zamojszczyzny
Społeczeństwo Zamojszczyzny starało się nieść pomoc, zwłaszcza dzieciom uwięzionym w obozach przejściowych. Niektórzy mieszkańcy Zamojszczyzny byli tak
zdesperowani, że z narażeniem życia podchodzili pod
ogrodzone drutem kolczastym obozy pilnowane przez
uzbrojonych wartowników i przerzucali na ich teren
chleb i inne produkty żywnościowe, przypłacając to niekiedy własnym życiem34. Dużą rolę w ratowaniu Dzieci
Zamojszczyzny odegrali duchowni35 i zgromadzenia zakonne. Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z Łabuń
i Zamościa od początku działań wojennych prowadziły
ochronki dla dzieci36.
W lipcu 1941 r. został powołany w Biłgoraju Polski Komitet Opiekuńczy, na czele którego stanął ordynat Jan Zamoyski. Natomiast na czele powstałej w Zwierzyńcu jego
delegatury stanęła żona ordynata Róża Zamoyska i ks.
Stanisław Szepietowski. Komitet ten zorganizował kuchnię i ochronkę dla dzieci. Ordynatowa zwana „Aniołem
dobroci” codziennie zawoziła na teren obozu chleb, mleko i zupę. Widząc za drutami wychudłe, wynędzniałe i jęczące z głodu dzieci, wystarała się o zezwolenie na dowożenie mleka dla najmłodszych. Oboje z mężem osobiście
wczesnym rankiem gotowali mleko, nalewali je do butelek, nakładali smoczki i ordynatowa zawoziła je do obozu. Często była przez Niemców znieważana i obrażana.
W czasie trwania obozu w lipcu i sierpniu 1943 r. do obozu dostarczono ponad 6 000 litrów mleka, 12 000 kg chleba i ok. 95 000 litrów zupy37.
Ordynat Jan Zamoyski, na skutek usilnych próśb swojej żony, nie zważając na własne bezpieczeństwo, podjął starania zmierzające do ratowania dzieci. Zwracał się
w tej sprawie do gubernatora Hansa Franka i Rady Głównej Opiekuńczej, od której otrzymywał pomoc finansową,
ale nie uzyskał pozwolenia na zwolnienie dzieci z obozu.
Zdecydował się na rozmowę z szefem policji i SS w Dystrykcie Lubelskim Odilo Globocnikiem. Spotkanie z nim
miało niezwykle dramatyczny przebieg i mogło zakończyć się śmiercią ordynata. Niemniej jednak posługiwanie
się przez Zamoyskiego perfekcyjną niemczyzną i przedstawione argumenty przekonały brutalnego polakożercę do podjęcia decyzji o zwolnieniu z obozu około czterystu osiemdziesięciorga najmłodszych dzieci w połowie
34 B. Leszczyński, Wysiedlenie Wielączy-Kolonii, s. 114–115.
35 Zob. E. Walewander, Dziedzictwo Janusza Korczaka. Akcje pomocy dziecku na Lubelszczyźnie w czasie drugiej wojnie światowej, w: Dziecko w historii –
wątek Korczakowski, Białystok 2013, s. 185–186.
36 Z. Słomka, Polacy w obronie Dzieci Zamojszczyzny, w: Z. Słomka, M. Mulawa, op. cit., s. 130.
37 Zob. H. Matławska, Róża Zamoyska – Anioł Dobroci, w: Wojenne losy…, op.
cit., s. 125–128; B. Szymanik, op. cit., s. 36; W. Sitkowski, Zamojszczyzna. Wysiedlenia – deportacje 1939–1945. Obóz w Zwierzyńcu, Zwierzyniec 2011, s. 78–80.
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Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny – Rotunda, foto archiwum

lipca 1943 r.38 Część z nich znalazła się w zwierzynieckiej
ochronce, w której pracowały niezwykle ofiarne mieszkanki Zwierzyńca i okolic, w tym również siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi i Siostry Serafitki z Biłgoraja, które na terenie obozu pełniły też funkcję pielęgniarek
i dostarczały więźniom pożywienie i leki, które bezpłatnie przekazywali farmaceuci z Zamościa39. Część dzieci
znalazło się w rodzinach zastępczych w Zwierzyńcu i jego
okolicach. Dzieci chore były umieszczone w prowizorycznym szpitalu. Wizytujący ten szpitalik lekarz Z. Klukowski w swoim „Dzienniku” pod datą 1 VIII 1943 r. zapisał:
„Największe wrażenie, z którego nie mogę się otrząsnąć
sprawiły na mnie dzieci w szpitalu ordynackim. Było ich
tu dzisiaj około czterdziestu, w wieku do pięciu lat. Chorują przeważnie na czerwonkę i odrę. W małych, naprędce skleconych, drewnianych łóżeczkach leżą po dwoje,
wyniszczone i wychudzone tak, że podobne są raczej do
trupków. Niektóre zdrowsze leżą w cieniu na podwórzu,
na trawie”40. Wiele dzieci zwolnionych z obozu zmarło na
38 Zob. J. Jarocki, Ostatni ordynat. Z Janem Zamoyskim spotkania i rozmowy,
Warszawa 1991, s. 310–321; I. Kurzępa, Wspomnienia. Lata wojny i okupacji,
Zwierzyniec 1997, s. 52.
39 Zob. B. Toporski, Rzecz o Bronku i Pani Wandzie Cebrykow – „Może Ci
czegoś brakuje, Synku”, w: Wojenne losy…, op. cit., s. 129–131; Z. Słomka, op.
cit. s. 130–133; A. Gradzik, Czasy Szczególne – Okres okupacji hitlerowskiej, w:
Z. Słomka, M. Mulawa, op. cit., s. 191-196.
40 Z. Klukowski, Zamojszczyzna 1918–1943, t. 1, Warszawa 2007, s. 369-370.

skutek chorób. Nie wszystkie dzieci powróciły do domów.
Znaczna ich część została sierotami. Na miejscu obozu
przejściowego w Zwierzyńcu na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. został wybudowany
kościół upamiętniający męczeństwo Dzieci Zamojszczyzny, którego budowniczym był ks. Eugeniusz Kościółko.
Nie sposób też nie wspomnieć niezwykle ofiarnej postawy polskich kolejarzy, którzy starali się ratować przewożone pociągami dzieci; wykradali je z wagonów, wykupywali
za własne pieniądze lub alkohol od niemieckich strażników, po kryjomu dostarczali do wagonów wodę i żywność.
Przekazywali widomość o transportach dziecięcych mieszkańcom miejscowości, w których pociągi miały postój. Na
tych stacjach miejscowa ludność podejmowała ryzyko im
pomocy, wykupu, a nawet odbicia z rąk niemieckich41.
Po przybyciu transportów do poszczególnych miejscowości tamtejsza ludność brała dzieci do swoich domów. Wspomniany już Stefan Wolf wspomina: „Ładowałem wozy do Kałuszyna, a dzieci bez rodziców, których
wywieźli na roboty, do szkoły. Tam dostały wyżywienie,
potem przydział przybranym rodzicom. Mrozowiacy
przychodzili i porozbierali dzieci”42. Tak było we wszystkich miejscowościach, do których docierały transporty
41 Z. Słomka, op. cit., s. 126–129.
42 S. Wolf, op. cit., s. 188. Zob. idem, Wspomnienia, w: Z. Słomka, M. Mulawa, op. cit., s. 303–309.
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z dziećmi i ludźmi starszymi wysiedlonymi z Zamojszczyzny. Tamtejsze społeczeństwo, pomimo powszechnej
biedy, trudności finansowych i mieszkaniowych, spieszyło im z pomocą, dzieląc się nieraz z nimi swoim ciasnym
mieszkaniem i ostatnią kromką chleba, dzięki czemu
dzieci osłabione podczas pobytu w obozach i transport
mogły odżyć i przeżyć. W ten sposób wiele dzieci znalazło swoich „nowych rodziców”43.
Akcja wysiedleńczo-pacyfikacyjna na Zamojszczyźnie spotkała się także z reakcją Kurii Biskupiej w Lublinie, która w dniu 31 lipca 1943 r. wystosowała memoriał do gubernatora Dystryktu Lubelskiego dra Richarda
Wendlera podpisany przez Wikariusza Generalnego Józefa Kruszyńskiego, ponieważ biskup diecezjalny Marian
Leon Fulman był na wygnaniu, a jego pomocnik Władysław Goral był więziony w obozie koncentracyjnym,
w którym domagała się zaprzestania akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej na Zamojszczyźnie i uwolnienie z obozów
przejściowych zwłaszcza matek i dzieci44.
W obronie wysiedlanej ludności polskiej stanęły bardzo liczne na Zamojszczyźnie oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Odziały partyzanckie tylko w czasie nocy sylwestrowej 1942/1943 dokonały 60
akcji dywersyjnych i sabotażowych, głównie na szlakach
kolejowych i urządzeniach telekomunikacyjnych, na posterunki policji i żandarmerii, a także na urzędy gminne
i zakłady przemysłowe. Kontruderzeniami udaremniali
Niemcom wysiedlanie kolejnych wiosek; napadali na wsie
zasiedlone przez niemieckich osadników, paląc ich zabudowania i wykonując wyroki śmierci na osadnikach źle
traktujących ludność polską. Stoczyły też kilka zwycięskich walk z oddziałami wojsk i policji niemieckiej, m.in.
pod Zaborecznem, Różą i Wojdą. Ten czyn zbrojny sami
Niemcy w oficjalnych meldunkach nazwali „Powstaniem
Zamojskim”. Bohaterska postawa mieszkańców Zamojszczyzny przyczyniła się w znacznej mierze do zaprzestania
przez Niemców dalszych wysiedleń na większą skalę45.
Zakończenie
W krótkim studium nie sposób opisać gehennę Dzieci Zamojszczyzny w latach okupacji niemieckiej. Już z tej
bardzo krótkiej prezentacji widać, że ich los był odległy
od wizji, jakie nakreślono odnośnie dzieci na początku
XX wieku, kiedy to marzono, by nie dopuścić do „ujrzenia we wzroku dziecka chłodu”. Los dzieci Zamojszczyzny
jest zaprzeczeniem tych mrzonek. Trwając w tej narracji można postawić pytanie, co ujrzały oczy Dzieci Zamojszczyzny? Odpowiedź na to pytanie daje Stanisława
43 B. Kozaczyńska, Wstęp, op. cit., s. 17–18.
44 Zob. Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS..., op. cit., t. 2, s. 130–133.
45 Zob. Z. Słomka, op. cit., s. 133–143; Cz. Galek, op. cit., s. 264–265.
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Gontarska, która w dzieciństwie przeszła przez piekło
XX wieku, jakie dzieciom zgotowali niemieccy okupanci, w wierszu zatytułowanym „Oczami dziecka”:

Na wysokości oczu dzieci
były też oczy
złe oczy niemieckich psów
[…] olbrzymie pyski i kły
które wtedy zbyt często
grzały się w polskiej krwi […]
Do wysokości oczu dzieci
były też czarne lśniące buty
okrywały je
poły pięknego płaszcza z dużymi guzikami
przy boku nahajki się huśtały
ich końce jakże często
ludzkie ciała muskały
zostawiając dużo ran
Ponad wysokości oczu dzieci […]
sterczał kolczasty płot
ciągnący się w nieskończoność
a obok baraki
sięgające nieba
dla niewinnych ludzi
Był to świat Dzieci Zamojszczyzny
co w latach okropnej wojny
musiało być dorosłe
więc cierpiało
na równi z dorosłymi
a przecież chciało być jak inni
gdzieś tam na wolności
w swojej wiosce rodzinnej
wśród swoich przyjaciół.
Na koniec można postawić pytanie, jak doszło tego, że
Niemcy, naród, który wydał tylu świętych, znakomitych
naukowców, filozofów, teologów, pedagogów, artystów
i literatów mógł dopuścić się takich zbrodni przeciwko
ludzkości, a zwłaszcza w stosunku do dzieci? Trudno się
nawet pokusić na odpowiedź na to pytanie. Bolesław Prus
śledząc trendy w filozofii, nauce i pedagogice niemieckiej, w 1908 r. w ewangelicznym duchu ujął alternatywę
Niemców przełomu XIX i XX wieku następująco: „Albo
zwycięży Neron, albo Chrystus; w każdym razie sztuczne
małżeństwo prędko musi się rozchwiać”46. Niestety, zwyciężył Neron, i to, co działo się na Zamojszczyźnie i innych terenach okupowanych przez Niemców, było konsekwencją tego zwycięstwa.
Ks. Czesław Galek

46 B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 1–20, Warszawa 1953–1970,
t. 19, s. 230.
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Halina
Matławska

Anioł Dobroci

Róża z Żółtowskich Zamoyska
Róża Maria Elżbieta hrabianka Żółtowska z Milanowa urodziła się 3 czerwca 1913 roku jako córka Andrzeja i Wandy z Czetwertyńskich. Pochodziła z rodziny
ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach. Przodkowie ze
strony ojca znani byli w Wielkopolsce ze swej nieugiętej
postawy wobec zaborców w obronie tego, co polskie. Rodzina matki Róży to ziemianie z Podlasia, ludzie ofiarnie
niosący samarytańską pomoc potrzebującym. W czasie II
wojny światowej założyli rodzinną fundację szpitalną na
terenie Milanowa. Ojciec Róży Zamoyskiej został aresztowany przez gestapo za to, że nie chciał ujawnić miejsca
schronienia poszukiwanych przez Niemców pracowników. Zginął w Oświęcimiu w 1941 roku.
Róża i jej przyszły mąż poznali się w czasie ferii zimowych w 1930 r. spędzanych w Zakopanem. Miała wówczas szesnaście lat, Jan osiemnaście. Znajomość ta i zainteresowanie umocniły się później w Warszawie, gdzie
Jan Zamoyski studiował w Wyższej Szkole Handlowej,
a Róża była studentką medycyny. Spotykali się na gruncie towarzyskim, na balach i kortach tenisowych. Róża
była urodziwą, pełną wdzięku osobą, świetnie tańczyła,
była interesującą rozmówczynią. Ślub Róży Żółtowskiej
i Jana Zamoyskiego odbył się 30 kwietnia 1938 roku. Po
ślubie młoda para zamieszkała w Zwierzyńcu, w willi położonej na wzniesieniu Folwarcznej Góry. Wkrótce willę
tę od imienia Róży nazwano „Rózinem”. Dom był pięknie położony. Z wysokości Folwarcznej Góry roztaczał
się widok na okoliczne lasy i wzgórza, które można było
podziwiać także z okien domostwa. Na parterze znajdowały się cztery pokoje, dwa salony, jadalnia i jeszcze
jedno pomieszczenie o ogólnym przeznaczeniu, na górze cztery sypialnie. Zamoyscy nie zatrudniali tu licznej
służby. Stanowili ją: kredensowa (pokojowa) Zofia Todys (późniejsza Chordejowa), sprowadzony z Warszawy kucharz Lepke, kucharka Felicja Burakówna, lokaj
Grzegorz Wandzio (później Tomasz Szewczuk), ogrodnik Bogdan Zabielski, stangreci: Walerian Chordej i Jan
Kozyra. Był to zespół ludzi bardzo oddanych, a ich takt,
dyskrecja i pomoc miały wielkie znaczenie w latach hitlerowskiej okupacji.

Róża Zamoyska była osobą pełną ciepła, osobą serdeczną i życzliwą. Cieszyła się szczerą sympatią domowników, służby i licznie odwiedzających dom gości. Była
kobietą pełną wdzięku i elegancji, uśmiechniętą, o łagodnym spojrzeniu. Kochała zwierzęta. Jej ulubieńcami były
psy. Domownicy Rózina wieczorami spotykali się w salonie na wspólnej modlitwie. Prowadziła ją Róża Zamoyska
lub ordynatowa Maria Maurycowa Zamoyska (jeśli przyjechała do Zwierzyńca). W czasie wieczornej modlitwy
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odmawiano różaniec, litanie, czytano Ewangelię, śpiewano pieśni.
Rok 1939 zaznaczył się tragicznymi wydarzeniami.
5 maja 1939 roku zmarł ojciec Jana Zamoyskiego Maurycy Zamoyski, XV ordynat. Jan Zamoyski, mąż Róży,
został XVI ordynatem. Jak wielu mężczyzn, w sierpniu
otrzymał kartę mobilizacyjną. Był oficerem oddziału kawalerii przy 3. Dywizji Piechoty, 28 sierpnia miał stawić się w koszarach zamojskich. Jego odjazd zapamiętała służba z willi na Rózinie. Odjechał konno na wcześniej
przygotowanym i ułożonym koniu. Młoda pani pożegnała go bez łez, potem dając upust swej żałości.
Po klęsce wrześniowej Jan Zamoyski powrócił z wojny do Zwierzyńca w połowie października. W miesiąc
później w willi na Rózinie urodziła się córka Elżbieta.
Na mieszkańców willi na Rózinie spadła lawina obowiązków. Ordynat zajęty był pilnymi sprawami związanymi z nowym porządkiem obowiązującym w majątku
pod niemieckim nadzorem. Róża Zamoyska, mimo swego macierzyństwa, przyjęła wiele odpowiedzialnych zadań. Jeszcze we wrześniu 1939 roku Róża oddała swój
dom na potrzeby uciekinierów. Udzielała im schronienia, zapewniała wyżywienie i pomoc sanitarną. Kiedy
hitlerowcy na stacji kolejowej wyrzucali z wagonów wysiedleńców z terenów przyłączonych do Rzeszy, z pomocą pospieszyła ludność Zwierzyńca i okolic. Wśród
niosących pomoc nie zabrakło Róży Zamoyskiej. Interesowała się losem wysiedlonych, jeździła po wsiach,
udzielała wsparcia.
Jesienią 1940 roku Róża Zamoyska została prezesem
Delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Zwierzyńcu – jedynej organizacji charytatywnej, tolerowanej
przez Niemców. Działalność komitetu obejmowała różne
formy pomocy. Założono kuchnię ludową, ochronkę dla
dzieci, organizowano pomoc finansową i żywnościową
oraz schronisko dla wysiedlonych. Zabiegano o zwolnienie uwięzionych, szykowano dla nich paczki z żywnością,
lekami, przekazywano grypsy. Poszukiwano zaginionych,
informacje o nich przekazywano ich bliskim. Roztaczano opiekę nad chorymi. Różnymi sposobami starano się
nieść pomoc ludziom uwięzionym w hitlerowskim obozie przejściowym w Zwierzyńcu.
W domu Zamoyskich nie odmawiano pomocy nikomu. Tutaj ukrywali się poszukiwani przez gestapo, m.in.
ppłk Stanisław Tatar, inspektor AK Edward Markiewicz
„Kalina", aktor i kompozytor Jerzy Wasowski i inni. Zamoyscy udzielili pomocy Irenie Kikut ze Zwierzyńca, kiedy po otrzymaniu karty powołania na roboty do
Niemiec zwróciła się o pomoc do Róży Zamoyskiej. Zamoyscy przedstawili sprawę w Arbeitsamcie, zaświadczając, że jest ona niezbędną pracownicą w ordynackich
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ogrodach. Potem Irena Kikut została oddaną opiekunką
dzieci Zamoyskich.
W połowie czerwca 1943 roku Niemcy utworzyli
w Zwierzyńcu obóz przejściowy dla ludności wysiedlonej z zamojskich wsi. Wśród wielotysięcznej rzeszy uwięzionych cierpiały setki dzieci. Dla Róży ich los nie był
obojętny. Jako przedstawicielka komitetu opieki wystarała
się o pozwolenie przekraczania bramy obozowej. Mogła
wejść tylko na pierwsze pole, gdzie działała administracja obozu. Widziała za drutami wychudłe, wynędzniałe i płaczące dzieci. Myślała o nich jak o własnych. Oboje z mężem wstawali przed świtem, rozpalali ogień pod
kuchnią, gotowali mleko, rozlewali do buteleczek, nakładali smoczki, okręcali każdą butelkę flanelą i wkładali do
koszy z sianem. Rankiem stangret odwoził ordynatową
do obozu. W koszach wiozła butelki z mlekiem i pieczywo. Ta bezcenna pomoc nie była łatwa, wcale nie chronił
samarytanki jej biały fartuch i znak Czerwonego Krzyża
na rękawie. Róża Zamoyska bywała traktowana brutalnie,
doznawała zniewag słownych i fizycznych. Znosiła to, bo
ratunek dla dzieci był najważniejszy. Była odważna i opanowana. Sprawa ratowania dzieci uwięzionych w zwierzynieckim obozie nie dawała jej spokoju. To na skutek
jej próśb ordynat zdecydował się na niebezpieczne rozmowy z gestapo oraz szefem policji i SS na dystrykt lubelski Odilo Globocnikiem, uzyskując to, co było wprost
niewiarygodne – zezwolenie na odebranie z obozu najmłodszych dzieci. W ten sposób uratowano ich około
pięciuset. Ordynat załatwiał sprawy, gromadził fundusze
na prowadzenie ochronki i szpitala dla dzieci, sprowadzał lekarstwa i odzież. Róża była duszą wszystkiego na
miejscu. Zgromadziła pielęgniarki ochotniczki, osobiście
przyjmowała dzieci z obozu, czuwała nad ich odwiezieniem, opatrzeniem i leczeniem.
W czasie istnienia obozu w lipcu i sierpniu 1943 roku
dostarczono ponad 6 tys. litrów mleka, ponad 12 tys.
chlebów, około 95 tys. litrów zupy. Róża Zamoyska czuwała nad gotowaniem posiłków dla ludzi z obozu. Dwa
razy w ciągu dnia wożono kocioł z zupą dla uwięzionych.
Zupę gotowano w kuchni przy ochronce i w okolicznych
gospodarstwach. Ordynatowa każdego dnia docierała
do sąsiednich domów, zapowiadając gospodyniom, jaką
zupę mają gotować na następny dzień. Potem zlewano
przygotowane przez gospodynie zupy do wspólnego kotła, co stanowiło dodatkowe porcje dla uwięzionych.
Róża Zamoyska była obecna, gdy o świcie pod konwojem prowadzono więźniów do stacji Biały Słup, aby
załadować ich do transportów kierowanych do innych
obozów. Zawiadamiana o takim pochodzie więźniów,
wyjeżdżała bryczką naprzeciw. Z trwogą patrzyła na tłumy pędzonych, wynędzniałych ludzi. Kiedyś zobaczyła
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wśród tłumu nieszczęsną matkę z trojgiem dzieci. Dwoje małych niosła na rękach, trzecie też malutkie czepiało
się jej spódnicy, drepcząc nieporadnie, płacząc i potykając się. Niemcy strzelali do opóźniających się w pochodzie. Nie wytrzymała, podbiegła do konwojenta, prosząc
o litość dla matki z dziećmi i o uwolnienie ich. Popchnięta upadła. Wstała i z tą samą prośbą zwróciła się do następnego strażnika. Stało się coś dziwnego. Niemiec pozwolił odejść matce z dziećmi.
Innego sierpniowego dnia, o brzasku, około trzeciej
nad ranem więźniów załadowano już do wagonów. Kobiety z komitetu podawały jeszcze zupę, kawę, chleb.
Niemcy nie patrzyli na to przychylnym okiem. Róża Zamoyska uderzona w piersi kolbą karabinu, upadła. Mimo
bólu podniosła się i dalej podawała kubki z posiłkiem
i paczki z chlebem.
Gdy zbliżał się front, a pobyt na Rózinie stawał się bardzo niebezpieczny, ordynat odwiózł rodzinę do Ojcowa.
Na skutek powojennej reformy rolnej Zamoyscy zostali pozbawieni majątku. W marcu 1945 roku, jako podejrzany obszarnik i żołnierz Armii Krajowej, ordynat został aresztowany przez nową władzę i osiem miesięcy
więziony w Kielcach, bez aktu oskarżenia, bez sądu, bez
żadnych wyjaśnień. Zwolniony w listopadzie wrócił do
najbliższych, do Krakowa. Tu urodziła się Państwu Zamoyskim córka Gabriela. Następne lata rodzina Zamoyskich spędziła w Sopocie. W 1947 roku urodził się Marcin – późniejszy Prezydent Miasta Zamościa (1990–1992
oraz ponownie od 2002 do 2014) i wojewoda zamojski
(1992 do 1994). 5 stycznia 1949 roku Jan Zamoyski, posądzony o szpiegostwo, został ponownie aresztowany, jego
proces odbył się w sierpniu 1950 roku i skazano go na 15
lat więzienia. Róża mogła widywać męża raz na miesiąc.
Stali wówczas oddzieleni dwiema odrębnymi siatkami
z drutu, między którymi przechadzał się strażnik. Mieli
na rozmowę – w obecności świadka – kilkanaście minut.
Raz do roku Róża Zamoyska pakowała dla męża ubogą paczkę, a w niej najbardziej potrzebne do przetrwania rzeczy. Jan przebywał m.in. w więzieniu we Wronkach, skąd wyszedł na wolność w połowie 1956 roku,
a w roku 1957. został prawnie zrehabilitowany. Róża Zamoyska mieszkała wówczas w Klarysewie i przez siedem
lat sama utrzymywała rodzinę, pracując ponad siły jako
pielęgniarka.
Jesienią 1956 roku ogłoszono amnestię dla więźniów
politycznych i Jan Zamoyski został uwolniony. Wtedy
okazało się, że Róża jest chora na gruźlicę. Praca ponad
siły i wieloletnie cierpienia zrobiły swoje. Podjęte leczenie
zakończyło się pomyślnie. Róża wróciła do zdrowia. We
wrześniu 1960 r. urodziła się Agnieszka, najmłodsza córka Zamoyskich. 5 października 1976 roku w Warszawie

Posiadłość Zamoyskich willa Rózin, stan obecny, foto domena publiczna

miał miejsce wypadek samochodowy, w którym Róża Zamoyska poniosła śmierć. Jan Zamoyski w roku 1991 został senatorem RP II kadencji. Zmarł 29 czerwca 2002
roku. Pochowany został w krypcie rodowej w katedrze
w Zamościu. Rok później złożono tu sprowadzoną z Warszawy trumnę z prochami Róży z Żółtowskich Zamoyskiej, zgodnie z wyrażonym przed śmiercią życzeniem
Jana Zamoyskiego.
Wielkie są zasługi tej, którą nazwano Aniołem Dobroci. Róża powróciła nie tylko do swego męża, powróciła
na Zamojszczyznę, gdzie z bezprzykładną odwagą i miłością dla ludzi broniła udręczonych i gdzie trwa pamięć
jej czynów.
Halina Matławska
HALINA MATŁAWSKA (1931-2018)
Z wykształcenia i zamiłowania historyk, przez wiele lat
zajmowała się dziejami regionu, a zwłaszcza rodzinnego
Zwierzyńca. Była nauczycielką i wychowawczynią kilku
pokoleń zwierzynian, którzy dzięki jej pasji odkrywali,
że historia może być interesująca, a poznawanie dziejów
swojej „małej ojczyzny” pozwala zakorzenić się w niej
i buduje tożsamość.
Zwierzyniec zawdzięcza jej swoją jedyną, jak dotąd,
obszerną monografię historyczną.
W swoich publikacjach odsłaniała karty z przeszłości,
przede wszystkim Zwierzyńca, utrwalała pamięć związanych z nim ludzi, miejsc i wydarzeń, przyczyniając się
tym samym do tworzenia tożsamości kulturowej regionu
zamojskiego. W dniu otwarcia Gimnazjum im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu wygłosiła laudację na cześć Patronki szkoły. (informacje ze str. internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego)

n u m e r

1–2 (105–106)

s t y c z e ń

–

k w i e c i e ń

2 0 2 1

•

1 9

Jerzy
Kaczmarski

Odilo, Jan i Szama
W tytule wymieniono imiona niemieckiego oficera,
polskiego arystokraty i żydowskiego kolaboranta. Był rok
1943, Odilo Globocnik liczy sobie 39 lat, jest dowódcą
SS na dystrykt lubelski, urzęduje w siedzibie sztabu akcji
„Reinhardt” przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie.
Jego lubelskie rządy rozpoczęły się 9 listopada 1939
roku szeroką akcją represyjną wymierzoną w elitę społeczną i intelektualną Lublina. Po latach polscy historycy
nadali tej operacji nazwę Sonderaktion Lublin. Tamtego
dnia Niemcy aresztowali w mieście kilkuset przedstawicieli inteligencji – prawników, inżynierów, duchownych,
a także nauczycieli szkół średnich, powszechnych i akademickich. Globocnik opowiadał się za szybkim przekształceniem dystryktu w niemiecki obszar osiedleńczy.
Zdaniem prof. Bogdana Musiała jest prawdopodobne,
iż to on opracował plan wymordowania polskich Żydów w obozach zagłady, a następnie przekonał do niego
Himmlera. Kierował również rozpoczętą w marcu 1942
roku akcją „Reinhardt”, podczas której w obozach śmierci i masowych egzekucjach zgładzono około 1,8 mln Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białystok.
Ponadto zainicjował i kierował rozpoczętą w listopadzie
1942 roku operacją wysiedleńczo-pacyfikacyjną na Zamojszczyźnie. Wysiedlenia z Zamojszczyzny rozpoczęły się w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku. Oddziały
SS i policji otaczały polskie wsie i metodycznie wysiedlały ludność. Wysiedleńców gromadzono w prymitywnych
obozach przejściowych w Zamościu, Zwierzyńcu i Biłgoraju, gdzie byli selekcjonowani pod kątem wartości „rasowej” i zdolności do pracy. Po wojnie zostanie uznany za
zbrodniarza wojennego, ale w Lublinie – ten demon zła –
wierzy w zwycięstwo hitlerowskich Niemiec, nie czuje się
katem, chce uchodzić za współtwórcę wielkich Niemiec.
Tamtego lipcowego dnia 1943 jego drogi miały się zejść
z ordynatem Janem Zamoyskim ze Zwierzyńca. Zamoyski liczył sobie 31 lat, miał za sobą służbę w Szkole Podchorążych w Grudziądzu, studia ekonomiczne w Nancy, kampanię wrześniową. Od połowy października 1939,
dokładnie: od dnia powrotu z przegranej kampanii, organizuje konspirację, udziela schronienia poszukiwanym

Lublin 1943, stosy osobistych przedmiotów pozostawionych przez
żydowskich mieszkańców likwidowanego getta,foto domena publiczna

przez Niemców, razem z małżonką Różą działają w Komitecie Rady Głównej Opiekuńczej, są zaangażowani
w ratowanie dzieci Zamojszczyzny. Ratowanie bliźnich
nigdy nie było sprawą łatwą. Karmienie setek głodnych

→
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i chorych dzieciaków – skazanych przez okupanta na
śmierć – wymaga wielkiego poświęcenia, serca, odwagi,
ale też sprawnej organizacji. Żywność i leki trzeba zdobyć, przewieźć, przekazać potrzebującym. Ale ci są pod
nadzorem więziennej straży, a klawisze – jak powiada
się o nadzorcach więziennych – nie rekrutują się z ludzi grzecznych i dobrze ułożonych. Róża Zamoyska bywa
upokarzana, znieważana, częstokroć poturbowana. Prawdopodobnie ordynat uległ jej namowom i podjął próbę
dotarcia do Odilo Globocnika. W lipcu 1943 roku dochodzi do spotkania, odbywa się we wspomnianym budynku przy Spokojnej. Globocnik ma plany i ambicję wyeliminowania milionów ludzi, ktoś – kto zabiega o pomoc
dla kilku tysięcy chorych – wydaje mu się niepoważny.
Ale ten niepoważny arystokrata, władający niemieckim
niczym urodzony berlińczyk, cytujący z pamięci obszerne fragmenty Goethego, przestrzega, że zbyt szybkie wysiedlenia wyraźnie osłabią tempo prac dla Rzeszy, zaś
przetrzymywanie ludzi w złych warunkach sanitarnych
doprowadzi do wybuchu epidemii, która niechybnie dosięgnie też Niemców. Odilona Globocnik wydaje zgodę
na przeniesienie dzieci do ochronki. Obowiązuje ona 7
dni i obejmuje tylko najmłodsze dzieci w wieku do lat 7.
Ordynat wraca do Zwierzyńca, rankiem następnego dnia
udaje się wywieźć z obozu około 500 dzieciaków.
Brigadeführer Globocnik mógł się wydawać człowiekiem idei, miał się przecież za współtwórcę wielkich Niemiec, ale nie jest tajemnicą, że udział w Zagładzie był dla
niego – jak i dla wielu jego rodaków – okazją do szybkiego wzbogacenia się. Ludzie z jego otoczenia (ordynans,
adiutant) twierdzili, że zrabowane ofiarom kosztowności
przed umieszczeniem w centralnych magazynach akcji
„Reinhardt” przechodziły „przegląd” w rezydencji brigadeführera. Wedle tych relacji po akcjach przeciwko Żydom piwnice jego rezydencji wypełniały worki pieniędzy.
Brigadeführer wykorzystywał ponadto swoje stanowisko
do prowadzenia nielegalnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym czarnorynkowego handlu. Jednym z jego
partnerów w interesach był znany żydowski kolaborant
z Lublina, Szama Grajer, zwany „żydowskim królem”.
Globocnik – po trzech latach współpracy – miał wydać
rozkaz zamordowania „króla” i w ten sposób pozbyć się
niewygodnego świadka. To możliwe, śmierć często dopada królów – tych prawdziwych i uzurpatorów – w tajemniczych okolicznościach, śmierć wyższych oficerów, generałów równie często bywa zagadkowa.
We wrześniu 1943 roku z powodu konfliktu z administracją cywilną Globocnik został odwołany z Lublina i przeniesiony na stanowisko Wyższego Dowódcy SS
i Policji w Strefie Operacyjnej Regionu Wybrzeża Adriatyku. Odpowiadał tam za eksterminację miejscowych

Żydów oraz walkę z jugosłowiańską i włoską partyzantką. 31 maja 1945 roku został aresztowany przez żołnierzy brytyjskich w swej górskiej kryjówce nieopodal Paternion. Jeszcze tego samego dnia – wedle oficjalnej wersji
– popełnił samobójstwo przez zażycie cyjanku.
Został pogrzebany w nieoznakowanym grobie nad
brzegiem rzeki Drawy, na polu, które miejscowa ludność
nazywała Sautratten. Za zmarłego został oficjalnie uznany postanowieniem sądu krajowego w Klagenfurcie z 1
lipca 1949 roku.
Po wojnie krążyły pogłoski, iż Globocnik wciąż żyje,
a mężczyzną, który popełnił samobójstwo na dziedzińcu zamku Paternion był w rzeczywistości ktoś inny. Rozmaici świadkowie twierdzili, że spotkali go w Argentynie,
w Irlandii lub na hiszpańskim Costa Brava. W tej sytuacji Szymon Wiesenthal wystąpił do władz austriackich
o ponowne zbadanie okoliczności śmierci Globocnika.
W 1964 roku austriacka policja przeprowadziła dochodzenie, w którego konkluzji uznała, że „z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć”, że Globocnik „sam sobie wymierzył sprawiedliwość” i spoczywa na Sautratten.
Śledczy oparli się przede wszystkim na zeznaniach świadków i brytyjskich dokumentach, nie zdecydowali się natomiast na przeprowadzenie ekshumacji.
Wspomnieliśmy już, a teraz potwierdzamy, że śmierć
generałów osnuta bywa mgłą tajemnicy. Jak też i królów.
Tych prawdziwych i tych tytułujących się królami…
Szama Grajer urodził się 17 kwietnia w Lublinie, wedle
niektórych źródeł zginął w getcie na Majdanie Tatarskim
po 9 listopada 1942 roku, według innych śmierć dosięgła
go w Argentynie, ale w roku 1968!
Już przed wojną ten polsko-żydowski fryzjer był znaną postacią lubelskiego półświatka, karaną za stręczycielstwo i sutenerstwo. W czasie niemieckiej okupacji solennie zapracował na miano jednego z najbardziej znanych
żydowskich kolaborantów, stał się jedną z najbardziej
wpływowych osobistości w getcie, zyskując – jak się rzekło – przydomek „żydowskiego króla”. Dopuszczał się
wyłudzeń i wymuszeń na wielką skalę, zyskami dzieląc
się z Niemcami. Prowadzona przezeń restauracja przy
Lubartowskiej była ulubionym miejscem spotkań kolaborantów i przedstawicieli półświatka, chętnie odwiedzanym także przez niemieckich urzędników i oficerów SS.
Po rozpoczęciu Einsatz Reinhardt ofiarnie współpracował
z Niemcami w wielkich akcjach likwidacyjnych w gettach
lubelskim i warszawskim. Był zbyt bogaty, a i przebiegły,
aby umierać w roku 1942. Także wokół jego osoby narosły liczne mity i legendy. Ponoć widywano go po wojnie w Argentynie, polskim marynarzom miał fundować
piwo, a Gombrowiczowi kawę.
Jerzy Kaczmarski
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Od redakcji:

Publikowane wiersze i listy zostały wyróżnione w roku
2013 w Konkursie Literackim i Plastycznym ogłoszonym
dla uczniów ówczesnego Publicznego Gimnazjum im.
Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu oraz dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie w 100-lecie urodzin Patronki obu szkół. Przywołujemy je ze względu na ich wymowę etyczno-moralną oraz
walory artystyczne wyrażone przez dzieci, jakimi wówczas byli Autorzy tych prac.

Karolina Kur

Drugi człowiek
Cóż począć, kiedy w sercu pojawia się trwoga?
Kiedy bezsilność rozrywa Ci pierś?
Kiedy posłaniem drewniana podłoga,
A dłoń sama zaciska się w pięść?
Co, kiedy wszystko dokoła jest anty?
Anty twe ciało i anty dusza.
Kiedy sam jesteś i cztery kąty,
W głowie jest pustka, a w sercu susza?
Czasem się zdarza dzień podły strasznie,
Nie masz nadziei, popłyną łzy,
A gdy ostatnia iskierka zgaśnie,
Czujesz się jakbyś zgasł i Ty.
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Prośba… do Róży
Usłyszałam głos
Cichy głos dziecka
Co przykucnęło
Na brudnej ziemi
Naznaczonej łzami i krwią
Nie miało sił na zabawę
Zobaczyłam je
Te oczy
Ogromne oczy
Patrzyło na mnie
Błagalnie
Z iskierką nadziei
Chciało coś zjeść
Poczułam je
Te ręce
Drobne ręce
Należały do dziewczynki
Szarpała mnie
Trzęsąc się z zimna
Pewnie pragnęła
By ją przytulić
Ożywiłam jej pragnienia
O cieple miłości i trosce
Zrobiłam wszystko co w mojej mocy
Tych, których nie zabrałam
Przepraszam bezdusznie trwa...

Być może dla niego podłoga goła
Byłaby jak dla Ciebie pierzyny puch.
Spójrz więc na niego. On krzyczy i woła.
Zniszcz niewidzialność, łańcuchy puść.

Klaudia Mazur

Bo kiedy poznasz człowieka drugiego,
I jego troski przeczytasz w całości,
To nie odnajdziesz w swym życiu niczego,
Co wcześniej ciągnąć mogło do nicości.

Róża Zamoyska Anioł - Patronka
Anioł pomocny, dobry, pokorny
Swe życie poświęciła,
by ratować największy skarb
– dzieci.

Bo cóż to daje, gdy ludzie płaczą?
Czy kogoś łzami nakarmią, napoją?
Pomóż, niech barwny świat zobaczą.
A Ty staniesz się dla nich ostoją.

•

Zuzanna Szklarz

Zastanów się chwilę, choć raz, biedaku
Czy tak faktycznie krzywdzi Cię los?
Czy bólu nie widzisz w innym człowieku?
Być może on dostał mocniejszy cios?

Lecz to nie wszystko, ludzka istoto,
Jest jeszcze jeden wymiar tak ważny.
Choć ciemno jest, lecz właśnie Ty oto
Możesz świat zmienić uśmiechem na twarzy.

2 0 2 1

O Patronie szkoły

Strach i lęk Jej nie powstrzymał
aby pomoc nieść Ojczyźnie
Odwdzięczymy się naszej Patronce
pamięcią o Jej czynach
Kochajmy i pomagajmy innym,
bądźmy jak Ona Aniołem Dobroci.
Miejmy serca pełne miłości.
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Patrycja
Komisarczuk

Stare listy
W naszym życiu zdarzają się momenty, że robimy coś
pod wpływem chwili. Jakiś impuls mówi nam: „Zrób to”.
Czasem te decyzje są wielkim błędem, ale bywa, że dzięki takiej nagłej potrzebie spotyka nas coś, co zmienia nasz
światopogląd, coś, co uświadamia nam, jak ważne jest życie i sposób, w jaki je przeżyjemy.
Wyobraź sobie małe miasteczko. Majówka. Południe.
Świeci słońce, wszędzie jest zielono, słychać śpiew ptaków i ożywione rozmowy turystów. W powietrzu czuć
beztroskę i prawdziwą wiosnę. W takiej scenerii pewna
dziewczyna, która – jak to w życiu czasem bywa – zgubiła gdzieś dawną siebie, czyta listy. Dostała je przed laty
od swej Babci, nie zrozumiała wtedy wszystkich jej słów,
ale zapamiętała jedno zdanie: „Jeśli kiedykolwiek zgubisz
swoją ścieżkę, spróbuj znaleźć nową”.
Piętnaście malutkich kopert w wyblakłej papeterii,
trochę przybrudzonej, z rozmazanym czarnym tuszem,
rozmazanym... od łez? Każdy z tych małych darów, jest
adresowany do Boga, a ich autorką jest kobieta, Róża Zamoyska. W listach opisane są straszne rzeczy, które działy się w tym miejscu wiele lat temu. Róża opowiada Bogu
o czasach, gdy w Zwierzyńcu był obóz przejściowy dla
wysiedlanej przez Niemców ludności Zamojszczyzny.
Jednak nie pisze o tym, jakby chciała oskarżyć Boga czy
też jak osoba załamana nieszczęściem. Pisze o tym, co
robi, aby nieszczęśliwym ludziom było lepiej. W jednym
z listów opisuje, jak wygląda jej dzień. Wstaje rano i odbywa modlitwę z córkami, potem jedzą wspólnie śniadanie i normalność dobiega końca. Przed południem kobieta jeździ do obozu z posiłkami dla więźniów. Później
szpital. Tam spędza najwięcej czasu. Opatruje rany, pociesza, wysłuchuje, często trzyma chorych za rękę, stara się ulżyć w cierpieniu. Celem, najważniejszym celem
dla Róży jest pomoc dzieciom. Stara się wydostać każde z nich z tego miejsca kaźni, zapewnia im schronienie i w miarę możliwości bezpieczeństwo. Walczy o to,
co uważa za słuszne. Nawet te rany po uderzeniu przez
Niemców, gdy przytuliła płaczącą kobietę, która ukradła
chleb dla swojej rodziny, są puszczone w niepamięć. Liczy się tylko chęć niesienia pomocy.

Róża z pieskami, foto domena publiczna

Co myśli dziewczyna czytająca te listy? Czy rozumie
decyzje i czyny tej dzielnej kobiety? Nawet jeśli, to nie
okazuje tego. Dopiero po skończeniu ostatniego z listów wybucha płaczem. Płacze tak przez parę minut, potem bierze do ręki siódmy list i czyta go znowu, znowu
i tak jeszcze kilka razy. Co takiego znalazła właśnie w tej
kopercie?
Była tam pewna historia, mówiąca o pięcioletnim
chłopcu, choć możliwe, że był jeszcze młodszy. Zapytał
on Różę, czy niedługo umrze, a w jego oczach nie było
strachu. Było oczekiwanie. On chciał odejść z tego piekła,
chciał w końcu być wolny. I właśnie po przeczytaniu tych
kilku linijek, nastolatka zrozumiała, jakie ma szczęście.
Żyje w czasie pokoju, bez lęku i bólu. To pokazało jej, dlaczego powinna się cieszyć każdym kolejnym dniem, gdy
ma możliwość spełniania własnych marzeń i nie musi się
bać. W tej samej chwili postanawia, że będzie pomagać
innym, działając w Szkolnym Kole Wolontariatu. Będzie
pełna empatii i współczucia. Chce móc kiedyś spojrzeć
w lustro i powiedzieć: „Byłam choć w połowie tak dobra
dla innych jak moja babcia, Róża Zamoyska”. ■
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Arkadiusz
Wróbel

Szanowna Wybawicielko,
Najdroższa Pani Różo,
Piszę do Pani ten list, ponieważ chciałbym tą drogą podziękować za wszystko, co mnie od Pani spotkało.
Wiem, że nie mogę liczyć na odpowiedź, ale są takie listy,
na które nie oczekujemy odpowiedzi.
Jestem jednym z tych, których Pani uratowała.
Pochodzę z biednej, chłopskiej rodziny. Mieszkałem
w okolicach Zwierzyńca. Gdy odłączyli mnie od ojca
i matki, miałem 10 lat. Trafiłem do niemieckiego obozu przejściowego. Przez pierwsze dni jakoś dawałem sobie radę, ale nie mogłem zapomnieć o bliskich. Codziennie w nocy modliłem się, aby to wszystko się skończyło
i moja rodzina była zdrowa. Po dwóch tygodniach sam
zachorowałem. Pierwsze dwa dni kaszlałem, a później tak
mnie bolało gardło, że nic nie mogłem powiedzieć. Z powodu gorączki straciłem przytomność. W malignie wracali do mnie rodzice. Mama zmieniała okłady, zmuszała
do wypicia lekarstwa, głaskała po głowie. Dotyk jej dłoni
wydawał się tak rzeczywisty!
Kiedy w końcu nieco wyzdrowiałem, obudziłem się
rano i wszyscy gdzieś wychodzili. Wśród dzieci w obozie
zapanowało ogromne poruszenie. Jak wielką tajemnicę
starsze przekazywały młodszym: „Przyjechał nasz anioł.
Będzie chlebek i mleczko”. Nic nie rozumiałem. „Jaki
anioł, skąd w tym okropnym miejscu chlebek i mleczko?” Wyszedłem z baraku z innymi dziećmi i ujrzałem
Panią, błagającą strażnika, aby wpuścił ją do nas i pozwolił nakarmić. Na zawsze zapamiętałem łagodne spojrzenie, regularne, szlachetne rysy twarzy, skromny ubiór.

Rzeczywiście, przypominała Pani anioła z moich chorych majaczeń, bo Pani była jakby nie z tego świata. Zdziwiłem się, gdy strażnik po chwili rozmowy pozwolił
wnieść na teren obozu wielkie pakunki, a w nich było gorące mleko i prawdziwy chleb! W jednej chwili wyciągnęły się do tych smakołyków dziesiątki rączek i każda chciała
być pierwszą, która otrzyma pajdę i kubek niebiańskiego napoju. Ten „Anioł” ze swoimi pomocnikami jeszcze
kilkakrotnie odwiedzał nas w obozie. Za każdym razem
było to jak prezent od świętego Mikołaja. Wyzdrowiałem.
Potem zdarzył się kolejny cud. Znowu zadziałały Twoje
anielskie moce. Mogłem opuścić obóz. Niestety, moi najbliżsi zaginęli bez śladu, wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Nie znalazłem starej rodziny, ale zostałem przyjęty do nowej. Długo dochodziłem do siebie,
chcąc zapomnieć koszmarne wojenne przeżycia, lecz nigdy nie zapomniałem o Pani.
Teraz, gdy mam 89 lat, nabrałem odwagi, aby napisać
do Pani list z podziękowaniem za wszystko, co dla mnie
Pani zrobiła. Z całego serca bardzo dziękuję.
Nadal mieszkam w Zwierzyńcu, gdzie pamięć o Aniele Dobroci wciąż jest obecna. Rózin – dawny Pani dom
jest teraz domem sierot, potrzebujących rodziny i wsparcia. Gimnazjum, do którego uczęszczają moje wnuki,
nosi Pani imię. Wciąż stoi Kościół na Wodzie, w którym
Pani zapewne modliła się z rodziną. Rosną jeszcze drzewa, które Panią pamiętają, choć już ich coraz mniej. Tacy
niemi świadkowie historii.
Nie wiem, czy przetrwałbym w tym okropnym obozie,
gdyby nie Pani pomoc. Ktoś kiedyś powiedział, że „Kto
ratuje jednego człowieka, ten ratuje cały świat”. Te słowa
jakże pasują do tego, co robiła Pani.
Teraz rozumiem, że nie jest trudno przejść przez życie, gdy wszystko sprzyja, ale iść po trudnej drodze i nie
upaść, dźwigać ciężar życia, a nie ugiąć się, mieć oczy
pełne łez, a ludziom pokazywać czoło pogodne – to zasługa i moc.
Wiem, że taka była Pani przez całe życie i jeszcze raz
dziękuję Pani za wszystko.
Całuję Pani anielskie dłonie ■
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Marek A.
Koprowski

Bandera na wolności
Wojna niemiecko-polska umożliwiła wyjście na
wolność ukraińskim terrorystom, odsiadującym wieloletnie, często dożywotnie wyroki więzienia. Z Brześcia
wyszedł między innymi Stepan Bandera, przeniesiony do
więzienia wojskowego w twierdzy brzeskiej z więzienia
we Wronkach. On sam ten epizod wspomina następująco:
Niemiecko-polska wojna we wrześniu 1939 r. zastała
mnie w Brześciu nad Bugiem. Od pierwszego dnia
wojny miasto było bombardowane przez niemieckie
lotnictwo. 13 września, kiedy położenie polskich
wojsk na tym odcinku stało się krytyczne ze względu
na okrążające operacje przeciwnika, więzienna
administracja i straż pośpiesznie się ewakuowała i ja
razem z innymi więźniami, w tej liczbie ukraińskimi
nacjonalistami, wydostałem się na wolność.1
Bandera z grupą kilkunastu osób, które wydostały się
z więzienia, wyruszył z Brześcia do Lwowa. Szli na piechotę bocznymi drogami, z dala od głównych szlaków,
omijając oddziały wojskowe, zarówno polskie, jak i niemieckie. Po drodze korzystali z pomocy ukraińskiej ludności. Już na Kowelszczyźnie na Wołyniu nawiązali kontakt z komórkami OUN, które ich prowadziły. Jak pisze
Bandera, struktury te „[…] zaczynały tworzyć partyzanckie oddziały, mające chronić ukraińską ludność i zdobywać broń i inne wyposażenie dla przyszłej walki”.2
W Sokalu Bandera spotkał się z kierownictwem OUN
tego terenu. Podczas spotkania zachowywał się jak przywódca organizacji, który ponownie staje na jej czele i zaczyna nadawać jej ton i kierunek. Wspominał, że omówił z nimi sytuację i kierunki dalszej pracy. Jak napisał:
Był to czas, w którym rozpad Polski był dla wszystkich
oczywisty i stało się widoczne, że bolszewicy mają
zająć większą część ZUZ (Zachodnioukraińskie
Ziemie) na podstawie porozumienia z hitlerowskimi
Niemcami. Odtąd cała działalność OUN na
ZUZ musiała być szybko przestawiona na jeden

bolszewicki front i dostosowana do nowych
warunków.3
Z Sokalszczyzny do Lwowa Bandera wyruszył w towarzystwie swojego późniejszego bliskiego współpracownika, zwolennika i ideowego „wyznawcy”, Dmytra Majiwskiego „Tarasa”. Do Lwowa przybyli kilka dni po zajęciu
miasta przez bolszewickie wojska i ustanowieniu w nim
okupacyjnej władzy. Bandera wspomina:
We Lwowie byłem dwa tygodnie. Żyłem
w konspiracji, ale ponieważ na początku
bolszewicka policyjna maszyna nie była
jeszcze rozpędzona, korzystałem ze znacznej
swobody ruchu i nawiązałem kontakt nie tylko
z kierowniczym aktywem OUN, ale także
z czołowymi działaczami ukraińskiego cerkiewnego
życia. Wspólnie z członkami Krajowej Egzekutywy
i innymi znaczniejszymi członkami, którzy
w tym czasie byli we Lwowie, ustaliliśmy dalszy
plan działalności OUN na ziemiach ukraińskich
i antybolszewickiej walki.4
Zapewne pod wpływem Bandery, jego fanatyzmu i nieliczenia się z realiami, postanowiono, że OUN przystąpi
do rozbudowy szeregów, dążąc do obalenia bolszewickiej
władzy. Jednocześnie jednak, na wszelki wypadek, przyjęto drugi wariant. Miał on stanowić reakcję na działania
bolszewików, dążące do zniszczenia całego aktywu socjalistycznego ZUZ. Bandera nie podał szczegółów planu działania, ale OUN i tak natychmiast przystąpiła do
jego realizacji. Polegało to na natychmiastowym wyjeździe do niemieckiej strefy okupacyjnej wszystkich bardziej znanych działaczy OUN, którzy mogli zostać zidentyfikowani przez sowieckie organy bezpieczeństwa.
Bandera mógł przypuszczać, że Sowieci przejmą akta polskiej policji i sądów i z ich lektury zidentyfikują wszystkich, którzy prowadzili, bądź mogli prowadzić działalność nacjonalistyczną. Tę zaś z urzędu kwalifikowali jako
antysowiecką. Fakt, że Małopolska Wschodnia i Wołyń
nie należały do Sowietów, nie miał żadnego znaczenia.

1 S. Bandera, Moji żyttepisni dani, [w:] S. Bandera, Perpektiwi Ukrainśkoi
Rewolucii, Drohobycz 1998, s. 8.

3 Tamże.

2 Tamże, s. 9.

4 Tamże.
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Jak pisze w swych wspomnieniach, Bandera na początku
miał plan ukrycia się gdzieś na Ukrainie i bezpośrednie
uczestnictwo w antypolskiej walce, ale inni członkowie
OUN naciskali na niego, by wyjechał za granicę i tam zajął się pracą organizacyjną. Twierdzi, że wahał się i ostatecznie jego decyzję przeważył przyjazd kuriera Prowodu z zagranicy, który przywiózł mu polecenie wyjazdu do
Niemiec. Przedostał się więc do niemieckiej strefy okupacyjnej razem z bratem Wasylem i czterema innymi członkami OUN. Na piechotę, a częściowo pociągiem, dotarli do Krakowa. Bandera tak opisuje sytuację, jaką zastał
w tym mieście:
Kraków stał się w tym czasie ośrodkiem ukraińskiego
politycznego, kulturalno-oświatowego i społecznego
życia na zachodnich krańcach ukraińskich ziem,
poza bolszewicką, a pod niemiecką wojskową
okupacją […]. W Krakowie zacząłem pracować
w tamtejszym ośrodku OUN, w którym zbierało
się dużo czołowego aktywu z ZUZ z polskich
więzień; było też kilku członków kierowniczego
aktywu, którzy dawniej mieszkali w Niemczech,
Czechosłowacji i Austrii.5
Bandera nie wspominał, że w ramach swojej doraźnej niemieckiej polityki Ukraińcy korzystali z dużych
preferencji. W społecznej hierarchii zajmowali pozycję
drugą po Niemcach. W miejscach publicznych niemiecka administracja umieszczała tablice z napisami „Tylko
dla Niemców i ich sprzymierzeńców”. Ukraińcy mieścili się w tej drugiej kategorii. Takie ich traktowanie wynikało z polityki Abwehry, która nadal nad Ukraińcami
i OUN sprawowała protektorat, choć jednocześnie obserwowała i kontrolowała ich posunięcia. Dzięki protekcji
Abwehry Ukraińcy otrzymywali wyższe przydziały żywnościowe, przydzielano im również mieszkania po wysiedlonych Żydach i Polakach. Rezydujący na Wawelu Hans
Frank tłumaczył te gesty wobec Ukraińców następująco: „Mamy pod ręką sokoły, które nie będą oszczędzać
Polaków […] Ukraińców, wrogów Polski od kolebki”.6
Frank chciał uczynić z Ukraińców głównych pomocników w rozwiązywaniu „kwestii polskiej” na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
W Krakowie, o czym mowa będzie później, został z entuzjazmem przyjęty przez dawnych towarzyszy, a teraz,
żeby nie przerywać jego narracji, wróćmy do jego wspomnień, w których pisze między innymi:
W listopadzie 1939 r. pojechałem na dwa tygodnie
do miejscowości Pieszczany na Słowacji na leczenie
reumatyzmu razem z dwoma–trzema dziesiątkami
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5 Tamże, s. 10.

zwolnionych z polskich więzień ukraińskich
więźniów politycznych. Wśród nich było dużo
znaczących prowidnyków nacjonalistycznego ruchu
na ZUZ. Do Pieszczan przyjechało jeszcze kilku
znaczących członków OUN, którzy aktywnie działali
w organizacyjnej pracy na ZUZ, na Zakarpaciu i na
emigracji. To umożliwiło odbyć w Pieszczanach
narady kierowniczego aktywu OUN, na których
przeanalizowano sytuację, dotychczasowy rozwój
walki wyzwoleńczej, wewnętrzno-organizacyjne
sprawy w kraju i za granicą. Na tych naradach
wykrystalizowała się wiązka spraw, ważnych dla
dalszej walki OUN, które wymagają rozwiązania.7
W Pieszczanach Bandera najzwyczajniej przygotowywał przewrót wewnątrz OUN. Na turnusie „leczniczym”
najzwyczajniej zbierał siły, ważył, czy jest w stanie podjąć rozgrywkę z Melnykiem i przejąć władzę w organizacji. Informacja o knowaniach Bandery natychmiast
dotarła do Niemców i Melnyka. Szereg działaczy zostało ostrzeżonych, żeby do Pieszczan na rekonwalescencję
się nie wybierali. Mykoła Kłymyszyn napisał w swoich
wspomnieniach:

6 R. Torzecki, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy 1933–1945, Warszawa
1972, s. 202.

7 S. Bandera, Moji żyttepisni dani…, dz. cyt., s. 10.
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[…] jak byłem w Berlinie, to mi powiedziano, żebym
nie dał się namówić na obóz wypoczynkowy.8
Wspomniany obóz mieścił się w zamku, w którym od
dawna funkcjonowało sanatorium dla żołnierzy. Ukraińcy korzystali z niego krótko. Niemcy kierowali ich tam,
dopóki, według zapisków Kłymyszyna „[…] nie wyszła
na jaw tajemnica zamku”.9
W drugiej połowie października albo w pierwszej połowie listopada 1939 r. Bandera przybył do Krakowa. Kłymyszyn spotkał go na wojskowym kursie dla członków
OUN, którego był uczestnikiem. Jak wynika ze wspomnień Kłymyszyna, działacze OUN czuli się w Krakowie
jak u siebie i od razu zorganizowali obowiązkowe kursy wojskowe dla wszystkich członków organizacji. Były
one przeznaczone dla szeregowców, podoficerów i oficerów. Najpierw OUN zorganizowała kurs dla szeregowców.
W nim właśnie brał udział Stepan Bandera, a także, jak
pisze Kłymyszyn: „Jarosław Rak, Jurko Medwid, Turkowskyj, Zelenyj, Sawczynskyj, Pszemycznyj, Ołeksander Łućkyj i wielu innych”.10 Bandera według opisu Kłymyszyna
„[…] był bardzo wychudzony, ubrany w to odzienie, jakie złapał, uciekając z więzienia; włosy mu lekko podrosły,
ale jeszcze nie na tyle, żeby mógł je porządnie uczesać”.11
Początkowo Bandera mieszkał w Krakowie w obozie
urządzonym przy ulicy Loretańskiej. Wprawdzie Niemcy
przydzielili Ukraińcom Dom Akademicki Uniwersytetu
Jagiellońskiego przy ul. Jabłonowskich, nieopodal głównej
siedziby prastarej uczelni, lecz związanych z OUN Ukraińców przybyło do Krakowa tylu, że trzeba było utworzyć
dla nich kolejne ośrodki. W sumie w samym mieście powstało ich pięć. Ich główna komenda mieściła się właśnie
przy ulicy Loretańskiej, a na jej czele stanął Roman Małaszczuk, referent do spraw studentów w Krajowej Egzekutywie OUN M. Turasza. Jednakże ounowcy nie mieszkali tylko w zorganizowanych ośrodkach. Ci ważniejsi, jak
np. Kłymyszyn, zgłaszali się bezpośrednio do niemieckiej
administracji, a ta przydzielała im mieszkania. Kłymyszyn otrzymał niewielkie mieszkanie przy alei Słowackiego. Składało się ono z maleńkiej kuchenki i dwóch pokoi.
Ostoją członków OUN, przebywających w Krakowie,
była też greckokatolicka Cerkiew św. Norberta, mieszcząca się przy ulicy Wiślnej. Jej proboszczem był ojciec Pawło Chruszcz. Przy jego parafii powstał zalążek
Ukraińskiego Komitetu, który przy niemieckim poparciu przekształcił się w Ukraiński Centralny Komitet. Gdy
Bandera przybył do Krakowa, od razu zaczął zbierać wokół siebie grupę, bez oglądania się na istniejące już na
8 M. Kłymyszyn, W pochodi do woli. Spomyny, t. 1, Detroit 1987, s. 268.
9 Tamże.
10 Tamże, s. 248.
11 Tamże, s. 269.

miejscu i zorganizowane środowisko. Jednym z jego pomocników w tym działaniu był właśnie Mykoła Kłymyszyn, który wprowadzał Banderę w realia krakowskiego
życia. Pomógł mu również, jak wspomina, kupić garnitur
w szarym kolorze. Bandera zrobił sobie w nim kilka zdjęć
na użytek prasy i – jak przypuszcza Kłymyszyn – od barwy tego ubrania wziął swój pseudonim „Siryj” – Szary.
Bandera polecił Kłymyszynowi prowadzić ewidencję
członków OUN i zbierać o nich wszelkie informacje, przy
czym nie ograniczył swojej działalności wyłącznie do Krakowa; wyjeżdżał także do Przemyśla i Jarosławia, gdzie
organizował biura rejestracji członków OUN. Rejestr
członków OUN Bandera kazał sporządzać z oczywistych
powodów: chciał wiedzieć, ilu członków OUN pójdzie za
nim, gdy dokona rozłamu w organizacji, a ilu najzwyczajniej będzie musiał zlikwidować. Po pewnym czasie Bandera nakazał Kłymyszynowi przekazać rejestrację członków OUN Zenonowi Matle, a jemu zlecił nowe zadanie:
zbieranie materiałów o antypolskiej partyzantce OUN.
Szczególnie miał zdobywać informacje o tych członkach
OUN, którzy wkroczyli na tereny Małopolski Wschodniej
razem z Niemcami. Chodziło mu głównie o członków Legionu Suszki. Bandera chciał bowiem udowodnić, że ów
legion nie odegrał większej roli przy wspieraniu miejscowych Ukraińców podczas antypolskiego powstania. Miał
zamiar później wykorzystać zebrane materiały do ataku
na Prowod Ukraińskich Nacjonalistów kierowany przez
Melnyka. Kłymyszyn z polecenia Bandery miał też prześledzić dwie afery i związek z nimi Baranowskiego, którego ten chciał raz na zawsze usunąć ze swojej drogi. Jeszcze
przed wojną Bandera podejrzewał go o to, że pracuje dla
wroga. Kłymyszyn miał go powiązać z tajemniczą śmiercią Krajowego Prowidnyka Myrosława Turasza. Oczywiście w tej kwestii Kłymyszyn żadnych dowodów nie zdobył, ale posiał podejrzenia. Stwierdził, że Baranowśkyj
odprowadzał Turasza do granicy z Polską i był ostatnim
człowiekiem, który go widział żywym. Resztę każdy członek OUN mógł sobie sam dośpiewać.
Kłymyszynowi nie udało się znaleźć również twardych
dowodów na to, że Baranowśkyj odpowiadał za wsypę
z dostawą broni, którą OUN miało wykorzystać w antypolskim powstaniu. Rzecz dotyczyła jednego transportu, po który wyruszyło dziesięciu tragarzy, by przenieść
broń na własnych plecach, ale po drodze wpadli w zasadzkę zastawioną przez KOP. Kłymyszynowi i Banderze nie mieściło się w głowach, że po ich aresztowaniu
i przejęciu przez policję archiwum Senyka władze bezpieczeństwa radziły sobie ze zwalczaniem OUN, skutecznie
ją infiltrując. Policja polityczna wiedziała z wyprzedzeniem prawie o każdym większym ruchu OUN i dokonywała wyprzedzających aresztowań. Oczywiście Banderze
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w trzymaniu za mordę podbitych Polaków i innych narodów. W budowaniu tej siły Bandera mógł bazować na
Ukraińcach, którzy przedostali się za linię demarkacyjną, głównie młodych, którzy uznawali go wciąż za przywódcę. By wzmocnić swoje wpływy, postanowił wykorzystać także Ukraińców mieszkających po niemieckiej
stronie linii demarkacyjnej, czyli na tzw. Chełmszczyźnie, Zasaniu i na Łemkowszczyźnie, którą uważał za etniczne ziemie ukraińskie. Według Kłymyszyna Ukraińcy
mieszkający na tych terytoriach uznawali OUN za swoją przewodnią siłę:
Nigdy siła OUN nie była tak widoczna, jak w 1939 r.
po rozpadzie Polski. Powychodzili z więzień
i z podziemia wszyscy ci, którzy dotąd byli tylko
wtedy znani, gdy wpadli w ręce policji. Do nich
przyłączało się i swobodnie manifestowało swoją
sympatię i wierność dla OUN wiele tysięcy takich,
o których dotąd nikt w organizacji nie wiedział.
Ich ilość zwiększała się z grupy ludzi, którzy na co
dzień są neutralni i idą za tymi, którzy pokażą swoją
siłę. Z tego w krótkim czasie wyrosła naprawdę
potężna siła Organizacji. Spowodowało to, że
nawet jawni i dobrze znani przeciwnicy Organizacji
Stepan Andrijowycz Bandera (01.01.1909 r., Uhrynow Stary – 15.10.1959 r.,
przestraszyli się jej siły i też oczekiwali na polecenie
Monachium) – skrajny nacjonalista ukraiński o poglądach faszystowskich.
Organizacji.12
Odpowiedzialny za zorganizowanie ludobójstwa Polaków na Wołyniu
OUN starała się wówczas opanować wszystkie ukraińi w Małopolsce Wschodniej (1943–1944)
skie środowiska na terenie Generalnego Gubernatorstwa.
nie był potrzebny żaden dowód przeciwko Baranowskie- Starała się stworzyć swoje struktury nie tylko w każdym
mu. Był on już przewidziany do odstrzału i było tylko powiecie, ale w każdej wsi, a nawet w instytucji. Organikwestią czasu, kiedy to nastąpi. Wiesław Romanowski zacji sprzyjał fakt, że Niemcy od samego początku okupasugeruje, że sprawa miała głębszy podtekst, zahaczający cji Polski faworyzowali Ukraińców i wykorzystywali ich
o relacje damsko–męskie. Swojego czasu we Lwowie Ban- do antypolskich działań. Przyznali im przywileje dające
dera zapałał uczuciem do Anny Czymeryńskiej, która nie fory w życiu codziennym i pozwalające im gardzić Pozwracała uwagi na zaloty kurdupla o nędznej posturze lakami, którzy nie mieli tak jak oni wstępu choćby do
i nie tylko słownie wyraziła swoją niechęć do jego awan- poczekalni dworcowych czy do kasyn. Ukraińcy otrzysów. Gdy usiłował ją pocałować, nie tylko go odepchnęła mywali posady weterynarzy, lekarzy, pomocników w firz obrzydzeniem, ale dała mu po twarzy za zuchwalstwo. mach żydowskich. Na bazie Legionu Ukraińskiego NiemDla ambitnego, fanatycznego Bandery była to spora ob- cy utworzyli policję ukraińską, która szybko zaczęła się
raza. Gdy Czymeryńska wyszła za mąż za Baranowśkie- dawać Polakom we znaki.
go, Bandera swoją nienawiść do niej przelał także na niePoczątkowo Niemcy zastanawiali się, co zrobić z ukrago, oskarżając o wszystkie grzechy główne. Sformułował ińskimi legionistami. Jak pisał Andrij Boljanowśkyj, genawet termin na jego rzekome działanie przeciw OUN: nerał Foster – dowódca 26. Dywizji Piechoty – „[…] pla„Baranowszczyzna”!
nował sformować nową ukraińską jednostkę liczącą do
Stepan Bandera przewidywał, że pokój między Niem- trzech tysięcy żołnierzy”.13 Ostatecznie niemiecki Sztab
cami a ZSRR długo się nie utrzyma i Niemcy wkroczą na Generalny OKW nie zaakceptował jego propozycji i natereny Ukrainy Zachodniej. Ciągle łudził się, że tym ra- kazał Ukraiński Legion zdemobilizować. Nastąpiło to
zem Hitler potraktuje Ukraińców jak prawdziwych so- w ośrodkach w Krośnie, Krynicy i Zakopanem. Po dejuszników i zgodzi się na utworzenie przez nich własne- mobilizacji legioniści zostali zakwaterowani w Sanoku,
go państwa. Sądził, że tym poważniej Hitler potraktuje
Ukraińców, im większą siłę będą oni prezentować i im 12 Tamże, s. 267.
bardziej będą mu pomagać w walce z bolszewikami oraz 13 A. Boljanowśkyj, Ukrajinski Wijśkowi Formuwannja w Zbrojnych Syłach
Nimeczczyny (1939–1945), Lwiw 2003, s. 38.
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a później przetransportowani do Zakopanego, gdzie
utworzono plutony – czoty ukraińskiej policji. Ukraińcy obsadzili około czterdziestu posterunków w dystrykcie lubelskim i około dwudziestu w krakowskim. W grudniu 1939 r., jak pisze Boljanowśkyj, w Zakopanem „[…]
w budynku pensjonatu «Stamara» dla kilkudziesięciu policjantów zorganizowano zakonspirowane pod szyldem
treningu sportowców pięciomiesięczne kursy, których
kierownikiem był major Wilhelm Kruger, a sekretarzem
Iwan Mycyk. Ich słuchacze poznawali zagadnienia wojskowości, uczyli się posługiwać bronią i zaznajamiali się
z metodami wywiadu i kontrwywiadu”.14 Absolwenci tego
kursu byli kierowani do policyjnej służby pomocniczej,
głównie jako strażnicy więzienni. Służyli także w gestapo w Jarosławiu, Rzeszowie i Tarnowie.
Niemcy zgodzili się też na rozwój ukraińskiego szkolnictwa. Nie tylko szkół powszechnych, ale także średnich i wyższych, o czym Polacy mogli tylko pomarzyć.
W 1940 r. w Generalnym Gubernatorstwie było już
osiemset siedemdziesiąt sześć szkół. Rok później liczba ukraińskich placówek zwiększyła się do dziewięciuset dwudziestu dziewięciu. Jedna ukraińska placówka
przypadała na stu uczniów. Od 6 stycznia 1940 r. zaczęło
ukazywać się w Krakowie ukraińskie pismo „Krakiwski

Wisti”. Na terenie całego kraju zaczęły powstawać filie Ukraińskiego Komitetu Pomocy, który na początku
1940 r. przekształcił się w Ukraiński Centralny Komitet.
By przejąć te wszystkie „aktywa” ukraińskie w Generalnym Gubernatorstwie, Bandera musiał przejąć kontrolę
nad OUN. Początkowo chciał to zrobić drogą pokojową,
przekonując pułkownika Andrija Melnyka do przyjęcia jego warunków. Pojechał do niego do Włoch i odbył z nim rozmowę w jednym z miast w północnej części kraju. Nie dały one rezultatu. Melnyk nie zgodził się
na usunięcie Baranowśkiego ze składu Prowodu Ukraińskich Nacjonalistów, a także na odstąpienie od jednoznacznej proniemieckiej polityki. Bandera domagał się od
Melnyka, „[…] żeby planowania rewolucyjno-wyzwoleńczej antybolszewickiej walki nie wiązać z Niemcami i nie
uzależniać jej od niemieckich wojennych planów”.15 Tak
pisał Bandera w kwietniu 1959 r., z pewnością chcąc siebie przedstawić w dobrym świetle, a Melnyka jako niemieckiego sługusa. Przyczyn konfliktu między zwolennikami Melnyka a Bandery było dużo więcej. Przyszli
banderowcy oskarżali Melnyka o bezprawne sprawowanie władzy bez zgody kraju, czyli Krajowej Egzekutywy. Na ich celowniku był także Mykoła Ściborśkyj, który miał doprowadzić do objęcia władzy przez Melnyka.
Senyk i Baranowśkyj byli atakowani za brak właściwego nadzoru nad dokumentami archiwalnymi OUN, co
miało ułatwić polskiej policji odniesienie spektakularnych sukcesów w walce z organizacją. Były to oczywiście preteksty, mające uzasadnić pretensje Bandery do
przewodzenia ukraińskim nacjonalistom. Jego stronnicy uważali bowiem, że to oni przelewali krew, siedzieli w najcięższych więzieniach z najwyższymi wyrokami,
ich pobratymcy ginęli na szubienicach, więc to im teraz
należy się rekompensata w postaci władzy w Organizacji
i wyznaczanie kierunku jej działania. Emigranci wydawali się krajowcom kawiarnianymi politykami, oderwanymi od rzeczywistości. W grę wchodził też najzwyczajniejszy konflikt pokoleń między emigrantami – weteranami
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL) i młodymi krajowcami, którzy swoją polityczną edukację zdobywali w Domu Akademickim przy ul. Supińskiego we
Lwowie, a także w polskich więzieniach. Wspomnienie
o wojnie z Polską w 1918 r. traktowali jak opowiadania
o żelaznym wilku. Marzyli o własnej wojnie, w której wezmą straszny odwet. Nie bez znaczenia były też osobiste
kompleksy Bandery. Rozmawiając z Melnykiem, na pewno nie czuł się najlepiej. Melnyk był o czterdzieści centymetrów wyższy od niego.
W każdym razie negocjacje między dwoma liderami
zupełnie nic nie dały, co w konsekwencji doprowadziło

14 Tamże.

15 S. Bandera, Moi żyttepysni dani…, dz. cyt., s. 11.

Andrij Melnyk (12.12.1890 r., Wola Jakubowa – 01.11.1964 r.,
Clervaux) – oficer Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych, pułkownik
Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, przewodniczący OUN (1938–1940).
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do rozłamu OUN na dwie frakcje: melnykowców i banderowców. 10 lutego 1940 r. na Krajowej Konferencji Prowidnyków w Krakowie Stepan Bandera odrzucił ustalenia II Nadzwyczajnego Zjazdu OUN z 27 sierpnia 1939
r. w Rzymie, który wybrał prowidnykiem Andrija Melnyka. Bandera dokonał formalnego rozłamu, tworząc tzw.
Rewolucyjny Prowid OUN (OUN-R), stając na jego czele. Sprawy zagraniczne objął Richard Jaryj, sprawy wojskowe Roman Szuchewycz, propagandę Jarosław Stećko.
Bandera liczył zapewne na to, że po powstaniu jego
Rewolucyjnego Prowodu OUN pod jego skrzydła zaczną
przechodzić działacze związani z Melnykiem, który wówczas będzie musiał przyjąć jego warunki. Melnyk miał się
przekonać, że postulaty, które Bandera wysunął pod jego
adresem, pochodziły nie tylko od niego, ale od całej grupy. Melnyk jednak nie wystraszył się Bandery. Ze wspomnień Kłymyszyna wynika, że opowiedziała się za nim
spora grupa starszych działaczy.
Przypuszczać można, że rozłam w OUN odbywał się
pod kontrolą Abwehry, która miała organizację pod stałym nadzorem. Richard Jaryj, który w nowym banderowskim Prowodzie odpowiadał za sprawy zagraniczne, był
nawet kadrowym pracownikiem niemieckiego wywiadu. W Krakowie nadzór nad ukraińskimi nacjonalistami sprawowała placówka Abwehry, którą tworzyli między
innymi: Hans Koch, dr Theodor Oberländer i ppłk Alfred
Bisanz. Główne skrzypce grał w tej grupie dr Theodor
Oberländer, który do lata 1940 r. był referentem spraw
ukraińskich w Krakowie. Oprócz Abwehry działalność
ukraińskich nacjonalistów znajdowała się stale w polu widzenia Służby Bezpieczeństwa SS, czyli SD.
W lipcu 1940 r. po kapitulacji Francji Melnyk opuścił Włochy i na stałe przeniósł się do Berlina. Edward
Prus uważa, że Melnyk najzwyczajniej lekceważył Banderę i traktował jego bunt z lekceważeniem, sądząc, że ten
umrze śmiercią naturalną. Nie doceniał jednak fanatyzmu i chorej ambicji Bandery. Gardził nim, uważając, że
oponent sam zrozumie, przestraszy się swojej gry i ucieknie. Już sam sposób, jak przyjmował Banderę, był bardzo
znamienny. Jeden ze świadków tego spotkania opisał go
następująco: „Do pokoju, w którym znajdował się Wódz,
wszedł Bandera z pewną siebie miną. Cała jego postawa wskazywała z jednej strony na to, że chce zachować
się wobec Wodza ostentacyjnie i demonstracyjnie, z drugiej strony wskazywała na niepewność siebie. Karłowaty,
z czerwonymi plamami zdenerwowania na twarzy, z rozbieganymi oczyma, tworzył on rażący kontrast z postawą
Wodza, który spokojnie czekał i patrzył na niego […]”.16
Gdy Melnyk przekonał się, że Bandera nie ustąpi, wydał oświadczenie, w którym czytamy między innymi:

„Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów znalazła się
w położeniu bez wyjścia. Do takiego stanu doprowadził ją
Richard Jaryj i jego marionetki: Bandera i Stećko! Społeczność ukraińska odwraca się od OUN […]. Prowokacje, zaprzaństwo i bratobójstwo oraz złodziejstwo stały się systemem organizacji pod kierownictwem Jaryja – Bandery”.17
Bandera działał metodą faktów dokonanych. Zwołał
w początkach kwietnia 1940 r. w Krakowie konspiracyjny Wielki Zbór OUN, na którym na przewodniczącego
wybrano Stepana Banderę. Utworzono wówczas również
Wojskowy Ośrodek OUN. Wstęp do jego organizacji zrobił referent wojskowy Rewolucyjnego Prowodu OUN –
Roman Szuchewycz, którego wspomagali: Dmytro Hrycaj,
Ołeksa Hasyn, Wasyl Sydor i Osyp Karaczewśkyj. Z czasem ośrodek przekształcił się w Krajowy Sztab Wojskowy.
8 kwietnia Melnyk oddał Banderę pod sąd OUN.
W odpowiedzi Bandera ogłosił, że Melnyk nie jest już
przewodniczącym Prowodu OUN. Inżynier Osyp Bojdunyk – główny kontroler OUN, a jednocześnie ideolog
frakcji Melnyka – podjął próbę mediacji między obydwoma przywódcami. Powołana została komisja, która
wypracowała kompromis, ale zaproponowany przez nią
tekst porozumienia nie zyskał aprobaty żadnego z liderów. Żaden z nich go nie podpisał.

16 Cyt. za: E. Prus, Herosi spod znaku tryzuba, Warszawa 1985, s. 149.

17 Tamże, s. 150.

Theodor Oberländer (01.05.1905 r., Meiningen – 04.05.1998 r., Bonn) –
profesor ekonomii na Uniwersytecie w Królewcu, organizator Legionu
Ukraińskiego, oficer łącznikowy Abwehry przy batalionie „Nachtigall”.
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13 sierpnia 1940 r. Melnyk wydał Romanowi Suszce
polecenie zwołania Głównego Rewolucyjnego Trybunału
OUN. Trybunał wykluczył Banderę i dziewięciu jego towarzyszy z szeregów OUN. Bojówka OUN z frakcji Melnyka pod dowództwem Zynowija Knysza zajęła sztab
OUN w Krakowie, aresztując Ołeksę Hasyna z ważnymi
dokumentami. Placówka ta, jak pisze Kłymyszyn, mieściła się w Krakowie przy ul. Zielonej. „To była «organizacyjna chata», których na terenie Krakowa w tym czasie
było więcej. Ta jednakże była centralną i można powiedzieć – oficjalną. Kto chciał nawiązać kontakt z Organizacją, szedł na Zieloną”.18 Zdaniem Kłymyszyna przeciwnicy Bandery zajęli tę kwaterę „[…] bo myśleli, że tam
właśnie mieści się serce OUN”19. Zajęcie tego lokalu stanowiło dla „banderowskich rewolucjonistów” ogromne
zaskoczenie. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewali.
Według Kłymyszyna działania stronników Melnyka
wspierał wspomniany wcześniej pułkownik Alfred Bisanz
z Abwehry. Miał on utrzymywać bliskie związki z pułkownikiem Romanem Suszką. Stojąc po stronie Melnyka,
podtrzymywał autorytet starego Prowodu i dążył do usunięcia stronników Bandery z kierownictw legalnych instytucji ukraińskich działających w Generalnym Gubernatorstwie. Jarosław Staruch, którego ogromna organizacyjna
praca doprowadziła do powstania Ukraińskiego Centralnego Komitetu, został z niego usunięty. Ze Związku Spółdzielni Ukraińskich w Sanoku odwołano dyrektora D. Jaciwa i wielu innych działaczy.
Po rozłamie w OUN Bandera i Melnyk przystąpili do
tworzenia odrębnych organizacji, które bezlitośnie zaczęły
się zwalczać, mordując się nawzajem. Dziś trudno ocenić,
która z frakcji była liczniejsza i miała więcej zwolenników.
Frakcja Melnyka opierała się na współpracy z Niemcami
i jej działacze dominowali w akceptowanych przez nich legalnych instytucjach ukraińskich. Banderowcy starali się
panować w terenie i tworzyć swoje struktury zwłaszcza na
wschodniej Lubelszczyźnie, Nadsaniu i Łemkowszczyźnie. Ich naturalnym zapleczem było środowisko ukraińskich emigrantów, którzy tak jak Bandera uciekli przed
sowieckimi represjami z Małopolski Wschodniej i Wołynia na teren Generalnego Gubernatorstwa. Uciekinierów
tych, głównie młodych mężczyzn i dziewcząt, było około dwudziestu tysięcy. Tylko część z nich należała oczywiście do OUN. Większość bała się powołania do Armii
Czerwonej czy wywiezienia do pracy na wschód, zapędzenia do kołchozu itp. Wielu posiadało rodziny w rejonie
Przemyśla, Lubaczowa i Chełma, gdzie szukali schronienia i oparcia. Młodzi trafiali pod skrzydła banderowców,
którzy w każdej wsi starali się utworzyć swoje struktury.

Na terenie Generalnego Gubernatorstwa zorganizowane
siły Bandery liczyły co najmniej trzy tysiące osób.
Bandera starał się umacniać spoistość ideologiczną
swojej grupy. W kwietniu 1941 r. zwołał II Nadzwyczajny
Zjazd OUN – frakcji rewolucyjnej. Liczył zapewne na to,
że członkowie tego zjazdu przyklasną jego aspiracjom do
przewodzenia całej OUN, co skłoni Melnyka do refleksji.
Kłymyszyn w swoich wspomnieniach nazwał to zdarzenie „Wielkim Zborem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów”.20 Miał on charakter tajny, ale wiadomo, że takiego wydarzenia nie dało się ukryć przed czujnym okiem
Niemców, zwłaszcza że trwało cztery czy nawet pięć dni
– Kłymyszyn dokładnie nie pamiętał. Obrady plenarne
odbywały się w konspiracyjnym lokalu przy ul. Dietla
w Krakowie, a komisje zbierały się na dyskusje w mieszkaniach członków OUN. W Zjeździe brało udział sześćdziesięciu ośmiu delegatów. Szesnastu z nich przyjechało
z okupowanej przez Sowietów Małopolski Wschodniej.
Kłymyszyn sugerował, że ich przyjazd stanowił wielką
operację ze względu na to, że należało bezpiecznie przeprowadzić przez granicę nie tylko delegatów, ale także ich
ochronę. Było to bardzo trudne, bo po obu stronach granicy praktycznie codziennie rozkładały się obozem coraz to nowe jednostki. Tymczasem każdemu z delegatów
towarzyszyło kilku ludzi, którzy przy próbie zatrzymania przez Sowietów mieli odpowiedzieć ogniem. Jak pisze Kłymyszyn, na ulicach Krakowa pojawiło się sporo
nowych ukraińskich twarzy. Co rusz dochodziło do nowych spotkań, w trakcie których wypowiadano słowa: „To
ty jeszcze żyjesz? Jak ci się udało?”.21
Zdaniem Kłymyszyna delegaci zza kordonu ze swoim
„świeżym spojrzeniem” stanowili dla przygotowujących
zjazd duże wsparcie. Przyjeżdżali z miejsc, do których oni
zamierzali wrócić. Wiedzieli więcej o realiach sowieckiego zagrożenia. Kłymyszyn pisze, że „Wśród nowo przybyłych wyróżniał się swoimi wystąpieniami w dyskusjach
Dmytro Majiwśkyj i zwracał nimi na siebie szczególną
uwagę. Swoją opinię przedstawiał bardzo prosto i jasno
i bardzo wchodził we wszystkie niuanse problemu. Przyjemnie było go słuchać, kiedy zabierał głos w dyskusji”.22
Oczywiście, jak ujawnia Kłymyszyn, wszystkie przygotowania do zjazdu odbywały się pod ścisłą kontrolą
Bandery. Do jego rąk trafiały wszystkie projekty uchwał.
Każdą z nich poprawiał, uzupełniał, by jak najpełniej oddawały jego poglądy na daną sprawę. Bywało, że gdy komisja nie radziła sobie z problemem, Bandera zdejmował
go z obrad i rano przynosił własnoręcznie napisany projekt. Kłymyszyn pisze: „Przypominam sobie, że jednego

18 M. Kłymyszyn, W pochodi do woli…, dz. cyt., s. 286.

21 Tamże, s. 303.

19 Tamże.

22 Tamże.

20 Tamże, s. 305.
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dnia taką sprawą było specjalne zabezpieczenie przyszłego ukraińskiego państwa. Wtedy on mnie i innych
przyjaciół zaskoczył swoim projektem opracowanym
w najdrobniejszych szczegółach z ogromną znajomością
sprawy. Zaskoczył nas również tym, że zdołał ująć wszystko to co najważniejsze w ciągu jednej krótkiej nocy”.23
Z niemal stuprocentową pewnością można założyć,
że II Zjazd OUN-R odbija nie poglądy jego uczestników,
ale Stepana Bandery. Było to w jakiejś mierze naturalne,
bo do frakcji rewolucyjnej OUN należeli tylko ci, którzy akceptowali jego przekonania. Potwierdzeniem tego
był fakt, że zjazd wybrał go jednogłośnie na głowę Prowodu OUN. W preambule postanowień zjazdu Bandera
umieścił pierwszy nakaz Dekalogu ukraińskich nacjonalistów głoszący: „Zdobędziesz Państwo Ukraińskie albo
zginiesz w walce za nie”.24 Dalej Bandera precyzował, jakie to państwo ukraińskie ma być, by dla każdego Ukraińca było mlekiem i miodem płynące. Założeń przyjętych przez Banderę na pewno nie powstydziłby się Lenin
z okresu NEP-u. Bandera wiele z niego zapożyczał, wiedząc, że jego program musi być konkurencyjny w stosunku do idei głoszonych przez Sowietów. Słowo socjalizm
zastąpił słowem nacjonalizm. „Programowe postanowienia” głosiły, że tylko niepodległe państwo zdolne jest zapewnić sprawiedliwy byt narodowy, a nacjonalistyczny
ład społeczny zapewni siłę temu państwu i będzie podstawą wolności życia narodu. Dokument ten eksponował
również prawa i obowiązki wszystkich Ukraińców.
Do państwa miała należeć ziemia, bogactwa naturalne, przemysł, drogi i komunikacja. Oprócz sektora państwowego miały istnieć sektory spółdzielczy i prywatny.
Handel miał znajdować się w rękach państwa. Państwo
miało ustalać wysokość zysków, walczyć ze spekulacją
i niegospodarnością. Do obowiązków państwa miało też
należeć ustalanie najniższych płac, wypłata rent i emerytur. Tylko praca i wydajność miały stanowić miarę wartości każdej jednostki w społeczeństwie. Służba zdrowia
miała być państwowa, opieka lekarska bezpłatna, państwo miało otoczyć opieką rodziny wielodzietne, a także matki i ich dzieci. Szkolnictwo ogólnokształcące miało być bezpłatne. Państwo miało zagwarantować wolność
sumienia i wyznania, a także walkę ze światopoglądem
komunistycznym. W nowym państwie miały być pielęgnowane ukraińskie tradycje narodowe, ale zgodnie z wykładnią ruchu nacjonalistycznego. Program ten na kilometr pachniał realnym socjalizmem i świadczy o tym, jak
blisko banderowska myśl polityczna była komunistycznej.
Nie przeszkadzało to jednak wielu historykom pisać, że
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Roman Szuchewycz, „Taras Czuprynka”, „Tut”, „Dzwin”, (30.06.1907 r.,
Krakowiec – 05.03.1950 r. Biłohorszcz) – jako naczelny dowódca UPA
ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie rzezi jako
taktyki walki z Polakami i ludobójstwo w Małopolsce Wschodniej.

myśl polityczna banderowców była antykomunistyczna.
Jego realizacja, podobnie jak komunistycznego państwa,
miała nastąpić na drodze rewolucji narodowej, opartej
o własne siły narodu ukraińskiego, odrzucając całkowicie orientację na cudze siły.
Jak pisze Ryszard Torzecki, szczególnie ważne były postanowienia określające stosunek „banderowskich rewolucjonistów” do Polaków i Żydów.
W punkcie szesnastym uchwały programowej czytamy: „OUN zwalcza akcje tych polskich ugrupowań, które
zmierzają do przywrócenia polskiej okupacji ziem ukraińskich. Likwidacja antyukraińskich akcji ze strony Polaków jest warunkiem unormowania stosunków między
narodami ukraińskim i polskim”.25
Z dokumentu tego wynika, że banderowcy traktowali Polaków jako okupantów, których trzeba z Małopolski
Wschodniej, Wołynia, a także z Chełmszczyzny, Nadsania i Łemkowszczyzny najzwyczajniej usunąć, likwidując w pierwszym rzędzie polskie podziemie, które ich
broniło. Porozumienie z Polakami było dla banderowców możliwe tylko w sytuacji uznania ich za gospodarzy, przy jednoczesnym zaaprobowaniu statusu polskich

23 Tamże, s. 304.
24 C. Partacz, Razem czy przeciwko sobie. Studia z przeszłości Polaków
i Ukraińców (Rusinów i Haliczan), Koszalin 2013, s. 210.

25 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 175.
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okupantów, którzy podporządkowują się rozkazom. Było
to sprzeczne z prawem międzynarodowym, w świetle którego ziemie, do których aspirowali banderowcy, stanowiły okupowane przez ZSRR i Niemcy terytoria należące do
II Rzeczypospolitej, której legalny rząd uznawany przez
aliantów rezydował we Francji. Podczas osiągania swoich celów banderowcy nie zamierzali się liczyć z prawem
międzynarodowym.
Z kolei Żydów banderowcy traktowali niemal jak zarazę, stwierdzając w punkcie siedemnastym: „Żydzi
w ZSRR są wiernopoddańczą podporą panującego reżymu bolszewickiego i awangardą moskiewskiego imperializmu na Ukrainie. Antysemickie nastroje mas ukraińskich wykorzystuje rząd moskiewsko-bolszewicki, żeby
odwrócić ich uwagę od rzeczywistych przyczyn zła i aby
w czasie zrywu (autorowi chodziło zapewne o rewolucję
banderowską – przypis M.A.K.) skierować je na pogromy
Żydów. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów zwalcza
Żydów jako podporę moskiewsko-bolszewickiego reżymu, uświadamia równocześnie masy narodowe, że głównym wrogiem jest Moskwa”.26 Dla Bandery Żydzi stanowili rozsadnik komunizmu, czyli tzw. żydokomunę, którą
należało najzwyczajniej zlikwidować.
W punkcie osiemnastym uchwały OUN Bandery zakładała zwalczanie wszystkich partii ukraińskich
i środowisk działających w okresie międzywojennym
na Ukrainie: hetmańców, konserwatystów, undowców
i oczywiście swych największych konkurentów – melnykowców. Bandera i jego stronnicy uważali ich za bankrutów i oportunistów, których trzeba usunąć ze sceny politycznej. Na Ukrainie, podobnie jak u komunistów, miał
funkcjonować system monopartyjny. Bandera, jak pisze
Petro Dużyj: „[…] przestrzegał krótkowzrocznych, którzy uważali za główny cel obalenie moskiewsko-bolszewickiego imperium. Stepan Bandera uprzedzał, że z chwilą obalenia bolszewizmu nie znikną inne imperialne siły,
które zmobilizują się do dalszego podtrzymywania rosyjskiego imperium, działając pod innym szyldem, ogłaszając się «demokratami», «liberałami», a nawet «humanistami i postępowcami» i «miłośnikami pokoju»”.27
Bandera uważał, że podobne ugrupowania na Ukrainie
trzeba zawczasu unicestwić, by nie stały się moskiewską piątą kolumną. Na scenie politycznej mieli dominować banderowcy, roszczący sobie prawo do monopolu na
ukraiński patriotyzm.
Program dotyczący mniejszości narodowych został
zawarty w dokumencie zatytułowanym „Walka i działalność OUN w czasie wojny”, a konkretnie w podrozdziale
26 Tamże, s. 176.
27 P. Dużyj, Stepan Bandera – Symwoł Nacii. Eskiznyj narys pro żyttja i dijalinist Prowidnyka OUN. Cz.2, Lwiw 1997, s. 93.

„Polityka wobec mniejszości narodowych”, w którym czytamy między innymi: Mniejszości narodowe dzielą się
na: a) nam przyjazne, a więc członków zniewolonych dotychczas narodów i b) wrogie nam – Moskali, Polaków,
Żydów”. Dalej program przekonywał, że przedstawicieli mniejszości trzeba „[…] niszczyć w walce, szczególnie
tych, którzy bronią reżymu; przesiedlać ich na ziemie,
niszczyć głównie inteligencję, której nie wolno dopuszczać do żadnych urzędów, i w ogóle uniemożliwiać produkowanie inteligencji […]. Asymilację Żydów wyklucza
się”. A w punkcie „Ogólne przypomnienia” nakazywał:
„[…] nasza władza musi być straszna dla jej przeciwników. Terror dla obcokrajowców – wrogów i swoich zdrajców – twórcza wolność, powiew nowych idei Ukraińca-Włodarza własnej ziemi musi przejawiać się z każdego
czynu, w każdym kroku”.28
Na krakowskim zjeździe banderowcy uznali też, że
pułkownik Andrij Melnyk dopuścił się zdrady, w związku z czym zostaje wykluczony z OUN.
Bandera spodziewał się, że konkurenci się wystraszą
i zejdą mu z drogi lub wykażą skruchę i przyłączą się do
niego. Tak się jednak nie stało. Melnyk podjął rękawicę
i wystąpił zdecydowanie przeciwko Banderze. Stwierdził
między innymi:
Długo milczeliśmy, bo o wielu sprawach, które
starannie ukrywała wierzchnia klika, myśmy po
prostu nie wiedzieli, a co do innych zbałamuconych
przez tę klikę, mieliśmy dotąd bezgraniczne zaufanie.
Zrozumieliśmy z czasem, że klika przestępczych
durniów prowadzi OUN do katastrofy […]. Rozkłada
się ona moralnie. Demoralizowały ją pieniądze,
rekwizycje i złodziejstwa. Demoralizował ją
masowy napływ różnych przestępczo-kryminalnych
elementów. Demoralizowało ją przestępstwo przeciw
swoim braciom, które legło u podstaw działalności
ludzi, tworząc z nich donosicieli, prowokatorów
i […] bratobójców.29
Banderowcy już wtedy mordowali swoich konkurentów, wykorzystując do tego utworzoną jeszcze latem 1940 r.
Służbę Bezpieczeństwa OUN, na czele której stał Mykoła
Łebed, który na II Nadzwyczajnym Zjeździe został wybrany jednym z wiceprzewodniczących. Dokładnie rzecz biorąc: drugim wiceprzewodniczącym. Pierwszym został wybrany Jarosław Stećko, trzecim Stefan Łenkawśkyj.
Analizując myśl polityczną OUN, należy brać pod
uwagę nie tylko oficjalne dokumenty, ale także książki
ideologiczne wydawane przez Ukraińskie Wydawnictwo
28 W. Filar, Wołyń 1939–1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie.
Studium historyczno-wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary
i godności ludzkiej, Toruń 2003, s. 55
29 E. Prus, Herosi spod…, dz. cyt., s. 154.
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utworzone przy Ukraińskim Centralnym Komitecie.
Ukazują one bowiem sposób myślenia ukraińskich nacjonalistów. Banderowiec Iwan Mitrynga już w 1940 r. wydał
książkę pt. „Nasz szlak walki”. Jak pisze Łada, z rozważań
tego nacjonalisty „[…] przebija ukraiński imperializm
skierowany na rozbicie Związku Sowieckiego i utworzenie w zamian Wielkiej Ukrainy po Kaukaz i Wołgę, otoczonej szeregiem wasalnych państewek”.30 Mitrynga deklaruje bez ogródek: „[…] ukraińska rewolucja nie niesie
wolności ludności nieukraińskiej na Ukrainie. Wolność,
którą przyniesie rewolucja ukraińska na ziemi ukraińskiej – to dar przeznaczony wyłącznie dla ludności ukraińskiej”.31 Dalej Mitrynga podkreśla:
Naszym celem na Ukrainie jest oczyszczenie
naszego narodu z nieukraińskiego elementu, do
czego będziemy zawsze dążyć. Raz na zawsze
musimy zniszczyć potomków tych „ukraińskich”
elementów, które otwierały bramy ukraińskich
miast przed Tatarami, bo panowanie tatarskie
dawało gwarancję na robienie interesów z Azją aż do
Oceanu Spokojnego. Żydzi, Chazarowie i różni inni
„mędrcy” z Azji Mniejszej i południa zanieczyścili
naszą myśl polityczną, zniszczyli naszą siłę woli […].
Ukraińska szkoła, sąd, więzienie […] oto środki,
przy pomocy jakich aktyw ukraińskiego narodu
będzie wychowywał nieświadomych, ozdrawiał
okaleczonych na duszy Ukraińców i wreszcie
wyniszczał w pień zamaskowanych ukraińską
przynależnością wrogów ukraińskiego narodu.32
Poglądy te nie były zapewne prywatnymi poglądami
Iwana Mitryngi. Ukazywały oficjalną linię banderowskiej OUN. Wniosek ten jest tym bardziej uprawniony,
że Mitrynga miał wpływ na jej kształtowanie. Był jednym
z głównych lektorów w Szkole OUN im. Jewhena Konowalca, przygotowującej kadrę banderowskiego OUN do
wkroczenia na Ukrainę w ślad za oddziałami niemieckimi. Mitrynga uczył kursantów propagandy. Jego kolega Maksym Orłyk, a właściwie Dmytro Myron, wykładał
słuchaczom nacjonalizm ukraiński. Miał takie same poglądy, jak Iwan Mitrynga, a może nawet jeszcze bardziej
radykalne. W 1940 r. wydał książkę pt. „Idea i Czyn Ukrainy”, w której stwierdził, że:
Problem rasy na Ukrainie musi być rozwiązany przez
oczyszczenie Ukrainy ze zbędnych wieloetnicznych
elementów: Moskali, Żydów, Polaków, Madziarów,
Tatarów i innych. „[…] w trakcie moskiewskosowieckiego chaosu Ukraina musi zmobilizować
30 C. Partacz, K. Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych
w czasie II wojny światowej, Toruń 2003, s. 90–91.
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Mykoła Łebed, „Maksym Ruban”, „Marko”, „Jewhen Skiba” (11.12.1909 r.,
Strzeliska Nowe – 18.07.1998 r., Pittsburgh) – nacjonalista ukraiński,
pierwszy szef Służby Bezpeky (1940–1941).

i rozwinąć wszystkie swoje biologiczne siły,
wykształcić się tak rasowo, aby zająć i zapełnić całą
przestrzeń etnograficzną, pozbyć się wszystkich
pozostałych narodowych elementów, obronić się
przed chaotyczną mieszanką rasowych elementów
Moskali oraz turkmeńskich i kaukaskich ludów”.33
By zrealizować swoje koncepcje, banderowcy na krakowskim zjeździe postanowili podjąć decyzję o utworzeniu własnej siły zbrojnej. Miała ona dokonać zapowiadanej ukraińskiej rewolucji narodowej, w efekcie której
miało powstać państwo ukraińskie. Owa siła zbrojna
miała być pięścią uderzeniową OUN i podporą w całej
jej walce. Miała więc stanowić wojsko partyjne.
Swoje formacje wojskowe banderowcy chcieli tworzyć
zarówno legalnie, przy pomocy i akceptacji Niemców, jak
również konspiracyjnie na terenach Generalnego Gubernatorstwa. Podobne plany mieli również melnykowcy.
Mordowani przez banderowców strzałami zza węgła, nie
pozostawali im dłużni. Oni także mordowali banderowców i zamierzali utworzyć własną siłę zbrojną. Jedni drudzy myśleli naiwnie, że Adolf Hitler pragnie, by na ukraińskich ziemiach powstało niepodległe państwo, będące
jego sojusznikiem w walce ze światową żydokomuną.

31 Tamże, s. 91.
32 Tamże.

•

33 C. Partacz, Razem czy przeciw sobie. Studia… dz. cyt., s. 102.
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Abwehra, mając na uwadze przyszłą wojnę niemiecko-sowiecką, sprawowała patronat nad obiema frakcjami OUN. Wykorzystywała ukraińskich nacjonalistów do
zadań wywiadowczych i popierała przygotowania do wywołania antysowieckiego powstania na Ukrainie. Działania Ukraińców były obserwowane także przez SD, której meldunki docierały do Hitlera, który – jeśli wierzyć
Franzowi Kurowskiemu – nie był nimi zachwycony i najzwyczajniej im nie ufał. Jak pisze Kurowski: „[…] polecił
wycofać ze służby wszystkich ukraińskich współpracowników niemieckiego wywiadu”.34 W listopadzie 1940 r. na
rozkaz szefa gestapo Oberführera SS Mullera jego jednostka „[…] podjęła próbę aresztowania i wymordowania współpracujących z Abwehrą ukraińskich nacjonalistów”.35 Wiadomo zaś, że takiego rozkazu Muller nie mógł
wydać na własną rękę; musiał otrzymać w tej sprawie wytyczne od samego Hitlera. Według Kurowskiego:
Admirał Canaris zakazał wszystkim wydziałom
rekrutowania Ukraińców do współpracy
z wywiadem niemieckim […]. Nie mając innego
wyjścia, Lahousen zerwał kontakty z przywódcą
ukraińskich nacjonalistów Richardem Jarym i jego
grupą. Nastąpiło to 13 grudnia 1940 roku podczas
ich osobistego spotkania. Lahousen dał jednak
Ukraińcowi do zrozumienia, iż prawdopodobnie
wkrótce Niemcy będą chcieli ponownie nawiązać
z nimi współpracę.36
Z pracy Kurowskiego wynika, że według Abwehry
to nie Bandera stał na czele swojej grupy, ale podwójny
agent Richard Jaryj, od dawna pośredniczący w kontaktach między Abwehrą a kierownictwem OUN. Nie jest
więc wykluczone, że podwładni Canarisa mieli też swój
udział w podziale OUN. Canaris jednak szybko przywrócił banderowców do łask. Jak pisze Kurowski: „Wycofanie się II Wydziału Abwehry ze współpracy z agentami
ukraińskimi spowodowało, iż niemiecki wywiad nie mógł
śledzić sytuacji w Związku Radzieckim, gdyż wszystkie
ważne informacje dotyczące ZSRR pochodziły właśnie ze
źródeł ukraińskich”.37
Wraz z rozpoczęciem przygotowań do wojny z ZSRR
Niemcy potrzebowali nowej, gęstej sieci agentów i postanowili znów sięgnąć po Ukraińców. Pracowali oni skwapliwie na rzecz Wydziału II Abwehry, którym dowodził
pułkownik von Lahousen-Vivernont, zajmujący się realizacją wszystkich podejmowanych przez Abwehrę akcji sabotażowych i specjalnych.

Do współpracy ze swoimi niemieckimi mocodawcami zarówno banderowcy jak i melnykowcy byli jednakowo chętni. Melnyk miał byłych podkomendnych z tzw.
Legionu Suszki, którzy służyli w różnych niemieckich
formacjach pomocniczych, między innymi w straży kolejowej i przemysłowej, a także w szeregach ukraińskiej
policji pomocniczej.
Już w lecie 1940 r. Melnyk wydał rozkaz „O przygotowaniach do utworzenia sił zbrojnych OUN”.38 Na jego
polecenie Prowod Ukraińskich Nacjonalistów sporządził spis wszystkich zdolnych do służby wojskowej melnykowców i ich zwolenników. Liczył, że Niemcy pozwolą
sformować mu na początek co najmniej dywizję.
Także Bandera nie zaniedbywał spraw wojskowych.
Kłymyszyn wspomina szkolenie wojskowe, które przechodził z dużym entuzjazmem i estymą. Przez trzy rodzaje kursów, dla szeregowców, podoficerów i oficerów,
przeszła cała elita banderowców, którzy później utworzyli zbrodniczą UPA, a także ci, którzy później kierowali
rzeziami Polaków. Wszyscy adepci kursów, niezależnie
od poziomu, musieli zapoznawać się nie tylko z przedmiotami ściśle wojskowymi, ale także studiować ideologię nacjonalizmu. Oprócz zajęć teoretycznych każdy ze
studentów miał jeszcze do przeczytania lektury prywatne. Wykładowcami i instruktorami na tych kursach byli
głównie oficerowie i podoficerowie – Ukraińcy, członkowie OUN, którzy odbyli często z wyróżnieniem służbę w polskiej armii, kończąc podchorążówki dla oficerów rezerwy. Jak wspomina Kłymyszyn, wszyscy kursanci
odczuwali jednak wśród swych instruktorów „[…] brak
wyższych starszych oficerów z dużym wojskowym doświadczeniem”.39 Kłymyszyn chciał temu zaradzić i załatwić u Niemców zwolnienie grupy ukraińskich oficerów, którzy przebywali w obozie w Krakowie. Jak pisze:
„[…] byli w niej jeden czy dwaj pułkownicy i podpułkownicy, kilku majorów, kapitanów i poruczników, razem
w przybliżeniu jakieś dwadzieścia osób”.40 Ze spisem tych
ludzi Kłymyszyn poszedł do pułkownika Bisanza i poprosił o ich zwolnienie z niewoli. Jak pisze dalej: „Sprawa ciągnęła się jakiś miesiąc, aż wszyscy wymienieni oficerowie
nie zostali zwolnieni. Szkoda, ale oni nie chcieli stać się
instruktorami w naszej szkole, za wyjątkiem dwóch – porucznika Taranowicza i majora Celewycza”.41
Wszyscy instruktorzy zapisywali swoje wykłady i robili z nich skrypty, które służyły następnym kursantom.

34 F. Kurowski, Jednostka Specjalna Brandenburg, przeł. A. Bugaj, Poznań
2010, s. 145.

38 E. Prus, Rycerze żelaznej ostrogi. Oddziały wojskowe ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej, Wrocław 2000, s. 76.

35 Tamże.

39 M. Kłymyszyn, W pochodi do woli…, dz. cyt., s. 250.

36 Tamże.

40 Tamże.

37 Tamże.

41 Tamże.

n u m e r

1–2 (105–106)

Przysięga 14. Dywizji Grenadierów SS, zwanej także 1 dywizją ukraińską
lub SS-Galizien, foto. domena publiczna

Frakcja banderowska już w styczniu 1940 r. zaczęła
rozważać konieczność utworzenia tzw. grup pochodowych, które miały wkroczyć na Ukrainę tuż za Niemcami i tworzyć na zajętych przez nich ziemiach ukraińską
administrację i struktury niepodległego państwa. Banderowcy ciągle łudzili się, że Niemcy dadzą swą zgodę na
utworzenie takowego. Podobną niezachwianą wiarę wyrażali również melnykowcy. Oni także na trupie Polski
chcieli budować niepodległą Ukrainę. Już w 1940 r. zasygnalizował to w swojej książce związany z tą frakcją dr
Stefan Baran, pisząc:
Ob ecna wojna w y woła wielkie zmiany
prawnopaństwowego ustroju ziem położonych
na wschód od granic przedwojennej Rzeszy
Niemieckiej. Na skutek tego powstały już
i będą jeszcze powstawać niemałe zmiany
w demograficznej budowie tych ziem. Przecież nie
ma już na mapie Europy wersalskiego nowotworu –
niedawnej Rzeczypospolitej Polskiej, która rozpadła
się całkowicie w ciągu kilkunastu dni od uderzenia
niezwyciężonej potęgi niemieckiej.42
Ukraińcy skupieni wokół Andrija Melnyka i tworzący w Krakowie Ukraiński Centralny Komitet, kierowany
przez dr Wołodymyra Kubijowycza, nie ukrywali, że liczą na „demograficzne koncesje”. 18 kwietnia 1941 r. Kubijowycz w ich sprawie skierował do gubernatora Hansa Franka memorandum, zawierające w punkcie drugim
postulaty mające doprowadzić do powstania „Ukraińskiego etnicznego terytorium w GG”.43 Czytamy w nim między innymi:
Dla ochrony terytorium zasiedlonego Ukraińcami
w GG, Ukraińcy proszą, aby była wyznaczona
granica ukraińskiego terytorium, na jakim nie
byliby osiedlani polscy i żydowscy ewakuowani.
42 Cyt. za: C. Partacz, K. Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń…, dz. cyt.,
s. 107.
43 Tamże.
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Oprócz tego Ukraińcy proszą o oczyszczenie tego
terytorium z polskiego i żydowskiego elementu,
zasiedlenie go natomiast Ukraińcami, jacy stanowią
wyspy narodowościowe wśród Polaków. Jeńcy
wojenni i osoby przeznaczone do pracy w Rzeszy,
a także przesiedleńcy z obozów przejściowych
i uciekinierzy z terytorium sowieckiego zostaliby
tam także osiedleni.44
W swoich wspomnieniach wydanych w Chicago autor tego opracowania bez ogródek pisał: „Domagaliśmy
się autonomii dla ukraińskiej grupy etnicznej, wydzielenia ukraińskiego terytorium, usunięcia z niego polskich
wpływów […], dążyliśmy do wydzielenia ukraińskiego
terytorium i poprzez wymianę ludności do stworzenia
czysto ukraińskiej ziemi”.45
21 czerwca 1941 r., gdy armia niemiecka była już w stanie najwyższej gotowości i szykowała się do uderzenia na
ZSRR, Kubijowycz przedstawił jeszcze raz Frankowi plan
reorganizacji demograficznej Chełmszczyzny i Podlasia
w dystrykcie lubelskim i w części dystryktu krakowskiego. Miał on doprowadzić do powstania oczyszczonego
z Polaków ukraińskiego terytorium etnicznego. Obszar
ten według propozycji Ukraińców miał wynieść siedemnaście tysięcy kilometrów kwadratowych zamieszkanych
przez milion dwieście tysięcy ludności. Granica zaczynała się w rejonie Dukli, a następnie przez Brzozów, Dynów,
Przeworsk, Leżajsk, Krzeszów i Biłgoraj, dalej biegła tzw.
granicą brzeską, czyli przez Szczebrzeszyn, Krasnystaw,
Łęczną, Ostrów, Radzyń, Międzyrzec i Sarnaki. Ukraińcy, by zachęcić Niemców do przychylnego potraktowania ich sugestii, twierdzili, że teren opanowany przez ich
nację stanie się „Ostwall”, czyli Murem Wschodnim dla
Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Łudzili się, że ich propozycja u progu wojny z ZSRR będzie ze względów strategicznych pożądana. Na takim terytorium można by przecież umieścić autentyczną linię obronną z betonu i stali.
Nie wiedzieli jednak, że w swoich planach operacyjnych
Niemcy nie zamierzali się bronić, tylko przeć do przodu.
Linie obronne na głębokim zapleczu nie miały im być do
niczego potrzebne. Kubijowyczowi marzyło się, że przy
pomocy Niemców oczyści z Polaków i Żydów Podlasie, Wschodnią Lubelszczyznę i część Łemkowszczyzny,
przygotowując ten teren do włączenia do Ukrainy. Było
to nic innego, jak namawianie do zbrodni i ludobójstwa.
Nikt tego jednak Kubijowyczowi nie pamięta. We współczesnych biografiach nazywa się go wybitnym naukowcem, geografem i etnografem.
Marek A. Koprowski

44 Tamże, s. 108.
45 W. Kubijowycz, Ukrajinci w Heneralniji Huberniji 1939–1941. Istorija
Ukrajinśkoho Centralnoho Komitetu, Chicago 1975, s. 427–428.
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Jadwiga
TeodorowiczCzerepińska

W powojennym Lublinie
Bezpośrednio po wojnie, gdy skończyły się okupacyjne pieniądze i kartki żywnościowe, bardzo trudno
było z aprowizacją, ubraniem i opałem. Ojciec natychmiast zaczął pracować na poczcie, a mama po kilku miesiącach dostała się do działu Urządzeń Rolnych, jako że
w młodości w Wilnie pracowała w ówczesnym Urzędzie
Ziemskim.
Początkowo zdawało się, że życie powróci do znanych
form przedwojennych. Otwierały się prywatne sklepiki
i warsztaty, które wkrótce miały zniknąć, jako piętnowana „prywatna inicjatywa”. Pamiętam taki kapitalny plakat o wznowieniu salonu gier i loterii, wywieszony na ruinach hotelu „Victoria”, przy Krakowskim Przedmieściu,
gdzie obecnie jest „Sezam”.
Plakat obwieszczał: SZCZĘŚCIE WRÓCIŁO DO LUBLINA – MORAJNE WRÓCIŁ – ale naturalnie powstała państwowa kolektura.
Także zaprzyjaźnieni pp. Żelaźniccy jeszcze na dwa
lata, czyli do realizacji Reformy Rolnej, powrócili do majątku w Rudniku, gdzie mój ojciec pomagał im w prowadzeniu rachunkowości, za co jako gratyfikację otrzymał metrowy worek pęcaku. No i nastała u nas wtedy

era pęcaku. Jedliśmy go ze skwarkami i na słodko, jako
krupniki, zapiekanki i pod wszelkimi możliwymi postaciami. Już w tym czasie moja starsza o osiem lat siostra
Zosia przejęła gotowanie, a szczególnie gorących kolacji,
na które pojawiali się jej koledzy i „absztyfikanci” – jak
ich nazywał mój ojciec. Przy czym zawsze zanosiła mamie łyżkę tej strasznej kaszy do spróbowania, a mama
nieodmiennie mówiła: „jeszcze dźwięczy”, co doprowadzało Zosię do cichej histerii, a stało się u nas synonimem
niedogotowania. Oczywiście nikt z nas nie tolerował potem kaszy w domowym jadłospisie. Toteż kiedy mój świeżo poślubiony małżonek zażyczył sobie „pysznego krupniku, tak, żeby łyżka stawała” – uznałam to za niesmaczny
żart. Ale ma być nie o mnie, a o Zosi.
Bezpośrednio po wojnie ukończyła ona swoje wykształcenie średnie w Szkole dla Dorosłych u pani
Krzeczkowskiej, po czym zapisała się na KUL na wydział prawa, a cały czas pracowała w Kuratorium Okręgu Szkolnego, gdzie stale z troską i dumą mówiła o „moich dzieciach”. Prawdopodobnie zatem koledzy uważali
ją za pannę z wojenną parką małych dzieci, toteż wielkie
było ich zdumienie, kiedy pojawiliśmy się u niej kiedyś
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po klucze – i okazało się, że jesteśmy podrostkami, których jako żywo nie mogła urodzić w wieku lat dziesięciu. Ale to obrazuje, jakie były między nami relacje mało
siostrzane. Zosia była dorodną blondynką, spokojną, odpowiedzialną i co tu mówić staroświecką w poglądach
i zachowaniu. Ja na tym zyskiwałam niepomiernie, bo
Zosia (od której nikt tego nie wymagał, ani nawet nie
oczekiwał) zabierała mnie jako przyzwoitkę na spacery
za miasto w lecie, i na wszelkie możliwe lubelskie spektakle w sezonie jesienno-zimowym. A zanim Warszawa
okrzepła – to Lublin był stolicą polityczną i kulturalną,
więc pierwszy i jedyny raz mieliśmy tu znakomitą obsadę aktorską w teatrze. Stąd niezapomniane sztuki, jak
np. „Most” Szaniawskiego ze Świderskim, czy cały Molier
i Fredro z Jackiem Woszczerowiczem.
Nieco gorzej było z operetką, gdzie wprawdzie królowała Beata Artemska, ale statyści, balet i chórki – rekrutowali się z miejscowej studenterii i nie tylko. To właśnie w operetce występowali bracia Litwińscy, z których
ogromny Leszek był potem całe życie deklamatorem i estradowcem, a Sławek studiował z Zosią i uprawiał później prawo. Sławek grasejował w sposób naturalny, co
dodawało wdzięku jego rolom komediowym. Bywało, że

wielka, zaprzyjaźniona grupa studentów i aktorów wracała potem do domu, zaśmiewając się i śpiewając operetkowe kuplety (a ja z nimi!).
Ta młodzież, której wojna wyrwała kilka lat beztroskiej młodości starała się to sobie teraz nadrobić nauką,
ale także randkami i tańcami. Jeszcze wtedy rygorystycznie przestrzegało się zabaw w karnawale, a wstrzemięźliwości w poście. Toteż w karnawale jedna nieprzetańczona noc była powodem rozpaczy. A przy tym jeszcze przez
lata 50. były to oprócz prywatek i zabaw także autentyczne bale. To nie mama, a ojciec zadbał, żeby Zosia miała
balową suknię. Zdobył gdzieś cały kupon niebieskiej tafty. Zosia dopinała do sukni modne wtedy sztuczne kwiaty i wyglądała naprawdę pięknie. Efekt psuł tylko brak
pantofli, ale to nic – nakładała brązowe półbuciki i tańczyła do białego rana.
Z tymi półbucikami była cała przeprawa. Tu muszę się
jednak nieco cofnąć w czasie. Chodzi o to, że z moim
młodszym bratem Stasiem przeżywaliśmy epokę handlu
wymiennego. Już nie pamiętam za co wymieniliśmy się
na ślicznego małego króliczka-angorkę, którego trzymaliśmy w klatce na kanarka i karmiliśmy zbieranymi na
trawnikach mleczami oraz sałatą, dopóki królik nie najadł się mokrej sałaty i zdechł. Na widok naszej rozpaczy rodzice dali nam pieniądze na zakup drugiego królika. Otrzymana suma nie wystarczyła jednak na angorkę,
a tylko na zwykłego szaraka, który okazał się szybko rosnącą królicą, przetrzymywaną we wspomnianej już klatce. Królica, jak chciała, to w niej siedziała, ale jak nie
chciała, to wystarczyło, że potrząsnęła klatką, a ta rozpadała się, pozwalając królicy na swobodne buszowanie po
domu. No i stało się. Niesforne zwierzę obgryzło noski
wyjściowych półbucików Zosi. Pierwsza zobaczyła szkodę nasza mama, która poradziła nam, żebyśmy natychmiast królicę sprzedali. Udało się ją przehandlować na
parę gołębi, które wprawdzie nie miały być pocztowe, ale
tresowane. Chcieliśmy je hodować u szczytu naszej klatki schodowej, a do „oblatywania” miał służyć balkon na
tejże klatce. Owszem, posłużył, ale tylko jeden raz, bo
wypuszczone, dobrze „wytresowane” gołębie zakołowały nad nami i wróciły gdzieś na przedmieście, do prawowitych właścicieli, którzy je zapewne nazajutrz znowu na
targu sprzedali.
Przypomnijmy, że w czasie okupacji nie chodziło się
do kina, a jedyną rozrywkę widowiskową dla dzieci stanowiły Jasełka. Za to po wojnie wszystko było dozwolone,
w tym też przedstawienia cyrkowe, które na mnie robiły
ogromne wrażenie. Naturalnie tresury zwierząt, ani akrobacji na trampolinie nie można było w domu powtórzyć,
ale coś jednak dawało się wyćwiczyć. Mianowicie w zdumienie i zachwyt wprawiło mnie wygrywanie melodii na
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szklankach do różnej wysokości napełnionych wodą. Toteż po powrocie z cyrku, gdy rodzina udała się na spoczynek, ja w oddalonej korytarzem kuchni ustawiłam dwa
krzesła, na ich oparciach położyłam deskę do prasowania,
a na niej ustawiłam długi rząd ojcowskich kieliszków wypełnionych wodą. Dwa się zbiły, ale „nic to”. Wytrwale, do
późnych godzin nocnych uderzałam w nie nożem, uzyskując wreszcie czystą melodię. Wtedy podniecona sukcesem wybudziłam całą rodzinę, która o godz. 2 w nocy
musiała wysłuchać mojego koncertu.
Moje i Stasia transakcje potwierdzają, że w dziedzinie
handlu nasza rodzina nigdy nie miewała sukcesów. Jakkolwiek w czasie okupacji biedna mama usiłowała zarabiać w tzw. „łańcuszkach”, w których jedna pani drugiej
pani przynosiła do sprzedaży a to pierścionek z brylantem, a to futro, czy kupon jedwabiu, pochodzący wyraźnie ze spadochronowego zrzutu. W mamusinym
„łańcuszku” brały udział matki dzieciom z rodzin inteligenckich. I tak była: „Nasza Mamusia”, „Szara Mamusia”
– czyli owdowiała pani Kleniewska z trzema córkami oraz
„Czarna Mamusia” – to jest doktór Wojciechowska, matka późniejszego znanego podróżnika Krzysztofa Wojciechowskiego, ale jakoś te okupacyjne znajomości nie przetrwały w okresie powojennym.
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W czasie niemieckiej okupacji mama zbierała pod
swoje skrzydła „przetrącone przez wojnę kurczęta” różnej
płci i w różnym wieku. Po wojnie nastąpiła zmiana warty.
Pojawili się ocaleni z obozów, jak „Wróbelek” z Ravensbrük, która wkrótce wyjechała do rodziny oraz młodzi repatrianci ukrywający się przed ujawnieniem po „Burzy”,
jak Ada Czerniawska, która przybrała sobie za „Emancypantkami” pseudonim Solska. Ukończyła medycynę,
była cenionym ginekologiem. Ada miała znacznie młodszą siostrzenicę Bronię, dziewczę o potężnej tuszy, którą
chciała zrzucić intensywnymi ćwiczeniami. Według zaleceń należało położyć się na plecach na podłodze, po czym
poderwać się do siadu, a dla ułatwienia można było wsuwać palce stóp pod szafę. Nie wiadomo, czy Bronia była
za ciężka, czy szafa za lekka, ale rzeczona szafa zwaliła się
na Bronię; szczęściem, kiedy ta już siedziała i wyciągniętymi rękoma powstrzymała upadek mebla. Zarzuciła jednak dalsze ćwiczenia, tym bardziej, że napatoczył się jakiś amator jej nadwagi.
Przez nasz dom przewinęło się całe mnóstwo repatriantów z Wileńszczyzny, z ich zagubieniem, rozgoryczeniem, tęsknotą i marzeniami o powrocie.
Potem pojawili się powracający ze zsyłki na Syberię.
Bywało, że spali pokotem na siennikach na podłodze
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w jadalnym pokoju, żywili się naszym słynnym pęcakiem, a byli wszyscy tak biedni, że wychodząc do miasta
mogli sobie fundnąć tylko lemoniadę i pestki z dyni. Ale
byli szczęśliwi, bo ktoś ich witał jak długo oczekiwanych
krewnych. Potem ruszali dalej. Pamiętam, jak nas zadziwiła córka pani Limy Syrtowttowej (potem Taylorowa), która wyrastała na stepie w Kazachstanie, a przy stole zachowywała się z wyszukaną elegancją. Jak one tego dokonały?
– To proste – odpowiadała pani Lima – w niedzielę
siadałyśmy na stepie, modliłyśmy się, a potem ja jej powtarzałam, że wrócimy kiedyś między kulturalnych ludzi
i musi umieć się zachować. Rozkładałam patyczki: po lewej stronie talerza widelec; nóż po prawej stronie…
W Lublinie osiadło kilka rodzin repatrianckich, z którymi nawiązały się przyjaźnie. Była to przede wszystkim wspaniała rodzina pp. Izbickich i dwie siostry: panie
Dziubińska i Wrześniowska. Trzeciej siostry nie zdążyliśmy poznać, bo umarła na raka krtani. Ostatnimi słowami, jakie mogła wypowiedzieć było: „mam trzy zmartwienia”. A chodziło o jej trzech synów – partyzantów,
o których losie nic nie wiedziała, a wszyscy trzej wkrótce
wrócili ze zsyłki na Syberię. Najpóźniej wrócił najmłodszy Zbyszek. Miał okropne wyrzuty sumienia, bo to przecież pod jego opieką bracia zostawili majątek i matkę, idąc
do lasu. Tymczasem on w ostatniej chwili przed „Burzą”
nie wytrzymał i też uciekł do partyzantki. Śpiącego przy
ognisku starszy brat okrył swoim płaszczem z oficerskimi
dystynkcjami. I jako oficer dostał wysoki wyrok skazujący
na roboty w syberyjskiej tajdze. Miał masywniejsze prawe ramię od pchania wagoników naładowanych pniami
ściętych sosen. Trzy razy uciekał. Udało się za trzecim razem. Jeszcze opuchnięty z głodu, został natychmiast przetransportowany z Wilna do Lublina, ale nie zastał już matki. Podobnie jak Zosia przerabiał po dwa lata w ciągu roku
w Szkole dla Dorosłych. Pomagałam mu, na ile mogłam.
I zakochałam się bez pamięci w tej jego legendzie.
Zbyszek miał dylemat następujący. Brat scedował
na niego położoną na Pomorzu Zachodnim resztówkę z dworem i parkiem, otrzymaną w ekwiwalencie za
pozostawiony na Litwie majątek. Za inwentarz służyła stara pawica oraz niedorosła klacz pozostała po niemieckim oficerze, który uciekając pozostawił w majątku
źrebną klacz rodowodową. Zbyszek widział dwa wyjścia:
albo osiąść w resztówce i w nowych warunkach kontynuować eksziemiaństwo, albo sprzedać wszystko i udać
się na studia politechniczne do Gdańska. Poradziłam:
1/ – wydzierżawić resztówkę wraz z pawicą; 2/ – sprzedać drogo młodą, rodowodową klaczkę; 3/ – studiować
za to w Gdańsku na inżynierii lądowej – co się też stało.
Czy można się dziwić, że w ogóle nie interesowali mnie równolatkowie, z ich młodzieńczym trądzikiem

na twarzy i umyśle?, a nawet potem na studiach koledzy z pierwszego roku, których traktowałam jak humanistyczne niedorośle? Ale o tym znacznie później.
Na razie uczęszczałam jeszcze do najlepszego w Lublinie żeńskiego Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej,
od samego początku siedząc w jednej ławce z Irką Baranówną, z którą przez całe lata nauki gimnazjalnej łączyła
mnie wielka przyjaźń.
W pierwszym roku nasze Gimnazjum mieściło się
w Domu Emerytowanych Nauczycielek na Starym Mieście. A kierowała nim jego przedwojenna Dyrektorka
p. Janina Mally, która czyniła usilne zabiegi o przywrócenie dawnego gmachu przy ul. Narutowicza, do czego doszło w następnym roku szkolnym.
Naturalnie od samego początku zapisałam się do harcerstwa. Zamiast zdobywania sprawności ogłoszony został udział w czynie społecznym odgruzowywania Warszawy. Ponieważ byłam dość słabego zdrowia, w obawie
przed zakazem zataiłam w domu cel wyjazdu, mówiąc
tylko o zwiedzaniu zrujnowanej stolicy. Istotnie, z Zamku Królewskiego sterczały kikuty ruin, na Starym Mieście chodziło się po gruzach sięgających okien I piętra
zachowanych w przyziemiu kamieniczek. Podobnie na
Krakowskim Przedmieściu, gdzie na wysokości szczytu
schodów przed kościołem św. Krzyża leżała przewrócona figura Chrystusa Ukrzyżowanego, z wyciągniętą ręką
wskazującą niebo. Robiło to wstrząsające wrażenie.
Dziękuję Bogu, że dał mi w domu wzorce osobowe do
naśladowania, bo w najtrudniejszym dla młodzieży okresie dorastania nie napotkałam wśród moich bezpośrednich nauczycieli nikogo – literalnie nikogo – kto mógłby
być dla mnie autorytetem moralnym, religijnym i patriotycznym. Jedyną była p. Mally. Była osobą chudą, wysoką,
wyjątkowej brzydoty, w sferycznych okularach, wyglądała jak uosobienie surowej angielskiej guwernantki. A była
otoczona powszechnym szacunkiem, a potem wręcz miłością, odkąd w 1949 r. za nielegalne harcerstwo została uwięziona, a wraz z nią kilka dziewcząt. Jedna z nich
wybiegła w ciapach do kiosku – i zaginęła. Przez dłuższy
czas zrozpaczonym rodzicom nie dawano odpowiedzi na
temat jej uwięzienia.
W chwili delegalizowania starego harcerstwa odbyło się
na Górkach Czechowskich uroczyste ognisko z wręczeniem krzyży harcerskich z już nielegalnej serii, pozbawionej numeracji. Krzyże wręczała nam p. Jarzębowska, a na
końcu szeregu stał jej mały syn Jurek i bił nam werble na
bębenku. Był potem moim dyrektorem w lubelskich PKZ-etach, a o tym nielegalnym ognisku przypomniałam mu,
kiedy zastrajkowaliśmy po ogłoszeniu stanu wojennego.
W ramach spacyfikowania naszego Gimnazjum dyrektorem został p. Koszałko – przedwojenny komunista.

n u m e r

1–2 (105–106)

s t y c z e ń

–

k w i e c i e ń

2 0 2 1

•

4 1

Widok na Zamek (w latach 1823–1954 więzienie) od ul. Kowalskiej poprzez ruiny dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Foto domena publiczna

Strach padł na „ciało pedagogiczne". A przecież mieli do
czynienia ze świetną, gorącą jak lawa młodzieżą; szczególnie w naszej klasie. Zdarzają się w dziejach szkoły takie wyjątkowe roczniki, albo wyjątkowe klasy. Nasza była ponadprzeciętnie zdolna i nieprawomyślna, a zatem trudna do
prowadzenia przez wychowawczynię, łagodną polonistkę.
W październiku, już po uwięzieniu p. Mally, nasza wychowawczyni zarządziła kartkówkę na temat jesieni. I oto
ta przyzwoita, inteligentna osoba, matka dwóch córek
w naszym wieku – przynosi te kartki i zwraca się z zapytaniem do całej klasy – co też ona ma zrobić z wypracowaniem Aldonki Jawłowskiej (córki profesora uniwersyteckiego, biologa), która króciutko napisała:
„Jesień. Jesień. Wszędzie złoto i czerwono; złoto i czerwono, ale to nic, mamy nadzieję, że wkrótce spadnie śnieg
i wszystko wybieli”.
Ja z mojej ławki półgłośno zauważam, że należy zmiąć
kartkę i wrzucić ją do kosza, ale nie – wychowawczyni
mówi, że chyba jest zmuszona pokazać to wypracowanie
dyrektorowi; co czyni. Miałam ją w głębokiej pogardzie.
To my – niedorosła młodzież pragnęliśmy, żeby to nadal
był czas honoru.
Za parę jeszcze innych wyczynów kilkuosobową grupkę bardzo zdolnych koleżanek przeniesiono na próbę

o klasę wyżej. Po półrocznej kwarantannie i zdaniu egzaminu miały być tam na stałe przyjęte, co wymagało wyłącznie zakuwania, bez ekscesów politycznych. (Uważam
to za jeden z celniejszych manewrów pedagogicznych).
Dziewczyny zyskały jeden rok nauki szkolnej, a i tak Aldonka była później znaną działaczką KOR-u.
Z tą Aldonką to i ja miałam uprzednio następujące przejście. Otóż kiedy zwrócono nam dawny gmach
Gimnazjum – na rogu ul. Narutowicza, przy kościele pobrygidkowskim – byłyśmy z niego niesłychanie dumne.
Własnoręcznie pastowałyśmy i froterowałyśmy kilometrowe korytarze i same dbałyśmy o chodzenie w ciapach
ku zadowoleniu naszej Dyrektorki. Byłam wtedy przewodniczącą II klasy. Pewnego razu, siedząc na lekcji, słyszę na korytarzu jakieś podejrzane łoskoty, brzęki, szuranie i ostry głos p. Mally strofującej Aldonkę, która – jak
się okazuje – pchała korytarzem dziecięcy wózek pełen
rondli, miednic i czegoś tam jeszcze. A dokąd to wiozła?
– do Teodorowiczówny, bo ona ogłosiła zbiórkę złomu
z przeznaczeniem na zakup kotar, firanek itp. Pani Mally
nie posiadała się ze zdumienia.
– I gdzie ta zbiórka, w klasie? – No nie, w piwnicy. –
I to był jedyny raz kiedy naprawdę osobiście miałam do
czynienia z Dyrektorką.
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Toteż byłam potem niepomiernie zdumiona kiedy
grypsem – (rozumiecie? grypsem!) p. Mally przekazała swoim zaufanym eksharcerkom, w tym siostrze mojej przyjaciółki Irki, że chce, abym to ja została prezeską zarządu szkolnego w klasie przedmaturalnej. To było
coś jak zaoczne pasowanie na rycerza. Byłam niesłychanie poruszona i dumna. Wbrew właściwej mi nieśmiałości zakładałam konto bankowe, urządzałam akademie,
konkursy, wystawy i zbiórki na wyposażenie, w tym na
radiofonizację szkoły. Moje liczne działania cieszyły się
nawet poparciem i uznaniem dyrektora Koszałki, który okazał się człowiekiem o wiele bardziej przyzwoitym
niż przypuszczaliśmy. Ale jednak mieliśmy też pomiędzy
sobą przeboje.
Oto w czasach najgłębszego stalinizmu zaczęło się
przebąkiwanie o zamysłach przyjęcia Polski w poczet Republik Radzieckich, możliwe, że po przeprowadzeniu referendum. Może to były tylko plotki krążące po mieście,
ale mnie wzburzyły do ostateczności. Dysponując z ramienia samorządu szkolnego rozgłośnią radiową, miałam
w czasie trwania lekcji zapowiedzieć jakąś akademię, zebranie, czy coś tam innego. Zapowiedziałam, ale potem
dorzuciłam od siebie pełnym napięcia głosem, że oczekujemy, iż koleżanki w każdej sytuacji potrafią zachować

się godnie, pamiętając, że „jesteśmy wielkim narodem,
że jesteśmy dumnym narodem!!!”. Na co dyrektor wpadł
do rozgłośni, wyrwał mi mikrofon i zapowiedział, że odtąd każde moje wystąpienie ma być mu przedstawione pisemnie do akceptacji.
A tu ja szykowałam się do patriotycznej akademii na
17 stycznia. Była piękna i wzruszająca. Nasza nowa wychowawczyni, która przeszła przez Ravensbrük, z wrażenia zasłabła. Na scenie płonęły podświetlone czerwonymi
reflektorami ruiny powstańczej Warszawy, a już z daleka
słychać było miarowy krok żołnierski. W przedstawionym do zatwierdzenia scenariuszu widniała tu Międzynarodówka, ale po kilku taktach melodia zmieniła się na
„Płynie, płynie Oka…”, w rytmie której na scenę wmaszerowali Kościuszkowcy… i tak dalej. Po akademii dyrektor pogratulował mi, ale z wymówką, że nie zorientował
się co do tej Międzynarodówki i nie wstał (jak to wiernopoddańczo praktykowano wówczas na wszelkich akademiach i uroczystościach) – i cała sala za nim nie powstała – i co to teraz będzie? Nic nie było.
W tym samym czasie w Urzędzie Wojewódzkim wydano np. polecenie, aby wszyscy urzędnicy nauczyli się
na pamięć pełnego tekstu tejże Międzynarodówki, z czego mieli być przepytywani przez kierownictwo działów.

Widok na Zamek od strony nieistniejącej ul. Krawieckiej, widoczne pozostałości zabudowań dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Foto domena publiczna
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(U nas w domu pokpiwaliśmy z naszej matki, że – znając jej brak słuchu – może recytować tekst, ale niech nie
śpiewa, bo zacznie Międzynarodówkę, a skończy na „Boże
coś Polskę…”).
No a potem włączono Gimnazjum i Liceum do systemu 11-latki, a my musiałyśmy jeszcze raz przerabiać program ostatniej klasy, żeby zmieścić się w nowym rozkładzie nauki. To było dla nas duże rozczarowanie. Przez
całe życie śnił mi się potem koszmar, że jeszcze raz i jeszcze raz trzeba powtarzać klasę i maturę.
Na szczęście wyczerpujące lata nauki są przerywane wakacjami. W tamtym okresie moi chrzestni rodzice, którzy po repatriacji osiedli w Poznaniu, organizowali
mi wspólne atrakcyjne wyjazdy wakacyjne. Oprócz pobytów w samym Poznaniu (opera! opera!) zwiedziliśmy Pomorze Wschodnie, po czym Zachodnie, z dłuższym pobytem w Jarosławcu. Mieszkaliśmy w chacie oddzielonej
jedynie drogą od wysokiego brzegu i wydm, za którymi
rozciągała się przepiękna plaża. Niestety, znajdowały się
na niej w pobliżu zasieki, jako że w linii prostej było stąd
najbliżej do Szwecji. Dla mnie to były pierwsze zaślubiny
z morzem. Byłam zachwycona. Pewnego ranka obudziłam się wcześnie rano: mgła jak mleko, we mgle słychać
sygnalne syreny niewidocznych okrętów. Nie budząc nikogo, tylko w klapkach i piżamie pomknęłam na brzeg
morza. Siedzę, napawam się, a tu nagle ze mgły wyłaniają się WOP-iści i dalej na spytki, czy to ja przypadkiem
nie oczekuję tu na przerzut do szwedzkiej wolności. Nawet się nie zdenerwowałam.
– Wszystko możliwe – mówię – podobno najlepiej się
przeprawiać się w piżamie; broń, pieniądze i dowód osobisty nieważne.
Niby się śmiali, ale jednak, trzymając karabiny lufami
do ziemi, odprowadzili mnie do chaty i wylegitymowali,
wprawiając w popłoch świeżo przebudzonych opiekunów.
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Takie miałam w ogóle szczęście, że jak tylko co – to zaraz
mi się jakiś patrol napatoczył, ale raczej niegroźny.
W następnym roku pojechaliśmy do przyjaciół mieszkających w Ostródzie nad samym jeziorem. To znaczy,
wujostwo już tam byli, a ja miałam dojechać. Dojechałam. Wczesnym rankiem, po wyjściu z dworca zapytałam jakiegoś przechodnia, jak mam dojść pod wskazany
adres, ale ten mi nie odpowiedział. Jacyś następni ludzie
też w podejrzany sposób wykręcali się od odpowiedzi. Po
kilku nieudanych próbach byłam zdezorientowana i już
wręcz zrozpaczona. Wreszcie, widząc to, jakiś staruszek
ulitował się i wytłumaczył mi sytuację:
– Bo ty pewnie dziecko szukasz ulicy PKWN, a pytasz
o ulicę NKWD! I ludzie się boją!
No, bo rzeczywiście było się czego obawiać.
Następne wakacje spędzaliśmy w Szczecinku, na kwaterze współlokatorami byli dwaj starsi ode mnie bracia,
z którymi się zakolegowałam. Jeden z nich miał motocykl – poniemiecką 500-etkę z przyczepą, w której zabrał
mnie na zwiedzanie bunkrów w lesie. A właściwie to tylko wjechaliśmy na taki okryty ziemią sklepiony bunkier,
kiedy coś z łoskotem zaczęło się w nim pod nami zawalać.
W powrotnej drodze ta cholerna 500-etka zaklinowała się
na torach na przejeździe kolejowym. Wspólnymi siłami
usiłowaliśmy ją ściągnąć, ale daremnie, a tu na zakręcie
pojawił się pociąg towarowy. W ostateczności mieliśmy
uskoczyć z nasypu, poświęcając motocykl, ale nadludzkim wysiłkiem udało się nam go w ostatniej chwili poderwać i zrzucić z torów. Okazało się, że to widełki stojakowe opadły i zaklinowały się między szynami.
W czasie przedmaturalnych wakacji wujostwo umieścili mnie wraz z kuzynką Krysią Korewianką w klasztornej szkole Sacré Coeur w Puszczykówku pod Poznaniem,
z nadzieją pozostawienia mnie tam do matury. Miałyśmy
nawiązać kontakty i nabrać ogłady towarzyskiej, jako że
z upodobaniem przebywała tu przedwojenna arystokracja. Istotnie poznałyśmy tam Lubomirskich i Czartoryskich, Żółtowscy przyznawali się nawet do jakiegoś kuzynostwa, czy powinowactwa, ale najmilsze były nasze
równolatki Świeżawskie. Ich ojciec (później profesor filozofii na KUL-u) grywał na fortepianie, śpiewał z nami
„Szewców” i w ogóle animował towarzystwo w razie deszczu i niepogody.
Rygory klasztornego wychowania były w lecie złagodzone, można było się nawet kąpać w jeziorze w kostiumach, jedynie nie wolno w nich było przechodzić przez
hol, gdzie stała figura M.B., na czym mnie niestety kilkakrotnie przyłapano.
A trzeba powiedzieć, że siostry przybyły ze Lwowa
i były fankami arcybiskupa i męża stanu Józefa Teodorowicza. Przywiozły ze sobą grubą księgę jego kazań i oto za
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karę za każde przewinienie piersiasta matka, czy siostra
Schmidt polecała mi przeczytać i streścić własnymi słowami jedno z tych kazań. A były tak zawiłe i nadoratorskie, że – zamknięta w jadalni – ostatecznie podkładałam
sobie tom pod siedzenie i oparta na dużym stole czytałam jakieś romansidło. I na to wchodziła straszna siostra
Schmidt. I… drugie kazanie.
Z tymi siostrami i matkami zakonnice miały wielki
kłopot, bo według ich reguły wyświęcenia z siostry na
matkę mogła dokonać tylko Matka Generalna w Szwajcarii. Zatem w czasie okupacji i po wojnie nie było żadnych wyświęceń. Toteż siostrą, a nie matką była Dorota
Weissehoffówna, o pięknych, wręcz uduchowionych dłoniach, jakich nie zdarzyło mi się w życiu widzieć, chyba
że na obrazach Holbeina.
Najmilej wspominam wymykanie się nocą na klasztorny korytarz, gdzie stał wielki szafkowy zegar wygrywający
o północy Poloneza Ogińskiego. Dobrze też wspominam
naukę jazdy konno, choć przy tej okazji ćwoknęłam szpicrutą „kuzynka” za to, że zbił po chrapach starą (istotnie
złośliwą) klacz, która go zrzuciła z siodła w chwili efektownego podjazdu pod werandę, na której właśnie kwiat
polskiej arystokracji raczył się herbatą. Było to już zresztą
pod sam koniec wakacji, po czym matka przełożona wystosowała do rodziny list, w którym dawała do zrozumienia, że mój temperament tylko z największą trudnością
udaje się ująć w karby rygorów szkoły klasztornej, zatem
sami Państwo rozumieją…
Ulżyło mi znacznie. Wracałam do mojej świeckiej szkoły. Tymczasem w przeddzień wyjazdu z Poznania do Lublina zachorowałam na anginę, a leczona Prontozilem dostałam mechanicznej żółtaczki. Siusiałam i pociłam się
na szafranowo, skórę i oczy też miałam żółte. Do szkoły
wróciłam dopiero w połowie października. Na pierwszej
lekcji trafiłam na historię WKP(b), wykładaną z książki

wydanej na gazetowym niemal papierze, pełnej dat dziennych z Wielkiej Rewolucji Październikowej. I od razu
dyrektor Koszałko przyczepił się do mnie, czy to moim
krewnym był białogwardyjski generał Teodorowicz, który
zdradziecko przechodził z jednej strony na drugą i bijał raz
białych, a raz czerwonych? Po czym zwrócił się już osobiście do mnie – jak z moim zdrowiem, bo jestem blada jakbym miała białaczkę, a to przecież była podobno żółtaczka.
– Jakieś u was same kolorowe choroby…
– Tak, rzeczywiście – odpowiedziałam. – Tylko czerwonka, to mi Panie Dyrektorze, nie grozi!
Zhardziałam w tym klasztorze, a tymczasem zastałam
w szkole wielkie zmiany. Na początku Gimnazjum miałyśmy w każdej klasie zaledwie po kilka dziewcząt „zorganizowanych”, czyli zapisanych do Związku Młodzieży
Polskiej, w skrócie ZMP. Im bliżej matury, tym zapisów
przybywało, aż do stanu, kiedy nas, tych opornych, była
zaledwie garstka. Należały za to do niej same tuzy naukowe. Byłyśmy olimpijkami z zakresu matematyki, chemii,
biologii, historii, o tak wysokiej średniej, iż wydawało się,
że nadrobimy tym braki punktów za chłopsko-robotnicze pochodzenie. Jak się okazało nic bardziej mylnego.
A jak to było, opowiem. Maturę zdawałyśmy, naturalnie w maju, w 1951 r. Przy czym wiadomo było – wielkie nerwy, ale przy tak wysokiej średniej niemal pewność
zdania egzaminów.
Zaraz po maturze miało się odbyć posiedzenie Rady
Pedagogicznej, z zatwierdzeniem rekrutacji na studia
wyższe. W tym roku odebrano nam dawny gmach gimnazjalny, uczyłyśmy się w skromnym dworku Olizarów, usytuowanym w głębi, za nowszym gmachem Gimnazjum
Unii Lubelskiej wystawionym później przy Placu Wolności. Budynek był zabytkowy, piętrowy, ogrzewany piecami. Zaprzyjaźniony z nami woźny podpowiedział nam
sposób podsłuchiwania obrad. Na pierwszym piętrze,
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w salce konferencyjnej zostały uchylone drzwiczki pieca,
a my w kilka – tych najbardziej niepewnych swego losu
– wkładałyśmy na parterze głowę w oczyszczone palenisko – i wszystko dawało się słyszeć. A było czego słuchać.
Nasza wychowawczyni (ta po Ravensbrük!) – jednej po
drugiej utrącała nam możność wyższego wykształcenia.
Wysłuchałam trzech negatywnych opinii, wygłoszonych
przez naszą wychowawczynię przy kompletnym milczeniu pozostałych nauczycieli będących członkami RADY
PEDAGOGICZNEJ. I zapisuję to jako ilustrację możliwości tendencyjnego dyskredytowania (wszelkiej) opozycji,
na zasadzie „im lepiej tym gorzej”:
„Niemirska Maria – bardzo zdolna matematycznie, jacyś krewni za granicą na Zachodzie – element nieprzychylny naszej rzeczywistości – nie udziela się rekomendacji na studia.
Sydor Danuta – ojciec lekarz, ojczym także lekarz, ona
również wybiera się na medycynę. Nie należy popierać
takich niezdrowych ambicji mieszczańskich – nie udziela się rekomendacji na studia.
Teodorowicz Jadwiga – ogólnie bardzo zdolna, wywiera
wpływ na dużą grupę osób. Tak samo będzie na studiach,
a jest to środowisko inteligenckie, nieprzychylne naszej
rzeczywistości – nie udziela się rekomendacji na studia”.
To już był prawie koniec alfabetu. Nie mogłyśmy się
powstrzymać od płaczu. Spłakana, czerwona na twarzy
Danka Sydor, jeszcze z popiołem z tego paleniska na rudych włosach, wpadła w korytarzu na wychowawczynię,
która wzięła ją w objęcia.
– Sydorówna? Czemu płaczesz? Masz jakieś zmartwienie? Pamiętaj, zawsze możesz mi wszystko powiedzieć.
Jak matce – mówiła, przyciskając ją do swojej bujnej piersi. Chroń nas Boże przed takimi matkami.
Po pochodach, obchodach i masówkach maszerowali
po ulicach ZMP-owcy w czerwonych krawatach, z czerwonymi szturmówkami, śpiewając:
My ZMP-e! My ZMP-e!!
Reakcji nie boimy się!!!
Co za prymityw. A ja stałam na chodniku – ta potępiana reakcja; i to w dodatku wyrzucona ze szkoły klasztornej – „Cie choroba” – jak mawiał swego czasu Ofierski.
Złożyłam papiery na historię sztuki na KUL-u.
A w kilka dni później wybuchła bomba. Zainterweniował p. Koszałko (który przestał być dyrektorem, zastąpił go
dyr. Szymański), poprzez przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Dąbka, też przedwojennego komunistę. I na
jakiejś dodatkowej, przedwakacyjnej sesji Rady podniesiono naszą sprawę. Powtarzano mi to, ale sama już nie wiem,
czy to Koszałko, czy Dąbek powiedział, że stało się krzywdzące niedopatrzenie, bo nie została zakwalifikowana na
studia grupa najlepszych, jakkolwiek niezorganizowanych
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uczennic, tak wartościowych, że cytuję: „moglibyśmy być
dumni, mając je swoich szeregach (partyjnych), zatem
nie należy ich odrzucać, a wręcz starać się wciągnąć w te
szeregi, aby w przyszłości mogły wnieść znaczący wkład
w dobro Polski Ludowej”. Po czym Rada jednomyślnie
przyznała 6 osobom dyplomy z czerwonym paskiem, co
zapewniało wstęp bez egzaminów na wybraną uczelnię,
stypendium i bezpłatny akademik.
W niespełna tydzień później spotkałam na ulicy byłego dyrektora Koszałkę. Zapytał mnie z uśmiechem, jaką
uczelnię wybrałam, a ja mu na to, że Katolicki Uniwersytet Lubelski. Był bardzo zawiedziony, nawet dotknięty
„…to ja specjalnie dla Teodorowiczówny… bo co mi tam
były inne”. Podziękowałam w imieniu wszystkich.
Swoim wyborem zawiodłam Koszałkę, zawiodłam też
mamę, której marzyło się, że pójdę jej drogą i zostanę
uznaną poetką, co jej nie było dane. Ja jednak oprócz nauki szkolnej przerobiłam już w bibliotece KUL-owskiej
program I roku polonistyki i uznałam, że nie odpowiadają mi takie czysto teoretyczne badania; ani dozgonne po
nich nauczanie w myśl programu dydaktycznego:
Mickiewicz jako taki. A jak nie taki, to jaki? I dlaczego?
Zawiodłam też wujka Wacka, który prowadził prywatną Pracownię Architektoniczną w Poznaniu i widział
we mnie swoją następczynię. Ja natomiast nie widziałam
siebie w roli konstruktora, ani w nadzorach na budowie
(rysowałam już nawet własne karykatury w ogromnym
kasku, na rusztowaniu). Zresztą Pracownię wkrótce zamknięto, a studia łączyłyby się z wyjazdem do Poznania, bo w Lublinie Politechniki jeszcze nie było. Zostałam.
Mój wybór studiów humanistycznych leżał jak najbardziej w moich zamiłowaniach. Przecież od wczesnego
dzieciństwa żyłam książkami. Dopóki nie umiałam czytać przepowiadałam sobie na pamięć wierszowane książeczki, które stosami znosiłam do dziecinnego łóżeczka.
A jeśli byłam bardzo chora i bardzo grzecznie połykałam
ohydne mikstury – to w nagrodę mama pozwalała mi zabierać do tegoż łóżeczka swoje pięknie wydane Życie polskie w dawnych wiekach W. Łozińskiego. Pod delikatną
bibułką widniały tam piękne kolorowe ryciny, albo sztychy Matejkowskie przedstawiające zamki, dwory i pałace;
pasy słuckie i karabele, zbroje rycerskie i poczty królewskie. Byłam tak zżyta z tymi wyobrażeniami przeszłości,
że historia sztuki była niejako moim naturalnym wyborem i to dającym mi satysfakcję zawodową do najpóźniejszych lat życia.
Z hukiem zamknęłam za sobą drzwi Gimnazjum, które
na ogół u innych owocuje wspomnieniami i przyjaźniami na całe życie. Dla mnie takimi stały się lata studiów,
ale to już całkiem inna historia.
Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska
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Stefan
Kruk

ŻYWE NURTY
POLSKIEGO TEATRU
Wstęp
Co robi turysta wędrujący po górach, gdy dotrze do krawędzi przepaści? Naturalnie zatrzymuje się, a nawet cofa,
by rozejrzeć się po okolicy i wybrać najdogodniejszą trasę
zejścia. Sztuka zachodnia, w tym teatr polski, znalazła się
w takiej sytuacji. Rodzi się zatem pytanie, kiedy rozpoczęła się ta droga wiodąca na manowce i jaka jest jej przyczyna sprawcza? By udzielić odpowiedzi na nie, trzeba się
cofnąć w czasie o ponad sto lat. Na przełomie XIX i XX w.
w Europie Zachodniej dokonywała się tzw. Wielka Reforma Teatralna, której heroldem był Anglik E. G. Craig, syn
aktorki Hellen Terry. W Szwajcarii podobne idee głosił
Adolf Appia. Owa I faza – jak ją później określono – Reformy wprowadziła szereg zmian korzystnych, ot, choćby odrzucenie kompletowych, malowanych na płótnach,
zestawów dekoracyjnych na rzecz architektonicznej zabudowy sceny, dostosowanej każdorazowo do wymogów
konkretnego tekstu dramatycznego. Ale przyniosła także
pewne novum, które traktowano jako panaceum na skostnienie XIX-wiecznego teatru, a z dłuższej perspektywy
czasu okazało się ryzykowne, nierzadko wręcz szkodliwe.
Tym zjawiskiem nowym, rewolucyjnym, było pojawienie
się inscenizatora – „artysty teatru” (określenie zaczerpnięte z programowej książki Craiga z 1905 r.)
Inscenizator istniał już w teatrze romantycznym, ale
jego kompetencje dotyczyły jedynie dekoracji oraz rekwizytów. Nie wyręczał on reżysera, który kierował próbami
scenicznymi z udziałem aktorów. Reżyser starał się spełniać postulaty żyjącego dramatopisarza, z jeszcze większą pieczołowitością traktował teksty klasyków. Reformatorzy teatru europejskiego z przełomu XIX i XX w.
uznali, że był to „teatr literacki”, zatem zły, przeto nadszedł czas „teatru inscenizacji”. A co to oznaczało w praktyce? Ni mniej ni więcej tylko pełną ingerencję owego
„artysty teatru” w tekst dramatu. Literat – wedle tej teorii – dostarcza inscenizatorowi jedynie kanwę, na której
ów natchniony kreator wyczarowuje widowisko zgodnie z własną koncepcją, która nie zawsze będzie zgodna z intencją pisarza. Jeszcze w pierwszej fazie Wielkiej

Reformy Teatralnej nie ośmielano się wprowadzać do tekstu dramaturga wstawek z innych utworów tego samego,
a nawet innego, autora. Druga faza, która przypadła na
lata 20. XX w., również była powściągliwa w tym zakresie. Ten zwyczaj wniosła dopiero III faza Reformy z lat
60. XX w. Teraz rozpoczęły się prawdziwe harce. Pojawiło się zjawisko „teatru autorskiego”, które nie miało nic
wspólnego z dramatopisarzem, czyli z dawnym „teatrem
literackim”, gdyż owym „autorem” stawał się inscenizator. Barbara Osterloff ujęła to tak: „Autorem widowiska
może więc być każdy w takim ujęciu zarówno reżyser,
scenograf, jak i aktor [w teatrze jednego aktora]. Dość powszechnie używa się tego terminu dla oznaczenia teatru
tworzonego przez plastyków (…). Poczynając od lat 70.
XX w. tak rozumiany teatr autorski stał się najpopularniejszą odmianą teatru alternatywnego”1. Gdzie tu miejsce dla dramatopisarza? O nim nawet nie wspomniano!
I to jest symptom owej choroby, o której tu mówimy. Ale
niemęska to rzecz narzekać, cenniejsza jest postawa aktywna, nakazująca szukanie konstruktywnych rozwiązań.
A czy są takie? Oczywiście, trzeba jedynie cofnąć się znad
przepaści i sięgnąć pamięcią wstecz, a wtedy okaże się, że
teatr polski wypracował szereg wzorców, które można,
i należy!, twórczo kontynuować. Oto dwa takie przykłady.
Teatr kameralny
Taki charakter miały teatry prywatne działające na dworze królewskim Wazów oraz niektórych magnatów
w XVII i XVIII w. Stanisław August Poniatowski powołał
do życia pierwszy w Polsce teatr publiczny, bo taki charakter miał Teatr Narodowy otwarty w 1765 r. Przez cały
czas swojej działalności, tj. do 1830 r., jak i po Powstaniu Listopadowym pod zmienioną nazwą Teatr Rozmaitości, wystawiał utwory kameralne: komedie, wodewile,
melodramaty, tragedie klasycystyczne, później (w połowie XIX w.) – sztuki z tezą. Poza Warszawą również działały sceny kameralne: w Krakowie (dzisiejszy Stary Teatr),
1 Barbara Osterloff, Magdalena Raszewska, Krzysztof Sielicki, Leksykon teatralny, Warszawa 1996.
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Teatr Stary w Lublinie, fasada po remoncie 2012, foto. archiwum

Poznaniu, Kaliszu, Lublinie. Dramaturgia europejska
2. poł. XIX w. oraz przełomu XIX i XX w. wymagała kameralności, gdyż poza problematyką społeczną poruszała ważkie zagadnienia psychologiczne. Mistrzem takich
inscenizacji w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego był
Tadeusz Pawlikowski (dyr. w l. 1893–1899 oraz 1913–
1915, czyli do zgonu; w l. 1900–1906 Pawlikowski kierował teatrem lwowskim). Tak więc nasz bohater, o którym
chcę tutaj pisać – Juliusz Osterwa, urodzony w Krakowie w 1885 r., miał solidny fundament, na którym mógł
budować program artystyczny swojego wymarzonego
ideału, jakim miała stać się Reduta, działająca jednak
nie w Krakowie, lecz w Warszawie (od 1919 do 1924 r.
i w Wilnie od 1925 do 1929). W latach 1929–1931 Reduta
stała się zespołem objazdowym, obsługującym znaczne
obszary kresów wschodnich. W 1931 r. Reduta powróciła
do Warszawy. Od chwili powstania prowadziła podwójną działalność: ściśle teatralną i pedagogiczną; w ramach
Instytutu kształciła adeptów sztuki aktorskiej. Po 1931 r.
zajęła się głównie akcją szkoleniową, przedstawienia zaś
były zwieńczeniem danego etapu nauki. Osterwa w tym
czasie kierował Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie.

Jednak program artystyczny Reduty był dziełem Osterwy.
Skupmy się zatem na tym zagadnieniu.
W zakresie sztuki aktorskiej z Redutą wiążą się dwa
pojęcia: przeżywanie roli i wcielenie się w rolę. Z perspektywy czasu ważniejsze jest co innego – powaga i solidność, z jaką Redutowiec przystępował do pracy nad
rolą. Tu nie było miejsca na rutynowe gierki lub merkantylne traktowanie teatru. Dlatego niektórzy porównywali zespół Reduty do kontemplacyjnego klasztoru, a to tym
bardziej, że Osterwa nie krył swego religijnego światopoglądu, choć też nie obnosił się z nim.
Krytyków oraz znawców teatru zadziwiał ponadto repertuar Reduty – wystawiała ona wyłącznie sztuki polskich autorów, jedynym wyjątkiem był „Książę
Niezłomny” Calderona, ale tylko z uwagi na parafrazę
J. Słowackiego. A poza tym grano komedie i dramaty od
Oświecenia po chwilę bieżącą, np. „Fircyka w zalotach”
F. Zabłockiego, „Fantazego” J. Słowackiego, „W małym
domku” T. Rittnera. Osterwa wylansował dwu dramaturgów: S. Żeromskiego oraz J. Szaniawskiego. Melodramatem „Ponad śnieg” Reduta zainaugurowała swoją działalność. Osterwa odniósł jeszcze dwa sukcesy

→
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Leon Schiller podczas próby w Teatrze Polskim, Warszawa, 1920, fotograf
Stanisław Brzozowski (fragm. fot.), domena publiczna POLONA

w inscenizacjach dramatów Żeromskiego, mianowicie w tragedii „Sułkowski” oraz w komedii serio „Uciekła mi przepióreczka”. Zatrzymajmy się na tym ostatnim
przykładzie.
Żeromski miał opinię wybitnego prozaika, jego powieści bulwersowały czytelników, dramaty zaś uznawano za
niesceniczne (sam autor tak określił swoją „Różę”), otóż
Osterwa przekreślił tę opinię i wystawiał z sukcesem sztuki Żeromskiego, „Przepióreczka” jednak stała się wydarzeniem artystycznym szczególnej miary i to z wielu powodów. Jej prapremiera miała miejsce 27 lutego 1925 r.
na deskach Teatru Narodowego w reżyserii Osterwy, który nadto kreował rolę docenta Przełęckiego, organizatora
kursów letnich dla tzw. nauczycieli ludowych. Jak palący
był to problem w odrodzonej Rzeczpospolitej, zaświadcza gorące przyjęcie tej prapremiery.
Żeromski połączył tu dwa wątki: społeczny oraz miłosny. Uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowali takie wykłady wakacyjne w Sandomierzu. Autor
„Przepióreczki” akcję utworu sytuuje we wsi Porabiany
(nazwa fikcyjna) u stóp potężnego zamczyska w ruinie
(utożsamiano ów zabytek z zabudową wzgórza w Chęcinach). Właścicielką zamku jest księżniczka Sieniawianka.
Wykłady odbywają się w miejscowej szkole, gdzie brak

miejsca na grabinety, które mogłyby pomieścić zbiory
geologiczne, przyrodnicze, etnograficzne, przeto wykładowcy porębiańscy marzą o przeniesieniu swojej siedziby do zamku. Nauczyciele ludowi mogliby tam znaleźć
przytulisko na 3-tygodniowy okres trwania kursu. Każdy naukowiec posiada potrzeby indywidualne. I tak, geolog Radostowiec marzy o laboratorium i muzeum geologicznym okolicy. Małowieski chciałby w sąsiedniej sali
urządzić stację naukową botaniczną oraz „stałą wystawę
okazów i wzorów”. Kieniewicz z kolei proponuje izdebkę
antropologa umieścić w „narożnej kwadratowej wieży”
(w Chęcinach jest taka wieża). Ciekocki byłby rad, gdyby uzyskał „widną salę do ustawienia katalogów gwary tej
ziemi”. Historyk Wilkosz pragnie uzyskać pomieszczenie,
w którym znalazłyby się gabloty z aktami i dyplomami,
pełniłoby zatem rolę małego archiwum. Na koniec fizyk
Przełęcki, propagator teorii względności, zagospodarowałby piwnice, gdzie znalazłyby się przyrządy sejsmograficzne, zaś wieże zamku byłyby wyposażone w sygnalizację świetlną zapowiadającą burze z deszczem i gradem.
„W największej sali urządzi się kinematograf naukowy,
głównie przyrodniczy”.
Księżniczka od roku zakochana w energicznym fizyku gotowa jest odbudować zamczysko, powierzając je na
własność Przełęckiemu. Na przeszkodzie realizacji tych
ambitnych planów staje miłość miejscowej nauczycielki,
jaką i ona obdarza docenta fizyki. Przełęcki dla ratowania
kursów oraz utrzymania małżeństwa Smugoniów kreuje
siebie na fizyka-uwodziciela, który gotów jest wywieźć zakochaną w nim Smugoniową do miasta, ale bez synka, by
móc uczęszczać na tańce oraz inne rozrywki w nocnych
lokalach. Uczciwa kobieta nie porzuci Jasia, a także męża
– prostego człowieka, na którym jednak można polegać.
Z kolei zawiedziona w swoich osobistych planach księżniczka po zrzeczeniu się darowizny przez Przełęckiego zamek przekazuje całemu gronu naukowców. W ten
sposób idea kursów wakacyjnych dla nauczycieli ludowych w Porębianach zostaje uratowana, a realizatorem
tego przedsięwzięcia na poziomie organizacyjnym (nie
zaś inwestycyjnym) zostanie Smugoń.
W inscenizacji wzięli udział najbardziej znani aktorzy Teatru Narodowego: J. Kotarbiński oraz L. Solski
(byli dyrektorzy Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie),
J. Śliwicki, rolę Sieniawianki grała Tekla Trapszo, Smugoniem był Stefan Jaracz, Smugoniową – Maria Malanowicz-Niedzielska, Przełęckim – Osterwa. Wielcy aktorzy
starej daty próbowali sabotować długość prób, zwłaszcza ów wstępny etap pracy analitycznej nad tekstem,
lecz gdy Osterwa zagroził, że może zrezygnować z reżyserii, ustąpili, jednak post factum sobie przypisali wielki
sukces tej premiery. A przecież był to sukces wszystkich
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twórców – starych i młodych, a nade wszystko autora –
Stefana Żeromskiego, który zmarł 9 miesięcy później (20
XI 1925 r.).
Jak się rzekło – drugim pisarzem wylansowanym przez
Redutę był Jerzy Szaniawski. Debiutował on wprawdzie
na scenie przed powstaniem Reduty („Murzyn” w Teatrze
Polskim w Warszawie, 1917 r.; oraz „Ewa” – Teatr Lwowski, 1921; Instytut Reduty wystawił tę smutną komedię
dopiero w 1938 r.), to jednak dopiero Osterwa poderwał
Szaniawskiego do wysokiego lotu.
„Papierowego kochanka”, którym teraz się zajmiemy,
o dwa tygodnie przed Redutą wystawił krakowski teatr
Bagatela, ale tylko dlatego, że pod Wawelem próby trwały znacznie krócej. W Reducie zaś prace nad tekstem
trwały 3 miesiące, nierzadko nawet pół roku. Przebiegały w dwóch fazach, najpierw analizowano problematykę sztuki, funkcję poszczególnych osób w akcji utworu,
problemy językowe, konteksty kulturowe itd. Nazywano
je próbami analitycznymi, w żargonie teatralnym – stolikowymi, a kierował nimi Mieczysław Limanowski.
Słowo o tym człowieku. Był synem przywódcy socjalistów galicyjskich – Bolesława Limanowskiego. Z wykształcenia geolog samouk, ponadto gorący miłośnik
teatru. Jakby tego było mało, Mieczysław Limanowski
uchodził za katolickiego mistyka, przeto jemu przypisywano „mętne” i „zbędne” komentarze dotyczące z pozoru prostych problemów.
Próby sytuacyjne, realizowane na scenie, były domeną Osterwy, który cieszył się nie tylko wielkim powodzeniem jako aktor, lecz również uznaniem krytyki oraz społeczności teatralnej w zakresie reżyserii. I oto „Papierowy
kochanek” dostaje się w ręce tego wirtuoza sceny.
Bohaterem komedii jest Pierrot, postać rodem z francuskiej odmiany komedii dell’arte. Arlekin, pierwowzór
włoski, był mniej finezyjny, bardziej zrośnięty z kulturą ludową. Pierrot zaś zyskał salonową ogładę, jakże łatwo wpadającą w sztuczność. Otóż ten właśnie wytwór
cieplarnianego klimatu salonu (w tym wypadku raczej
przedstawiciel plebsu cyrkowego), w brzydki jesienny
wieczór padł z głodu u drzwi Gospody Pod Trzema Latarniami. Zauważył go Stróż i po uzyskaniu pozwolenia od Gospodyni, wprowadził do wnętrza karczmy. Tu
Pierrot otrzymał solidną pajdę razowego chleba oraz kubek mleka, po czym rychło zasnął na wniesionym dla
niego sienniku.
To prolog komedii, bo właściwa akcja utworu toczy
się w salonie Pana Hipolita, lokalnego bogacza, który
odziedziczył po ojcu dwie garbarnie. O ile pater własnymi rękami wyprawiał skóry zwierzęce, o tyle syn ogranicza się do zarządzania fabrykami, ma więc dość wolnego czasu, by organizować „kwadranse duszy”, spędzane
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Juliusz Osterwa, przed 1939 r., foto. domena publiczna Polona

w wygodnym fotelu. Lecz oto od pewnego czasu jedynaczka Nelly popadła w apatię. Wezwany lekarz uspokaja Pana Hipolita, doradzając, by córce przydać „jakiegoś
młodzieńca, to byłaby najlepsza rozrywka”. Agent, który
poszukuje pracowników do zakładów p. Hipolita, oznajmia, że ma takiego kandydata, oczywiście jest nim Pierrot. Zafrasowany ojciec przystaje na tę propozycję.
Choć osobliwy strój Pierrota budzi pewne zainteresowanie, to sztuczna retoryka zraża Pannę Nelly, która jest
nowoczesną sawantką, jednak sztuczności nie znosi. Ale
młodzian jest ładny, może więc warto spróbować nauczyć
go zwykłej, kolokwialnej polszczyzny. Nauka zrazu idzie
opornie, lecz stopniowo nabiera rumieńców i owocuje…
ciążą córki bogacza. Pan Hipolit wpada w gniew:
– A szelma!, gdybym żył w średnich wiekach, to bym
go przywiązał do rozpędzonego koła w mojej fabryce
i puściłbym trzysta pięćdziesiąt koni parowych i patrzyłbym, jakby się obracał, obracał…!
Panna Nelly rzeczowo wyjaśnia ojcu, że w średniowieczu nie było maszyn parowych i dodaje: „Papo, pomówmy spokojnie… Inne są teraz czasy, (…) Pierrot musi się
ze mną ożenić, trzeba myśleć o ślubie”.
Pan Hipolit: „Jeszcze mam go może prosić, żeby był
twoim mężem i żeby raczył wziąć posag, a później moje fabryki, domy, kapitały. I po to, żeby wszystko kiedyś puścił”.
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Panna Nelly: „Zwykle tak bywa, że nie starzy puszczają, co dostali od młodych, a na odwrót” – i przywołuje
„Pierrocika”. Ale ten się droczy, zachowuje się tak, jakby
to on czynił „łaskę” dziewczynie. Choć z drugiej strony…
– przybyły krawiec („stary lubieżnik”), który ma ucywilizować cyrkowca, roztacza przed młodzieńcem horyzonty życia światowego, pełnego zabawy, szampana, miłostek. Pierrot chciwie chwyta słowa cynika, gdyż uśmiecha
mu się takie życie. Zakochana Panna Nelly usiłuje rozbudzić serce partnera, prawie wymusza słowo „kocham”
i na takim fundamencie ma się rozwijać przyszłe życie
tych dwojga. Pan Hipolit konkluduje: „…tłumaczy wiersze z hiszpańskiego [itd.], a kocha jak ta, co nawet czytać nie umie”.
Taką pointą kończy się ta komedia. Krytyka przyjęła ją na ogół dobrze, choć wytknięto autorowi zbędność
prologu i Szaniawski w następnych utworach tego błędu
nie popełnił.
Trwałym osiągnięciem Reduty było dublowanie obsady wystawianych sztuk. I tak, w „Papierowym kochanku”
rolę Hipolita grał lublinianin Aleksander Zelwerowicz,
zaś w drugiej obsadzie Władysław Staszkowski, Pierrota
– Stanisław Daczyński oraz Juliusz Osterwa, Nelly – Wanda Osterwina i Maria Majdrowiczówna. A oto jak ich grę
oceniali krytycy warszawscy. Zelwerowicz wygrał bezapelacyjnie w konfrontacji ze Staszkowskim. Stanisław Pieńkowski pisał: „Zelwerowicz w Hipolicie – arcydzieło. Niepodobna swobodniej i artystyczniej zagrać tej roli. Cóż
znaczą moje puste słowa wobec jego intuicji oraz kultury! (…) Ani źdźbła szarży, żadnego pustego miejsca, linia
groteski wyborna, (…) cudowny umiar, wszystko – od
charakteryzacji aż do wyboru fotela – jest arcydziełem”2.
Wacław Grubiński porównywał grę Daczyńskiego
i Osterwy: „Pierrot p. Daczyńskiego bardzo wdzięczny, robi karierę jakby niechcący, natomiast w wydaniu
Osterwy jest to świadomy swych celów karierowicz, kokiet, uwodziciel, egoista, szarlatan, a papierowy w tym
znaczeniu, że oschły serdecznie [uczuciowo]. Druga interpretacja ożywia sztukę, pierwsza zgodna jest
z tytułem”3.
Ten sam recenzent nie chcąc zapewne antagonizować
aktorek grających rolę Nelly napisał: „Majdrowiczówna
i Osterwina – arcyśliczne”. Pieńkowski zaś nie bawił się
w kurtuazję i dodał: „Panna Majdrowiczówna – bogata
w rysunku Nelly, wytworna, pani Osterwina – znacznie
od rywalki uboższa, jednostajna, banalna”4. (Takie wrażenie mogła powodować choroba żony reżysera).
2 Cytuję za: Józef Szaniawski, Pierwsza Reduta Osterwy, Warszawa, PIW, 1965,
s. 62–63.
3 Tamże, s. 62.
4 Tamże.

Zauważmy, tak odmienne interpretacje ról w tym samym utworze! To wyzwalanie inwencji aktorskiej oraz
tolerancja Osterwy dla indywidualnych koncepcji poszczególnych artystów świadczy o wyjątkowości i tego
twórcy i tego teatru. Ale to niecała prawda o Reducie,
gdyż w pierwszym rzędzie ceniła ona dramatopisarzy
oraz ich teksty. Na tym polega doniosłość programu tego
zespołu.
Na koniec tego rozdziałku dygresja: otóż motyw pierrota, częściej arlekina, trafił do malarstwa europejskiego,
podam tu jedynie najbardziej znane przykłady: Antonie
Watteau (1684–1721): „Mezzetin” i „Gilles”; Paul Cézanne (1839–1906): „Arlekin”, „Arlekin i pierrot”; Tymon
Niesiołowski (1882–1965): „Koncert w cyrku”, „Koncert”,
„Arlekin grający na flecie”, „Pierrot” i in. O ile sentymentalni bohaterowie wymienionych obrazów Watteau są wytworem kultury salonowej, o tyle postaci arlekinów oraz
pierrota namalowane przez Cézanne’a wyraźnie wskazują na pochodzenie cyrkowe, podobnie rzecz się ma w wypadku Niesiołowskiego, z tą tylko różnicą, że jemu nieobca jest postać pierrota melancholijnego („Piesek i jego
pan”, 1928, czy „Cyrkowiec z fletem”, 1952).
Poza Redutą sceną kameralną rozporządzał Teatr Polski w Warszawie. Bardziej zasłużony był Teatr Ateneum
prowadzony na warszawskim Powiślu od 1930 do 1939 r.
przez Stefana Jaracza, którego drogi twórcze często krzyżowały się z marszrutą artystyczną Juliusza Osterwy. Jaracz – utalentowany aktor – niejednokrotnie występował
w komediach Szaniawskiego. W Teatrze Narodowym wyreżyserował „Żeglarza” (1927 r.), a w Ateneum dał prapremierę „Dziewczyny z lasu” (1939 r.). Po II wojnie
światowej czynny był w Łodzi Teatr Kameralny, którego
zespół w 1949 r. został przeniesiony do Warszawy i zmienił nazwę na Teatr Współczesny; jego długoletnim dyrektorem był Erwin Axer. Ale największym w skali zasięgu
jest oczywiście Teatr Telewizji, jego możliwości są ogromne: może wystawiać klasykę polską i obcą, dramaty psychologiczne, montaże dokumentalne. Słowem teatr kameralny „nie jedno ma imię” i długi żywot zapewniony.
Teatr ludowy
W zasadzie można by nazwać go obrzędowym, a także
widowiskowym, gdyż obydwa te określenia przystają do
charakteru widowiska, o jakim będzie tu mowa. Ale najpierw trzeba przedstawić realizatora tej koncepcji teatru,
a był nim Leon Schiller (1887–1954). O ile Osterwa
pochodził ze środowiska rzemieślniczego (prawdziwe
nazwisko Maluszek), który jednak po śmierci pierwszej
żony ożenił się z prawdziwą księżniczką z rodu Sapiehów, o tyle Schiller (prawdziwe nazwisko Schindelfeld)
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Ulotka „Pastorałka…”, lata 20. XX w., domena publiczna POLONA

wywodził się z bogatej rodziny mieszczańskiej, osiadłej w grodzie Kraka. Posiadł wiedzę w zakresie muzyki, nadto dysponował dźwięcznym głosem barytonowym,
przeto działalność rozpoczął od występów kabaretowych w „Zielonym Baloniku”, potem w „Momusie”, sam
akompaniując sobie na fortepianie. Nawiązał współpracę z E. G. Craigiem, zamieszczając w jego piśmie „The
Mask” esej o twórczości S. Wyspiańskiego. Ale dojrzałą działalność rozpoczął od współpracy z Redutą, tu wyreżyserował dwa widowiska obrzędowe, które przyniosły

mu rozgłos: „Pastorałkę” (24 XII 1922) oraz „Wielkanoc”
(2 IV 1923). Osterwa wybierał do inscenizacji dramaty
zwarte, „dobrze skrojone”, Schiller nie lękał się tekstów
amorficznych, o luźnej kompozycji. Ponadto potrafił zbudować fascynujące widowisko złożone z wielu tekstów,
połączonych ideą nadrzędną. Taką strukturę posiadają
obydwie, wymienione wyżej, inscenizacje.
A zaczęło się od „Szopki staropolskiej – misterium
o cudownym Narodzeniu Pańskim, krotofilami i intermediami przeplatanym” (1919 r.). Inscenizator wykorzystał

→
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Strona programu Teatru Polskiego w Poznaniu, lata 30. XX w., domena publiczna POLONA

popularne kolędy oraz teksty jasełkowe, łącząc je w logiczną całość
w „stylu ludowym”, „a teatr postarał się o stylowy prymityw w dekoracjach, kostiumach i grze aktorskiej”5. Reżyseria zaś „uczyniła
z aktorów gromadę wiejskich
kolędników (podkreślenie moje
– S.K.), ci zaś znaleźli z łatwością
drogę ku własnej formie”6.
Gromada wiejska szła z głębi widowni w kierunku sceny z szopką
i gwiazdą, śpiewając kolędę. Ale widowisko rozpoczynało się obrazem
„upadku pierwszych rodziców”. Po
czym następował epizod poszukiwania noclegu przez Świętą Rodzinę. „Adoracja anielska” rozdzielona była od „adoracji pasterskiej”
intermedium z turoniem. A oto jak
Chleburad witał Świętą Rodzinę:
„A ja, państwo niebiescy, cóż
Wam podaruję? Mam żydowską siwuchę, to Was poczęstuję. Napijcie się, Staruszku z Matuchną, bo
drżycie. Gorzała na konkokcję czyni znakomicie! Przyjmijcie, pięknie
proszę, ten podarek mały, a sprawcież to, by lepse gorzały bywały”.
W „sprawie” III pojawiała się
scena „adoracji trzech magów” oraz
kresu Heroda, któremu Śmierć ścina głowę zgodnie z poetyką szopki ludowej.
Władysław Zawistowski zafascynowany widowiskiem zbudowanym na materiale folklorystycznym pisał: „Ze wszystkich chyba
stolic polskich Warszawa najmniej
zdradzała zaciekawienia dla ludowej poezji. Bywały ongiś czasy, gdy
«ludowość» była hasłem sztandarowym literatury, gdy rodziła się powoli w kolebce konwencjonalnego sentymentalizmu, aż wreszcie
dotarłszy do granic dojrzałego realizmu, została poniekąd zrównana w prawach z innymi tematami
5 Władysław Zawistowski, Teatr warszawski
między wojnami, Warszawa, PIW, 1971, s. 151.
6 Tamże, s. 153.
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i motywami (…) P. Leon Schiller zwracając się wprost
bez żadnego teoretyzowania do sztuki ludowej trafił od
razu w sedno zagadnienia. Ludowość nie jako temat,
ale jako szczególna forma, jako specjalny zakres zainteresowań, światopogląd i estetyczne upodobanie – oto
najprawdziwszy klucz do duszy ludu, do jego duchowej
twórczości…”7.
Tak więc Schiller realizował idealny wzorzec profesjonalnego teatru ludowego. Teatr chłopski, amatorski, noszący tę samą nazwę, miał swego teoretyka i przywódcę w osobie Jędrzeja Cierniaka, zamordowanego przez
Niemców w 1942 r. Teatr ludowy działający na wsi również miał charakter obrzędowy (przykłady: „Wesele krakowskie”, „Franusiowi dola” i in.).
Drugim niezwykłym dokonaniem Schillera w zakresie
misterium była „Wielkanoc” – widowisko obudowane
na kanwie „Historii o Chwalebnym Zmartwychwstaniu
Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka. I ta inscenizacja swoje zaistnienie zawdzięczała zespołowi Reduty.
Ludowość i obrzędowość o charakterze religijnym nie
wyczerpywała pomysłowości Schillera. Potrafił on zinscenizować elementy folkloru szlacheckiego, chłopskiego,
a także miejskiego doskonale obrazujące obyczajowość
tych środowisk. Schiller widowiska tego rodzaju nazywał
„obrazkami śpiewającymi”, gdyż łączyły słowo mówione
ze śpiewem i tańcem. Oto niektóre z nich: „Pochwała wesołości”, „Bandurka”, „Kulig”. Niejako syntezą tego nurtu
inscenizacji był „Kram z piosenkami”.
Pierwsza wersja „obrazków śpiewających” wystawiona
została w Reducie 17 II 1924 r. i składała się m.in. z następujących części: „Pieśń o ziemi naszej”, „Witaj jutrzenko swobody”, „Kulig”, „Kram z piosenkami”. Stanisława
Mrozińska wydała pełny tekst „Kramu z piosenkami”
w 1977 r. w pięknej edycji Wydawnictw Artystycznych
i Filmowych. Z tego egzemplarza z obrazu „Bielany” wybieram „Polkę I”:
„W pięcie mamy przepych pański,
Dla nas pałac – las bielański,
Drzewa, krzaczki i murawa,
To ci jest zabawa klawa!
Jaśnie pani z panem jaśnie
Tańczą kumendransa właśnie,
Ona by go cmoknąć rada,
Lecz w tej sferze nie wypada.
Za to Antoś pannie Mani
Wielką frajdę zaiwanił,
Poobrywał jej guziczki,
A to wszystko z tej muzyczki”8.
7 Tamże, s. 151.
8 Leon Sciller, Kram z piosenkami. Obrazki śpiewające w opracowaniu S. Mrozińskiej, Warszawa, WAiF, 1977, s. 190.
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Schiller był koneserem starych piosenek, facecji, kupletów. Szukał ich na strychach krakowskich kamienic,
a także w skromnych pomieszczeniach rzemieślników
– tak podwawelskich, jak też warszawskich. Ocalił dla
polskiej kultury wiele cymeliów, a jako wokalista i kompozytor uzupełnił nutami te utwory, które znane były
jedynie z wykonania amatorskiego i nie posiadały zapisu tekstowego oraz nutowego. Tworzył porywające widowiska pełne humoru, pięknych melodii, żywiołowych
tańców.
Pominąłem w tej krótkiej prezentacji wielkie inscenizacje z zakresu teatru monumentalnego („Dziady”,
„Kordian”, „Nie-Boska komedia”) nie dlatego, że ich
nie doceniam, przeciwnie – obecność wielkiego repertuaru w działalności teatrów polskich uważam za rzecz
oczywistą.
Czas na wnioski. Obaj przywołani tu ludzie teatru: Juliusz Osterwa – aktor i reżyser oraz Leon Schiller – inscenizator, mimo różnic w upodobaniach literackich,
zgodni byli w jednym punkcie – cechowała ich lojalność wobec dramatopisarza oraz szacunek i pieczołowitość w interpretacji tekstu, który miał przemówić ze
sceny. Nie stawiali siebie ponad dramaturgiem, bowiem
wiedzieli, że to on jest twórcą postaci występujących na
scenie, budowniczym akcji utworu, kreatorem dialogów.
Ich kompetencje obejmują rozległą pracę w zakresie wyboru koncepcji (stylu) inscenizacji, scenografii, gry aktorskiej. Naturalnie to w niczym nie ogranicza inwencji
scenografa odpowiedzialnego za kostiumy oraz wystrój
sceny, jak też aktorów opracowujących poszczególne role.
W tym zakresie pomiędzy Osterwą i Schillerem nie było
istotnej różnicy. Natomiast dzieliły ich upodobania literackie – Osterwa czuł się dobrze w repertuarze realistycznym, choć jako aktor odnosił też wielkie sukcesy
w rolach bohaterskich (Ferdynand w „Księciu Niezłomnym”, Sułkowski w tragedii Żeromskiego). Schiller dramatu naturalistycznego nie lubił, wolał dramat poetycki
czołowych romantyków. A także, jak widzieliśmy, twórczość ludową. Osterwa nie stronił od widowisk plenerowych, jednak Jerzy Szaniawski, który tyle mu zawdzięczał, w „Dwóch teatrach” Redutę określił mianem „teatru
Małego Zwierciadła”, w przeciwieństwie do „Teatru Snu”,
która to koncepcja była bliższa Schillerowi. A przecież
obydwa te nurty teatru polskiego: kameralizm Osterwy
oraz ludowość i widowiskowość Schillera okazały się jednako twórcze, fascynujące w warstwie wizualnej, skłaniające do myślenia, które – zgodnie z ogólnym przekonaniem – ma przed sobą wielką przyszłość.
Stefan Kruk
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Widok od strony zamku lubelskiego na Plac Zebrań Ludowych (obecnie Plac Zamkowy) lata 50/60. XX w., foto. domena publiczna
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Moje
lektury…

Książki duma Lublina
O Lublinie wspominał już mistrz Wincenty Kadłubek (1150–1223) w swej Kronice dziejów Polski. Kadłubek,
zwany Mistrzem, uważany jest za jedną z najważniejszych
postaci w dziejach narodowej literatury i historiografii polskiej. W swym dziele dowodził, iż Leszko – legendarny
władca Polski – stoczył trzy zwycięskie bitwy z Juliuszem
Cezarem, a pokonany przystał, aby jego siostra Julia poślubiła zwycięzcę. Julia, już jako żona Leszka, miała założyć Lublin. Śmiałym wywodom Mistrza Wincentego nikt dzisiaj
nie chce dać wiary, cóż, odbiorcom dzieła Kadłubka najwyraźniej brakuje fantazji i odwagi. Fantazją Kadłubkowi sprostał Sebastian Klonowic, ten w swym dziele Philtron pisał

Lublin to miasto darami nieba darzone obficie.
Miasto i mury szczególną się cieszą Boga opieką,
Słońce promieńmi Rodos przewyższa, żyznością
Gargarę,
Kraje Feaków i gaje Alkonoosa sadami.
Dolin zroszonych pięknością przewyższa dolinę
Peneju,
Miód zaś tak jak hyblejski jest słodszy jak miody
Attyki.
Parki twoje piękniejsze nad świata całe ogrody,
Wobec twoich trawników ustąpią trawy znad
Kajstru,
Chóry ptaszęce piękniejsze niż nad brzegami
Penejdu,
Żyzność twej ziemi przewyższa sławne Cypru krainy.
(fragment, przełożył z łaciny Władysław Syrokomla)
Fantazją i mitologizowaniem miasta nad Bystrzycą nikt
już wspomnianej dwójce nikt już nie dorównał. A tworzyli w Lublinie znakomici autorzy! Na lubelskim zamku edukowali królewskich synów Długosz z Kallimachem, pod lubelskimi dachami swych kamienic składali rymy Biernat,
Jakub Lubelczyk i Mikołaj Rej. Trwale zasłużyli się miastu
swymi dziełami Jan Kochanowski, Aleksander Gwagnin, Joachim Bielski, Łukasz Górnicki, Szymon Starowolski… o,
jakże długa jest ta lista, ileż widnieje na niej nazwisk znakomitych twórców!

Od lat kilkudziesięciu powiada się o Lublinie – miasto poetów. Rymy pod lubelskim niebem składa się dzisiaj równie
ochoczo jak onegdaj. Książki są dumą Lublina!
„Książki duma Lublina” to najnowsza seria wydawnicza Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Lublinie opublikowana w roku 2020 przez Instytut Literatury w Krakowie.
Ukazały się w niej oryginalne – pięknie wydane – tomy
wierszy, prozy, jest także monodram, w sumie jedenaście
publikacji. Lubelskie Stowarzyszenie Pisarzy jest jednym
z najprężniejszych w kraju, jego członkowie są organizatorami szeregu interesujących sesji, sympozjów, zjazdów
i przedsięwzięć literackich (m.in.) sesji „Nasi Sąsiedzi:
Ukraina i Białoruś”, przyznają krajowe i międzynarodowe nagrody literackie, są także niestrudzonymi i pomysłowymi edytorami. Od roku 1999 ukazuje się seria literacka „Lubelska Biblioteka Poetycka”, opublikowano w niej
143 tomy poetyckie. W roku 2014 rozpoczęto edycję „Biblioteki Literatur Naszych Sąsiadów”. W serii prezentowana jest współczesna poezja i proza autorów krajów Europy
Środkowej i Wschodniej w przekładach lubelskich tłumaczy (Iwony Wasilewskiej, Kingi Ciasnochy, Wojciecha
Pestki). Największą popularność zdobyły przekłady książek poetyckich wybitnego poety Wasyla Słapczuka i oryginalnego prozaika ukraińskiego, mieszkającego na Słowacji, Iwana Jackanina. W latach 2015–2017 ukazywała
się seria literacka: „Najpiękniejsze książki na 700-lecie Lublina”. Z 24 tytułów serii przywołać należy choćby dzieła Czesława Michałowskiego Pamiętniki stanu wojennego
i wspomnienia Stefana Przesmyckiego Ja, obywatel Lublina. Od roku 2015 z myślą o bibliofilach powstała „Biblioteka Reprintów Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”. Wznawiano, wydane w małych nakładach,
dzieła Leśmiana, Łobodowskiego, także zapomniane wydania Kraszewskiego.
Niebawem do rąk czytelników trafią tomy II serii
„Książki Duma Lublina”. A dzisiaj przypominamy biogramy i wypowiedzi autorów I serii, prezentujemy krótkie komentarze liryczne, krytyczne, bywa, że satyryczne poświecone ich twórczości.

K. S.
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Elżbieta Cichla-Czarniawska
Elżbieta Cichla-Czarniawska urodziła się w Łodzi w 1935 r., maturę
uzyskała w prywatnej szkole SS. Nazaretanek w Częstochowie (1953), studia
w zakresie filologii polskiej odbyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
(1953–1957). W 1977 otrzymała stopień naukowy doktora na Uniwersytecie
Łódzkim. Po ukończeniu studiów pracowała w Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie, a następnie w szkolnictwie częstochowskim (1958–1975).
Działała w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza. Od 1983 mieszka w Lublinie. Debiutowała w r. 1955 dwoma wierszami w „Tygodniku Powszechnym”. Publikowała m.in. w czasopismach „Akcent”, „Kamena”, „Kierunki”, „Komunikaty Naukowe TLAM”, „Literatura”, „Nad Wartą”, „Poezja”,
„Poglądy”, „Tygodnik Kulturalny”, „Tygodnik Powszechny”, „Więź”, „Życie Literackie” oraz w licznych antologiach. Poezje tłumaczono na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, litewski i bułgarski. Jest autorką dwudziestu pięciu
tomów poezji, dziesięciu książek prozatorskich (powieści, zbiorów opowiadań, wspomnień) oraz czterech pozycji naukowych i krytyczno-literackich:
dwóch o twórczości Jalu Kurka, oraz o dorobku literackim Władysława Sebyły i Zdzisława Tadeusza Łączkowskiego.
Dokonała również wyborów poezji Kazimierza Wierzyńskiego i Juliana Tuwima, opatrując obie pozycje wstępami.
Jest autorką licznych recenzji i artykułów publikowanych w prasie. Laureatka nagród literackich, m.in. wyróżnienia
(1962) i II nagrody (1963) w Łódzkiej Wiośnie Poetów, wyróżnienia za powieść Całe życie powrotów w Konkursie Zarządu Głównego ZLP i Wydawnictwa „Książka i Wiedza” (1975); dwukrotnie nagród im. Józefa Czechowicza (1987
i 2005), nagrody im. Bolesława Prusa za powieść Wiosna, Emilio! (1986), nagrody im. Anny Kamieńskiej (2009) i nagrody Milczewskiego-Bruna (2009).
We wstępie do wyboru poezji Tyle ile cię jest (Lublin 2005) Poetka wyznała: „Pisanie, jak rozumiem jego sens
(a tym samym rolę poezji), starałam się wyrazić już na początku drogi w wierszach Gliniane ptaki i zgoda na pójście. … Twórczość zawsze jest poszukiwaniem, mozolną, wszechstronną pracą, upartym trudem kształtowania, walką z opornym tworzywem. Na pewno też zmaganiem się pisarza z sobą i z tym co go otacza. Ale powołam się na słowa Marii Dąbrowskiej: twórczość bywa w pewnym sensie >natchnioną zabawą< i dotyczy to każdego rodzaju sztuki.
Chcę wierzyć, że sztuka, a więc i poezja, jest dla wielu ludzi pomocą w znalezieniu miejsca na ziemi, często ratunkiem,
zawsze jasnością; nawet wtedy, gdy w mroczniejącym, rozdygotanym świecie współczesnym tak niełatwo o nadzieję”.
Zdzisław Tadeusz Łączkowski, nieżyjący już przyjaciel Poetki, w komentarzu do wspomnianego tomu pisał: „Jest
w tej poezji piękna, odbanalniona codzienność, arystokratyczny urok obrazowania, finezja metafory, wyrafinowanie i celność słowa, subtelność, często szczegółowość spostrzeżeń doprowadzona do perfekcji. Ciekawe i paradoksalne, że chłód, opanowanie poetyckiej wypowiedzi, czasem lekka ironia
i żart łączą się tu z ciepłem, ostrość widzenia rzeczywistości z dyskrecją, ściszeniem, uogólnienie z myślowym skrótem.
Ale nade wszystko liryka Cichli-Czarniawskiej pełna jest ufności, wręcz
„męskiego” honoru, ludzkiej godności i sumienia. Są też w niej, a to bardzo
cenię w moim dojrzałym wieku, silnie zaznaczone związki krwi, ukochanie
ojca, matki, umiłowanie domu rodzinnego. Jest wyrażona głęboką zadumą
świadomość tragicznego uwikłania człowieka w tryby historii”.
W tomie Sumowanie znaków (2006) Autorka wyznała: „Otóż tak się dziwnie złożyło, że moje życie splotło się nierozerwalnie z poezją. Zawsze czułam się lirykiem, nawet jeżeli wyrażałam się w prozie. Specyficzny to defekt
osobowości. Bez poezji nigdy nie mogłam i wciąż nie mogę wyobrazić sobie normalnego funkcjonowania ani jako czytelniczka cudzej twórczości, ani
jako pisarka”.
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idąc wolnym krokiem

stwarzanie od nowa

trudno uwierzyć
że twoje istnienie
jest już poza czasem
którym zwyczajnie wciąż jeszcze się karmię
ja –
zabłąkany podmuch wiatru
na strychu opuszczonego domostwa

myślę że świat się kończy
a to tylko
mgły spowiły ziemię
spod okna
odlatuje dziki gołąb
chłód lgnie do ciała

myślę naiwnie
że odszedłeś na wieczność
a ona kiedyś się skończy
po niesłychanie długim trwaniu
i znowu będziemy razem
szczęśliwi

•
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w koleiny losu
uderza dłonią Bóg
zima
biało
życie trzeba zacząć od zera

sowa śnieżna

maluję sobą
nie dorysowane widoki
ale przecież wieczność
to właśnie znaczy istnieć
poza czasem
z innego tu wymiaru ludzkie bytowanie
drugi świat
nie jest ani trochę podobny do tego
jaki pragnę zachłannie zatrzymać oddechem
na nic kalendarze i zegary
na nic nasza miłość

po co utrwalasz w sobie
szkice z nieodbytych podróży
tam
kontury dziwnych miast
prawdziwych a nieistniejących
ludnych choć niezamieszkanych
tam błędne echa pośpiesznych spotkań
i płochliwych pożegnań
obrzeża niespełnień

może więcej tam wiesz
i więcej rozumiesz niż ja
zamknięta jak małż w skorupie ciała
tak bardzo doczesnego
niebieskie regiony to dla mnie
przezroczysta kropla deszczu
co znaczy
bznieczuć poza wszystkim
co znaczy być nie będąc?

z bezsennej perspektywy
naszczekują porzucone chwile
zmięte wzruszenia spadają na bruk
jak bilety donikąd
niszczy gorączka kroków
napędzanych lękiem czy pożądaniem
pod powiekami zatrzęsienie ziemi
ale gdzie złożono
twoją jedyną własność
prometejską schedę:

trudno
naprawdę trudno uwierzyć
że doszedłeś wolnym krokiem
aż poza czas
i poza oczywistość

rozpalony węgielek słowa

Pamięci Henryka

patrz:
na gałęzi czystego marzenia
usiadła sowa śnieżna
i spokojnie czyści pióra
z pyłu jałowych przelotów
może daje ci czytelny znak?

→
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Zbigniew Włodzimierz Fronczek
Trzydzieści trzy po trzy…
Co to za tytuł? – ktoś zapyta. Dla zainteresowanych mam takie wyjaśnienia.
To nawiązanie do pamiętników Aleksandra Fredry Trzy po trzy, ale – zaznaczam wyraźnie – luźne nawiązanie. Moje relacje nie są pamiętnikami, to
wiersze, piosenki, anegdoty, facecje, żarty i przypowieści.
O czym najchętniej piszę w swych wierszach i miniaturach lirycznych
prozą?
O miłości, zbrodni, Bogu, aniołach i diabłach. O radości i śmierci, kobietach i duchach, przyjaciołach i odkryciach. O tym, czego sam doświadczyłem, zobaczyłem, dotknąłem, ale moje teksty bywają także komentarzami do
lektur, filmów, widowisk, czy opowiedzianych mi historyjek.
W Polsce – jak i w całym świecie – zdarzyło się wiele zdumiewających historii. Powiada się w wielu polskich miejscowościach, że są rzeczy, o jakich
nie śniło się właścicielom koni. Zapamiętam, bo jest to może parafraza słynnego motta Szekspira.
A ja w swej prozie i wierszach lubię kojarzyć przypadki i osoby polskiej prowincji z postaciami znanymi z podręczników historii, głośnych filmów i powieści, lubię odwoływać się do znanych powiedzeń, przysłów, fraz i wierszy.
Lubię raczyć czytelnika zabawnymi skojarzeniami, puentami, sprawia mi satysfakcję zaduma jak i uśmiech na jego
twarzy. Lubię i cenię humor, choć niekiedy w moich utworach jest to śmiech przez łzy.
Kocham książki, tę miłość do słowa pisanego podkreślam przy każdej okazji. Obcuję z książkami od dzieciństwa.
Wiem, że z tych najlepszych płynie przesłanie. Przesłanie dla mnie to myśl, rada, nauka.
Sztuką jest odczytać przesłanie, sztuką jest wykorzystać mądrość czy życzliwość innych.
W jednym ze swych tomów napisałem: „miejcie odwagę być szczęśliwymi”.
Do szczęścia potrzeba odwagi? – ktoś zapyta.
Wielkiej odwagi! – odpowiadam.
Najtrudniejsze są rzeczy proste: głosić prawdę, szanować ludzi, uśmiechać się do nich, nie unikać pracy, czcić piękno i Boga. Uczył mnie tego mój
Dziadek Aleksander, nie żyje od wielu lat, a ja z każdym rokiem odkrywam
i doświadczam, że jego nauki były niezwykłe. Napisałem kiedyś, pod wpływem opowieści Dziadka Aleksandra, że w walce dobra ze złem zwycięża tylko dobro. Po latach usłyszałem, że nasz kochany papież, papież-Słowianin,
Jan Paweł II, głosił: „Zło dobrem zwyciężaj”. Jakże to bliskie temu, co głosił
mój Dziadek Aleksander.
Jestem szczęśliwy, a i dumny, że na swej drodze spotykam życzliwych i dobrych ludzi.
Posługuję się słowem, pracuję w słowie, sięgam po słowa.
Staram się słowem nie wyrządzać przykrości, staram się słowem siać życzliwość, wzajemne zaufanie.
A w mojej książce najwięcej o relacjach kobieta – mężczyzna. Więc o miłości? Także o namiętności, zdradzie lecz i bezradności, wszak ilu ludzi – tyle
uczuć. I o tym przypominam w moim Trzydzieści trzy po trzy w formie niekiedy żartobliwej, niekiedy poważnej, bo jest i życie i jest literatura.
Wierzę, głęboko wierzę, że jest w tych tekstach – często zaskakujących
i przewrotnych – cząstka nie starzejącej się wiedzy o ludziach i świecie. I jak
mniemam, błyska w nich promyczek humoru, wiary i nadziei, świat jest wart
uśmiechu.
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Cztery wcielenia Zofii O.
Zofię O. znam z widzenia. Pojawia się w miejscach,
które lubię i gdzie bywam często: w kawiarni ,,Jutrzenka”,
kinie ,,Kosmos”, ogrodzie saskim.
Kiedyś w księgarni „Albatros” czytała swoje wiersze.
Jest więc poetką, ma męża, nie wiem, czy ma dzieci.
Pewnego razu w bibliotece zastąpiła mi drogę.
– Wiem o tobie więcej niż myślisz – oświadczyła.
– Chcę, abyś też coś wiedział o mnie! Jestem już na tym świecie czwarty raz!
Rozumiesz? Nie rozumiesz! Więc posłuchaj!

1.
W roku 1675 byłam hiszpańską księżniczką, swej piętnastej wiosny nieszczęśliwie się zakochałam. Nieszczęśliwie, bo moim wybrankiem był wędrowny kuglarz. Nie zdążyliśmy uciec, rodzice oddali mnie do klasztoru.
Po trzech latach zmarłam na nikomu nieznaną chorobę, choć niektórzy mówili wprost, że pewnie z tęsknoty i żalu. Pozostało po mnie sto szesnaście ballad. Śpiewają je do dzisiaj, a nikt nie wie, że jestem ich autorką.
Wczoraj w radiu jedną z nich usłyszałam w wykonaniu samego Georgesa Brassensa!

2.
Wiek później pojawiłam się znowu. Był rok 1796, a ja miałam szesnaście lat i pierwszego męża. Wędrowaliśmy preriami Ameryki, nad rzeką Agassiz zastrzelił go Indianin i oskalpował na moich oczach. W jego namiocie wyprawiałam skóry i wędziłam mięso. Moje palce zgrubiały, a paznokcie stały się jak pazury. Myślałam, że zamienię się w niedźwiedzia. Nie, nic takiego się nie stało, kiedyś nasz obóz splądrowali nieznani
mężczyźni, jeden zabrał nasze konie, drugi skóry i broń, trzeci mnie. Odeszliśmy w odległe miejsce, gdzie na
nizinie stał drewniany dom, a dalej góry w białych czapach śniegu. Był dobry dla mnie, po dziewięciu miesiącach umierałam w połogu, a on płakał nade mną. Możesz sobie wyobrazić, że tęsknię za nim, jak za nikim
innym?
Skąd to wiem? Ze snów! Z kolejnych dowiaduję się coraz ciekawszych rzeczy!

3.
Sto pięćdziesiąt lat temu – wszystkich zachwycał mój jasny wzrok, blond włosy i smukła figura. Nie podejrzewałam, że udusi mnie zbir wynajęty przez kochankę mojego męża. Zaskoczył mnie samotną w kuchni
i zacisnął paluchy na mojej szyi, Zdążyłam spostrzec, że mu się podobam, rozerwałam więc suknię, by odsłonić piersi. Nie mógł się oprzeć, aby ich nie dotknąć. Gdy zasmakował w pieszczotach, uderzyłam go dzbanem. Niestety, zbyt słabo, omdlał tylko na moment, nie zdążyłam uciec. Dobrze zrobiłam zadając łotrowi
ból, ułatwiłam mu trud morderstwa, nie zabijał mnie już dla pieniędzy, także z nienawiści. Nie cierpiałam
więc długo.
Czemu to mówię? Przypominasz mi tamtego zbira!
→
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Maria Józefacka
Zrodzona podczas Wielkiej Wojny w środowisku zubożałej inteligencji
bezwzględnie lojalnej wobec wspólnoty losu.
Okaże się w PRL-u, że są to obywatele drugiej kategorii; pomimo tego ludzie mozolnej pracy u podstaw.
Pasja poznawcza sprawia, że Józefacka przezwycięża przeszkody. Pod kierunkiem wybitnych profesorów studiuje na KUL-u nauki humanistyczne, dojeżdża do Łodzi na zajęcia doktoranckie. W Uniwersytecie Łódzkim uzyskuje stopień doktora jeszcze przed trzydziestką.
W tej samej dekadzie publikuje trzy zbiory wierszy: „Ostrze”, „Całopalenie”, „Epicentrum”, które przyciągają uwagę krytyki i tłumaczy. Jednakże konieczność posługiwania się mową ezopową sprawia, że autorka coraz rzadziej
dopuszcza swą poezję do głosu. Także z przyczyn od niej niezależnych odkłada ad acta plany naukowe. Doskonali rzemiosło. Staje się rozpoznawalną
autorką powieści dla młodzieży mocno osadzonych w realiach polskiej prowincji. Kilkanaście jej książek stale plasuje się w rankingach czytelniczych
w ścisłej czołówce – osiągając wysokie nakłady.
Z biegiem lat Józefacka zamyka ten etap twórczości. Wybiera prywatność i pracę intelektualną niezależną od mody,
jaka akurat panuje.
Twórczością Józefackiej zachwycają się zwykli zjadacze chleba ale też aniołowie krytyki, liryki i duchowości.

wyjątkowy talent

Julian Rogoziński, 1970

Pieśń (fragment)
Radości Symeona pozwól nam zaznać, Boże:
aby się nam wyśniło
to, co się stać może.

wiersze niezwykłej piękności
Jarosław Iwaszkiewicz, 1978

Aby się nam spełniło
To, co się nawet nie śni.

non multa sed multum

Natchnij nas swą siłą
i w Duchu uzupełnij.

ks. Janusz Pasierb

Można przypomnieć, że łacińska sekwencja przytoczona przez poetę księdza Janusza wykłada się: „nie wiele
ale dobrze” , można ją również wyłożyć w słowach: „nie
dużo ale gruntownie”. Warsztat poetycki autorki jest prosty, surowy, o wysokich wartościach artystycznych. Niewielu twórców potrafi czarować taką oszczędnością słowa. Twórczość poetycka Marii Józefackiej nie jest więc
pokaźna, lecz – bez wątpienia – dobra, ba, znakomita.
Jest uniwersalna, filozoficzna, patriotyczna. Poetka – osoba surowa dla siebie, pobłażliwa dla bliźnich – podejmuje tematy ponadczasowe, poszukuje dobra, prawdy, potępiająca zło, wysoko niesie ojczysty sztandar, wreszcie
odwołuje się do Boga.
A wszystko – jak powiadam – w słowach prostych,
szczerych, pięknych, bywa, że porażających.
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zachować świat dla siebie?
nieobliczalna
strata

ale cóż to się rozrasta w człowieku
gdy współ-czuje z Tobą

już nie podzielę się z tobą
zachwytem
troską
żartem

***

szaleje
moje serce
wyrywa się za tobą
jak wariat
lekarz
rozkłada ręce
na to
nie ma lekarstwa

***

nie garb się
nie chowaj po kątach
gdy twoja miłość
od śmierci
pobiera ostatnie lekcje
wyprostuj się
uważaj

***
życie
błysk

obok gęba nieistnienia
ropuch na straży
a jednak życie
nieustannie
wiruje
staje się
dzieje
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niebo
nie odbija cierpienia
inny świat
i za daleko

inne niebo?
-* * *
może usypiasz teraz po drugiej
stronie wiatru
tymczasem
przepełnia się noc
w moim czuwaniu

***

sama na wysokim balkonie ponad
kwietniową nawałnicą która zdmuchuje gwiazdy
i nów księżyca wąski lekki
bloki z ubiegłego stulecia wbite w grzbiet wzgórza
pociąg dudniąc okrąża miasto
auto przemyka aleją jakby przeciągnął smyczkiem
reszta sił odpłynęła z twoim umieraniem
żyć dalej?
któż to się zastanawia ze mną
tu
na skraju

***

przyjął ciało
by stać się człowiekiem
bo tylko w człowieku
pamięć
skręca się z bólu

odpoczywa przez chwilę w ciemności
by ją odrzucić
jak miękki pled
jak śmiertelne spanie
→
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Cezary Listowski
Cezary Listowski (ur. 1950 r. w Wałczu). Absolwent KUL-u, debiut 1974 r.
w „Nowym Wyrazie”. Opublikował tomiki wierszy: Słowo NIE (1977), Zawieszeni na drodze (1981), Pogoń za wiatrem (2019), powieść Strzępy (1984
wyd. „podziemne” Przedświt), duży blok wierszy w antologii „Przebudzenie (1976). Redaktor naczelny (m.in.) „Wprost” – biuletyn Regionu Środkowo-wschodniego NSZZ „Solidarność” (1981), „Tygodnika Współczesnego”
(1990–91), „Głosu Świdnika” (1992–94).
Po opublikowaniu Słowa NIE – było to w roku 1977 – poeta udzielił krótkiego wywiadu dla „Kuriera Lubelskiego”. Na pytanie o radość z wydania debiutanckiego tomu odpowiedział: – „Nie kryję radości. Cieszyłbym się jednak
bardziej, gdyby ukazał się mój najnowszy tom Drogowskazy na wietrze”. Drogowskazy ukazały się w serii „Książki Duma Lublina” wydanej w roku 2020.
Na skrzydełku książki znajdzie czytelnik pełną nostalgii refleksję: „tryptyk
Drogowskazy na wietrze powstał w latach 1974–77 i dzisiaj jest już tylko swoistym dokumentem historycznym, pamiątką po jakże słusznie minionej epoce. Myślę, że gdyby do publikacji tego tomiku mogło dojść w tamtym czasie...”. W tym momencie poeta urwał swą
wypowiedź. Cóżby się wówczas wydarzyło, czy mogło wydarzyć? Tom nie minąłby bez echa, spotkałby się – o czym
autor jest przekonany – z niezwykle żywym odbiorem czytelniczym. Niewątpliwie tamten czas był życzliwszy dla piszących, czytelnicy łaskawsi, krytycy spragnieni dzieł oryginalnych, odważnych i aktualnych. Drogowskazy mogłyby
się okazać bestsellerem, choć tego terminu wówczas jeszcze nie używano. Dziś – wbrew temu co zdaje się mniemać
sfrustrowany Autor – tom nie stracił aktualności atrakcyjności, siły wyrazu, tylko – zgoda – gdzie szukać życzliwego czytelnika, wnikliwego i uważnego krytyka, który pochyliłby się i powyciągał analogię. Muszą wystarczyć zdawkowe, pochwały.
W wywiadzie napomknął, że pracuje nad książką Ogródek Kulasa, bajką dla dorosłych. Dzieło, jak się wydaje, pozostało nieukończone, autora można zrozumieć, nadeszły bowiem czasy, kiedy bajki dla dorosłych okazały się niepotrzebne, dorośli mogli wziąć się za bary z komuną. Poeta energicznie włączył się w nurt Solidarności, nie skąpił
sił i zdrowia dla niepodległościowego zrywu. Poza szalejącą w tamtym czasie cenzurą, w tzw. drugim obiegu, w podziemnych drukarniach ukazywały się biuletyny, gazetki, książki. W podziemnej oficynie „Przedświt”, w roku 1984,
ukazała się powieść Listowskiego Strzępy. Trudno określić nakład, myślę, że nie więcej niż 200 sztuk, ta niewielka
ilość egzemplarzy wystarczyła do powstania legendy książki.
Siedemnaście lat później w dwumiesięczniku „Lublin” (nr 5-6/2011) wyznał: „Strzępy zacząłem pisać wiosną 1980
roku. Miała to być z założenia proza monumentalna – język Kafki, objętość
Prousta albo przynajmniej Musila, precyzja Joyce’a, profetyzm Orwella… Mój
Odyseusz wracałby do swej Itaki nie dziesięć, ani nie dwadzieścia lat. Na szczęście akurat wtedy, kiedy skończyłem pisać pierwszy rozdział, zbuntowała się
załoga Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku i siłą rzeczy zająć się
trzeba było czymś zupełnie innym. Zamiast pisać o „niemożności” polskiej inteligencji, o beznadziejności jej położenia i poczuciu klęski, trzeba było zakasać rękawy i ostro zabrać się do roboty”.
I jeszcze jedna smutna refleksja autora, otóż stwierdza: zaskoczyło nas, że
potoczyło się wszystko ku normalności.
Pisarz zabrał się do konspiracyjnej roboty, zapisał piękną kartę podziemnego wydawcy, dzisiaj sarkastycznie wzdycha, że „normalność” o którą walczył okazała się dla literatury, a właściwie dla całej szeroko rozumianej „wysokiej” kultury, większym zagrożeniem niż czas stanu wojennego.
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PEWIEN ZMIERZCH W POKOJU ANZELMA TAK,
JAK ON GO WIDZIAŁ
Wszystko było w porządku dopóki tłuste cioty tańczyły spokojnie. Potem płatki śniegu udawały desant na czerwonych spadochronach. Cegły ułożone na obraz i podobieństwo ścian udawały, że
zalęgły się w nich korniki. Dzidy półnagich wojowników wyskakiwały ku niebu jak rozwścieczone psy, by powracać po chwili z szyjami kwilących
chmur w zębach. Tymczasem ziemia usiłowała
ukryć się w podziemiach. Katakumby były jaskinią lwa. Lew ryczał. Ziemia uciekała do nieba. Klawisze pytały o fortepian. Podrobiona moneta wysłana na zwiady puszczała się na prawo i lewo. Nie
mogła zdradzić. Nie wiedziała, którą stronę reprezentuje. Kiedy oprawcy pomdleli, biczowała się
sama. Ponieważ klawisze domagały się włączenia
do gry, rozpoczęto pertraktacje. Wodzowie wcielili
się w posążki służące do przyciskania papieru.
INNY ZMIERZCH W POKOJU ANZELMA, TAK,
JAK ON GO WIDZIAŁ
Obłąkane cioty nie ustawały ani na chwilę. Ich
tłuste piersi przelewały się teraz w tańcu brzucha. Seledynowe plaże śniły o polarnych niedźwiedziach, zdejmujących im z nóg sandały. Podrobiona moneta znowu spłynęła miesięczną krwią,
a miesiąc nie nadchodził. Pszczoły utrzymywały, iż są niewinne. Klawisze skakały po szalach jak
poszalałe, ale wskazówka nie chciała się wychylić.
Ciemności rozpuściły włosy, lecz po bruku nadal
klekotały tylko rozbiegające się w popłochu kości.
Rytualnym dziewicom wianki przyrastały do głów.
Projekcję wstrzymano, kiedy cioty zanadto zbliżyły się do siebie. Półnadzy wojownicy wytrwale rabowali drabiny.
JESZCZE INNY ZMIERZCH, KTÓRY NIE BYŁ
ŚWITEM
Cioty zwisały, zawieszone pół stopy nad ziemią.
Pod sklepieniem bezgłośnie szybowały ważki w błękitnych sukienkach. Półnadzy wojownicy z drabinami na plecach przebijali się przez zaspy. Gwiazdy skrzyły się jak szarańcza. Podrobiona
moneta uparcie szukała twarzy w krzywym zwierciadle czerwonego stawu. Fortepian szczerzył
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zęby. Ryby śpiewały bajkę o złotym rybaku. Ciemności przewalały się z kąta w kąt. Bały się samych
siebie. Fałszujące klawisze wygrywały uwerturę
O TYM, CO MASZYNA DO PISANIA
ROBIŁA W STRAŻACKIM PORCIE
Potem zaśpiewały korniki, wygłodniałe jak podpłomyki świec. Tłuste cioty, zwiędnięte jak harmonijki, startowały do biegu przez opłotki. Po opuszczonych plażach, skrzypiąc aż w oczach ciemno,
pędziły wąskotorowe drabiny. Okna wychodziły
na gościniec. Półnadzy wojownicy, raniąc się o powietrze, sznurowali spadające sandały. Klawisze
zabierały głos, ale słowa odbijały się od uszu z natrętnym klekotem drewna. Jaskółki ścierały błękit. Korniki, pracowite niczym zbożowe wołki,
orały rolę kartki. Struny szarpały się do krwi. Pod
parawanem śniegu raczkowały pierwsze wiosenne czcionki. Z oddali dolatywał monotonny łoskot
drukarskiej farby.
O TYM, CO ROBIĆ MOGŁA
Tłuste cioty, beztroskie jak zalotnicy, tańczyły drogowe walce. Rosły szczeble w drabinach półnagich
wojowników. Klawisze – psy niebieskie, wypędzały szkodę z jaskółek. Korniki odpływały po korzenie. Janina, zbłądzona jak róża wiatrów, stulała płatki rdzy. Podrobiona moneta, wytarta przez
czas i lombardy, błąkała się pijana jak emerytowany przewoźnik. Pomylona o trzysta sześćdziesiąt
stopni schodziła droga bez adresu. Mielizny rozlewały się szeroko. Dzień za dniem, noga za nogą,
tonęły latające holendry. Drzewa wyciągały ręce.
TRZECIE SKRZYDŁO TEGO SAMEGO PTAKA
Jabłka pachniały tylko ręką sięgnąć. Brukowanymi ulicami potępienia przeciągał strumień dziewczyn, zdrowych jak okrętowe maszty. Słodko nęciły srebrne łuski jaskółek. Ciemności dobijały się do
drzwi. Wdzięcznie jak młode winogrona musowały korniki w kożuszkach z owczego mleka. Gwiazdy, trąby powietrzne, zapach słońca i czarny szept
muchomorów – wszystko biegło do rąk, zajętych
łuskaniem czasu.
Drogowskazy na wietrze
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Wojciech Pestka
Od święta poeta, na co dzień prozaik, scenarzysta, reporter i tłumacz.
Z wykształcenia matematyk, rolnik z przymusu, literat z wyboru. Członek
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Czemu pewne książki się podobają, czemu książki Wojciecha Pestki robią furorę w Polsce, w Europie? Zaryzykuję
taki sąd: w rozważaniach o świecie, które autor nam serwuje, czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania, które mu doskwierają, które dręczą. To pytania
o sens życia, bogactwa, pracy, wolności. Wiersze Wojciecha Pestki wzruszają, proza zachwyca, reportaże zdumiewają. Zdumiewają, że tyle w ludziach
odwagi, potrzeby przeciwstawiania się złu, buntu. Wojciech Pestka, reporter
Wojciech Pestka, potrafi odszukać ludzi w Rosji, na Ukrainie, Litwie, Łotwie,
Kazachstanie i Białorusi, którzy przeżyli piekło, piekło na ziemi zgotowane
ludziom przez ludzi. Stąd tytuły tych książek Do zobaczenia w piekle, Diabelska maszyna do szycia. A wiersze Wojciecha Pestki są o potrzebie miłości,
o miłości, którą można ofiarować
osobie, czekającej na takie uczucie.
Twórczość
Wiersze:
Histeria (Kraków 2017); Spacer po linie – Мандрівка линвою (z Anną Bagrianą, Lwów 2008, Ukraina); Dziesięć wierszy dla Grosza (Lublin 2005, tłum.
rosyjskie Стихи для Грошки, Moskwa 2013, tłum. ukraińskie Сніданок
з Гамлетом, Łuck 2016) –nagroda główna w konkursie Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; Miasto (Częstochowa 1976); Zwykła rozmowa (Częstochowa 1976).
Proza:
Diabelska maszyna do szycia (Kraków 2020); Gdyby Polacy nie byli Polakami (Kraków 2019); Mój mąż frajer (Kraków 2017); Долины под снегом (Doliny pod śniegiem, z Siergiejem Morejno, Moskwa 2015); Powiedzcie swoim
(Kraków 2013); Jak mało… ks. Józef Gacki (1805–1876) zarys biografii (Radom 2012); Do zobaczenia w piekle (Warszawa 2009, wyd. drugie – Kraków
2019, tłum. ukraińskie До побачення в пеклі Lwów 2012, tłum. rosyjskie
До свидания в аду, Moskwa 2019, tłum. białoruskie Да сустрэчы ў пекле,
Mińsk 2020) – nominowana do Nagrody im. J. Mackiewicza za 2010;
Ballada o żyletce (Warszawa 2009).
Tłumaczenia:
Wasyl Słapczuk Księga zapomnienia (Kraków 2014); Wasyl Słapczuk Kobieta ze śniegu (z Iwoną Wasilewską, Lublin 2012); Pawło Szczyrycia Uobecnienie legendy – Напомнение легенды (z Iwoną Wasilewską, Kijów 2010, Ukraina); Anna Bagriana Wyśnij mnie (Częstochowa 2008).
Scenariusze dla filmu i teatru:
Syrop z kocimiętki (2019, monodram); Klecha (2017, fabularny, na motywach powieści Powiedzcie swoim o wydarzeniach radomskich 1976, współautor); Leo zawodowiec (2015, dokument), Na powierzchni lustra. Trzy razy
pięć (Ryga 2012, z Majrą Assare i Siergiejem Morejno, nagranie studyjne)
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pamięć absolutna

którzy

pięć postulatów:
żeby zdrowie było dla wszystkich
żeby młodość była dla wszystkich
żeby miłość była dla wszystkich
żeby szczęście było dla wszystkich
żeby nieśmiertelność była dla wszystkich
to wszystko już było
w raju
z którego uciekli Ewa i Adam

którzy mówią –
nie mają nic do powiedzenia

paradoks
sztuka zwyciężania
nie polega na wygraniu wszystkich wojen
sztuka przegrywania
nie polega na podniesieniu do góry rąk

asceza
ty i ja
poza nami
on, ona, ono
wy, oni

obsesja

oczekiwanie

światło
chce być najlepszą wersją jasności promiennej
odwrotnie otchłanie mroku –
ciemnością ciemności

jeszcze jestem
jeszcze jestem
jeszcze

słońce, księżyc i gwiazdy
w iluminacji świątecznej
chcą być najlepszą wersją dekoracji
wessaną przez czarne dziury
człowiek
dźwignięty na wyżyny stworzenia
chce być najlepszą wersją kata dla samego siebie
Bóg nie zostaje w tyle –
chce być najlepszą wersją naszego Boga

6 5

którzy milczą i nie słuchają –
mają siebie

chwila olśnienia

ziemia
chce być najlepszą wersją miejsca nie do życia
jej dni są policzone
wciąż się jednak kręci

•

którzy słuchają –
nadstawiają uszy na tych, którzy mówią
nie mają nic do usłyszenia

sztuka przetrwania
nie polega na unikaniu zwycięstw i porażek

niebo
najlepszą wersją firmamentu
dzielić wody dolne i górne
by się nie mieszały

2 0 2 1

jedynie domyślam się siebie
jeszcze jestem

zasadniczo
tak/nie, jestem/nie jestem
(wykreślono: kobieta/mężczyzna),
nie dotyczy*
*niepotrzebne skreślić

utopia
dobro bez zła
odwaga bez strachu
prawda bez fałszu
zdrowie bez choroby
cnota bez grzechu
piękno bez brzydoty
miłość bez nienawiści
białe bez czarnego
nieśmiertelność bez śmierci
niebo bez piekła
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Stanisław Rogala
Stanisław Rogala – to prozaik, poeta, dramaturg, badacz literatury współczesnej, wydawca. Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki
(UJK Kielce), autor powieści [m.in. Modlitwa o grzech, Zreczaki (dwa wydania), Nocne czuwanie, Piotrowe Pole (dwa wydania), Chłopak zwany Kawką
(cztery wydania), Kakus – świętokrzyski zbój (dwa wydania), Rodzinna ballada (dwa wydania), Strzelcy i sokoły, Księżycowe wakacje]: zbiorów opowiadań [m.in. Ucieczki, Gdzie jest Siwobrody?, Ktoś taki, jak ty, W Krainie Świętego Jelenia (cztery wydania), Marcowy śnieg, Nocny krzyk, Przypadki nie z tej
ziemi), Marzec ’68 w Lublinie (wspomnienia 2018)], opracowań monograficznych pisarzy (jak: Kazimierza Kowalskiego, Kornela Filipowicza, Tadeusza Konwickiego, Longina J. Okonia, Jerzego Korey-Krzeczowskiego), innych
opracowań (np. Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny, Chmielnik –
miasto i gmina, przewodników turystycznych) oraz blisko 150 artykułów naukowych. W zakresie poezji opublikował: Kolory duszy (1995), Obłaskawianie
nieba (1999), Wołania za matką (2000, 2019), Poèmes (w języku francuskim)
2002, Wielki wyścig (2003), Kręgi na wodzie (2005), Pokłon ziemi mojej (2010), Kwintet szczawnicki. Poemat (2010), Poetycki ogród dla dzieci (2011), Dom pod cisami (2011), Idę ku ciszy (2014), Wschodni wiatr (2016), Łysica (2017), Rozmowy z lasem (2019) oraz wyborów wierszy: W zawikłanym krajobrazie świata (1997), Poezje wybrane (2008), Tylko
miłość (2008), i kilku publikacji społecznych. Jego utwory publikowane były w ponad siedemdziesięciu antologiach
i wielu czasopismach. Od 2011 roku założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Nad Kamienną”. Za pisarstwo i działalność społeczną wyróżniony odznaczeniami: m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, „Za zasługi dla Kielecczyzny” „Świętokrzyska Nagroda Kultury”. Zainteresowania –
hobby: kolekcjonowanie książek regionu świętokrzyskiego, „Małe ojczyzny” – ich historia i dzień dzisiejszy, turystyka.
*
Warsztat poetycki Rogali nie jest skomplikowany, ale o wysokich wartościach artystycznych. Świętokrzyski piewca
hołduje wolnej wersyfikacji, uprawia wiersz współczesny, dla którego niegdyś znakomity wersolog Adam Kulawik
wymyślił określenie „wiersz niesystemowy”. Nasz twórca lubi formy niejednoznaczne pod względem genologicznym.
Pisze utwory znajdujące się na pograniczu liryki i epiki, bliskie liryce ze względu na kreację nadrzędnego podmiotu
mówiącego uzewnętrzniającego swe wnętrze, sąsiadujące z epiką z uwagi na ich zdarzeniowość. To zamiłowanie do
synkretyzmu rodzajowego najpełniej widać w zbiorze Zdarzenia (liryczne).
Prof. dr hab. Anna Wzorek (UJK)
*
Poeta (Stanisław Rogala) unika słowotoku, wybiera skondensowaną formę wypowiedzi, pragnie słowom przywrócić ich pierwotne znaczenie i blask; budzi więc do
życia: czułość, delikatność, dobroć, macierzyństwo, miłość, ofiarność, patriotyzm,
prostotę, przebaczenie, rodzinę, szczerość, wierność, wychowanie. Nie ożywia ich
wszystkich jednocześnie, by uniknąć dysonansu nie do zniesienia. Wie, że ludzie
uczynili ze słów tarczę dla kłamstwa i pychy, imieniem słowa zakrywają rzeczy haniebne. Prosi, by żyjąc w słowie, nie wzywać go nadaremno. Nie pozostawia słów
samych sobie. Angażuje się, by żyć nimi, albo po prostu, by czynić to, o czym mówią. (…). Nie boi się powiedzieć: nie wiem, szukam prawdy o sobie i o bliźnich.
Promieniowanie prawdy oznacza zawsze wyzwolenie wewnętrznych impulsów,
ogarnięcie przez to, co jest piękne. Proces poznawania prawdy to (…) spotkanie
w miłości, uznanie indywidualności drugich, powściągliwość wobec szczerze wyrażanych poglądów każdego człowieka, by nikogo nie osądzać i całkiem po ludzku być uprzejmym. Rogala (…) przypisuje życiu człowieka ważną rolę prawdy.
Prof. dr hab. Zbigniew Trzaskowski, UJK Kielce
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Współczucie
Współczuję ci stary człowieku
że już przemierzyłeś swój świat
a teraz wieszasz go na lasce
Dziękuję ci młody dębczaku
który stałeś się laską
i dźwigasz ludzki balast
Współczuję ci wodo
w przelewaniu czasu
który tak łatwo marnujemy
Współczuję ci ptaku lotny
że pośród naszych marzeń
zabrakło miejsca na twój lot
Gdzie odeszłaś pieśni wesoła
oberku skoczny
kielichu miodny
Nie buntujcie się przeciwko człowiekowi
wrogim milczeniem
nie wie co czyni

Chusta
można nią osłonić twarz
nowonarodzonego
można zasłonić twarz
zawstydzonego
można obetrzeć łzy
pożegnać odchodzącego przyjaciela
nawet pomachać temu
na trybunie
to znak doli człowieka
moja matka chustą
zasłaniała się
przed światem

Słońce
Słońce
okryj moją twarz
niech będzie promienista
godna człowieka
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niech zza obłoków mgły
spadnie na wały śniegu
kropla krwi
i wyrośnie z niej piękna róża
tak piękna, że ujrzę w jej blasku
swój dom
pobiegnę do niego
mimo zmęczenia
odzyskam przecież siły
i wzrok
jak średniowieczny pustelnik
zagubiony pośród świata
Słońce
odsłoń skrawek ziemi
żebym się ogrzał
kiedy dotkną mnie
zimne dreszcze ostateczności
Ach, Słońce, Słońce…

Moje ptaki
Moje ptaki
nieustannie liczą dachy domów
drzewa rozsiane po okolicy
ich gałęzie i liście.
Zaglądają do okien
do naszych i swoich gniazd
sprawdzają ich wnętrza.
Cerują odległości między ludźmi
poszukując ciszy, spokoju i dobra.
Nie boją się wiatru
ani chmur
a błyskawice nie powstrzymują
ich od wędrówki.
Są zadowolone z gospodarowania człowieka
– ćwierkają, gruchają,
opowiadają ludziom swoje przypadki…
na pojedynek z wiatrem namawia
kusi nową miotłą Jagi…
Ptaki śpiewają radosną pieśń
i unoszą się ku górze...
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Andrzej Samborski
– z wykształcenia psycholog, po, studiach na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Studiował także wiedzę o teatrze w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Poeta i pieśniarz, zdobywał nagrody literackie,
m.in.: I miejsce na VI Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie, III miejsce w turnieju jednego wiersza podczas XXIX Warszawskiej Jesieni Poezji,
a w ostatnim czasie wyróżnienie w XXVII Konkursie Poetyckim im. Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wydał zbiory poetyckie: To się śpiewa, to się
tańczy (Lublin 1995), Na śmiech i życie (Lublin 2004). Inną jego pasją jest
teatr. Wystąpił w wielu spektaklach Teatru Pierwszego Kontaktu, Amatorskiego Teatru Towarzyskiego. Ma również osiągnięcia w muzyce: II miejsce
w VIII Konkursie Muzyki Folkowej Nowa Tradycja wraz z zespołem Chojzes
Klezmorim, III miejsce na festiwalu Peter-Rohland-Singewettstreit w Burgwaldeck jako solista. Tworzy teksty własnych piosenek. Parał się ponadto
przekładami literackimi z języków: angielskiego i z jidysz. Najnowsze pole
działalności znalazł na styku sztuki literackiej i fotograficznej. Wraz z fotografikiem, Jerzym Liniewiczem, zorganizowali wystawy fotograficzno-poetyckie: Zwierzę się wam… czyli zwierzęta, rośliny, zjawiska przyrody, a wśród nich człowiek, jak również: Jesziwa – serce żydowskiego Lublina. Poezja – głos
żydowskiego serca. Druga z tych wystaw, będąca upamiętnieniem 90. rocznicy powstania lubelskiej Jesziwy, stała się
przyczynkiem do nagrodzenia autora we wrześniu 2020 roku Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin.
Powiada się, że Lublin - miasto poetów. Jak poeta czuje się w tym mieście?
Nie wiem, czy w jakimkolwiek innym mieście jest więcej wspaniałych poetów niż tu, w Lublinie. Wobec tak mocnej
konkurencji, czym mógłbym ich przewyższyć? Wyszlifowałem styl, syntetyczną formę, którą określić można by słowami Tomasza Manna: „Szczęściem pisarza jest myśl, która cała staje się uczuciem, jest uczucie, które całe staje się
myślą.” Zacząłem śpiewać swoją poezję, tworzę piosenki. Poza tym ostrzę pióro translacjami. Publikowałem przekłady poetyckie z angielskiego i z jidysz. Przez szereg lat, współpracując z warszawskim kwartalnikiem „Wyspa”, recenzowałem twórczość innych autorów.
A jednak… to, co i rusz, okazuje się zbyt mało. Są poeci doktorzy, profesorowie lub piastujący inne ważne funkcje. Toteż, kiedy przychodzi, na przykład, do podziału stypendiów, zwyczajnie nie mogę się docisnąć. Cztery razy pod rząd
otrzymałem odmowę wsparcia ze strony Urzędu Miasta Lublin – i to mimo tego, że legitymuję się Medalem Zasłużony
dla Miasta Lublin. Poetą być w Lublinie – nielekko. Poetycko bym to ujął tak:

***
„To miasto zabija poetów”
– napisał Bogusław Michałkiewicz
i umarł młodo.
A Kochanowski
przed lubelskim sądem?
A Czechowicz
pod niemiecką bombą?
Być poetą w Lublinie
– wysokie ryzyko.
Za to jaki honor.
Na szczęście literacki świat nie kończy się na Lublinie?
Nie udało mi się sięgnąć po środki z zasobów miasta. Trafiłem jednak na fundusze ministerialne. W ramach „Tarczy dla Literatury” w serii wydawniczej
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przyjemności, by nie wymienić każdego z poetów z imienia i nazwiska (alfabetycznie): Józef Bilski, Jarosław
Buczek, Dorota Chołody, Urszula Gierszon, Kazimierz
Gliński, Katarzyna Gruda vel Ligocka vel Darsky, Jeremi Jastrzębski, Rafał Kasprzyk, Krzysztof Kołtun, Ryszard
Kornacki, Tomasz Kowalczyk, Irena Kulik, Mariusz Kusion, Agata Lalik, Lila Helena Metryka, Andrzej Namiota,
Wojciech Pestka, Tomasz Rejzdrowicz, Bohdan Saba, Katarzyna Szczepaniak, Joanna Szubstarska, Bogumiła Wartacz, Mirosław Welz, Paweł Zacharewicz, Artur Konrad
Żołądź.

fot. Jerzy Liniewicz

„Duma Lublina” wydałem w 2020 roku zbiór Zwierzę się
wam… czyli zwierzęta, rośliny, zjawiska przyrody, a wśród
nich człowiek. Była to literacka odsłona wcześniejszej wystawy fotograficzno-poetyckiej, zrealizowanej we współpracy ze znakomitym lubelskim fotografikiem, Jerzym
Liniewiczem. Z otrzymanej przy tym subwencji sfinansowałem wydanie w bieżącym roku następnej książki poetyckiej, zatytułowanej „Mój czas”. W ten sposób mecenat
państwa przyniósł zamiast jednej książki dwie.
Również z ministerialnych pieniędzy udało mi się w 2020
roku wyprodukować serię internetowych audycji poetyckich „Strumień E-Liryki” w ramach akcji „Kultura
w sieci”. Zaprezentowałem w niej twórczość dwudziestu sześciu autorów: ze środowiska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich, ze Wspólnoty
Literackiej „Verba Orientis”, poetów nałęczowskich, poezję oraz poezję śpiewaną Andrzeja Namioty (z zespołem
Lubelska Baszta), jak również własną twórczość poetycką i piosenkową (z akompaniamentem gitarowym Piotra
Czyżowskiego).
Tworzenie audycji i teatralizowanych klipów poetyckich,
to było niezapomniane doświadczenie. A przy tym kontakt ze wspaniałą literaturą. Nie mogę sobie odmówić

Do szczęścia, do satysfakcji bycia poetą lubelskim brakuje stypendium?
Dawno, dawno temu, w 1995 roku, wydałem tomik To
się śpiewa. To się tańczy, a potem jeszcze w 2004 roku Na
śmiech i życie – obydwa przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin. I miałem wtedy to szczęście, i tę satysfakcję, aby mienić się poetą lubelskim. Najnowsze moje
książki firmowały oficyny krakowskie, zostały wydrukowane ze środków ogólnopolskich.
Kocham to swoje miasto. Choć może bez wzajemności.
Jednak Lublin wart jest wierszy. Może tak (a może po
prostu: Ulicami Lublina) nazwę kolejny zbiór, poświęcony właśnie mojemu miastu. Niestety, nie liczę na to, że
z miasta otrzymam na to choćby grosz. Będę musiał poszukać innych środków. Na rzeczy takie, jak ta:

ULICAMI LUBLINA
Po ulicach, placach Lublina
czarne litery się rozsypały –
po Rynku, Litewskim, Lipowej,
po Południowej i Północnej,
po Szerokiej, Krótkiej i Długiej –
oto, z czarnych liter, wiersz biały.
Wiem, trudno się spodziewać, że poezja wygeneruje jakieś materialne zyski. Poeci są jakby z innego świata. Coś
piszą, choćby na serwetkach w kawiarni. Jednak wydanie
książki ma swój koszt.
Stypendium to wzajemne zobowiązanie. Mecenas składa zamówienie. Artysta tworzy dzieło. Musiałby się zająć czymś innym, gdyby takiej zachęty nie było. Wiem,
co mówię. Przez wiele lat, zamiast pisać, wydawać i żyć,
zarabiałem tylko na życie. Sztuka nie może istnieć bez
mecenatu. To jest namacalny dowód, że jest potrzebna.
Zwłaszcza odkąd świat stał się hipermarketem.
Fragment rozmowy ze Zbigniewem W. Fronczkiem

→
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Zbigniew Strzałkowski
(1933–2017) poeta, eseista, prozaik, publicysta, grafik, autor setek ekslibrisów, szeroko znany kolekcjoner polskich medali, mecenas sztuki i działacz
społeczny. W życiu wiele doświadczył, w wieku 6 lat stracił w matkę, ojca w Katyniu zabili sowieci. Dzieciństwo spędził w domu dziecka prowadzonym przez
siostry zakonne. Na studiach w KUL szybko rozwijał talenty literackie i artystyczne. Organizował grupy poetyckie, głośne i oryginalne wystawy plastyczne, zakładał związki twórcze. W czasie stanu wojennego dał się poznać jako
nieustraszony opozycjonista, publikował odważne teksty w prasie podziemnej, występował z prelekcjami i spotkaniami autorskimi na terenie całej Polski,
często na terenie kościołów. Był inicjatorem powołania w 1982 roku w Lublinie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Stworzył unikatową serię znaczków
podziemnej „Poczty Solidarności” i okolicznościowych „kart politycznych”. Od
założenia w 1999 roku Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej pełnił w tym Stowarzyszeniu najważniejsze funkcje, podobnie jak w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i Związku Artystów Plastyków.
Rodzina i Sztuka to największe wartości jego życia. Z małżonką Nelą stworzyli wspaniałą, kochającą się rodzinę.
Był szczęśliwy z udanych związków dzieci, dumny z wnuków. Kochał ludzi i ludzie go kochali. Nigdy nie szczędził
czasu bliźnim, czytelnikom i młodym twórcom. Pomagał im wydawać pierwsze zbiory, organizować sesje, wystawy, prezentować kolekcje i zbiory. Przyjaciół obdarowywał grafikami, ekslibrisami, okolicznościowymi wydawnictwami, czytelników kolejnymi książkami. Każdy tom jego wierszy był życzliwe przyjmowany, opublikował 18 tomów
wierszy, największą popularność zdobyły: Inwokacje zielone, Biegnąca porankiem, Psalmy miłosne, Obszar wolności,
Uchylanie pamięci, Pory roku, Brulion aforystycznych uwag różnej częstotliwości. Z książek prozatorskich popularnością cieszyły się wydawane w dużych nakładach tomy: Otwieram miasto. Przedziwne opowieści o Lublinie, Punkt odniesienia, Miasto na zawsze, Dom pełen marzeń, Spotkania pośród chwil, W poprzek pamięci.
Żył sztuką, kolorem i metaforą, obrazem i słowem. Miał wielu przyjaciół i dyskutantów. Wiódł z nimi długie dysputy o kształcie i potrzebie sztuki, o mecenacie, odbiorcach, wydawcach, fascynacjach i natchnieniu.
Był mistrzem małych form, druków ulotnych. Obmyślał, przygotowywał i drukował okolicznościowe wiersze, fraszki, satyry, dyplomy i laurki, druki bibliofilskie i ekslibrisy. Zabawne, urocze, wzruszające! Kochał humor i dowcip. Na
jeden ze swych jubileuszy przygotował poetycki list gończy za samym sobą.
Niezrównany fascynujący dokument literackiej zabawy!
Jedną z jego pasji była polityka Jak mało kto znał Wschód, z ogniem w oku
i znawstwem potrafił opowiadać o polityce carskiej Rosji i Rosji Gorbaczowa, Jelcyna, Putina.
Urodzony w Drohiczynie Poleskim (1933) do Lublina przybył na studia
i miasto go oczarowało. Pokochał je i uznał za swoje. Kochał, jak mało kto,
jego ulice, kościoły, place, parki, drzewa, dworce autobusowe i kolejowe, cieszyły go lubelskie legendy i pieśni, wzruszały świty i zmroki. Nieustannie
odkrywał lubelskie przypadki poetów, malarzy, bibliofilów, komiwojażerów,
podróżników, obieżyświatów, rycerzy i rzezimieszków, pięknoduchów i katów, a także historie lubelskich domów obrazów, książek, bibliotek i wierszy.
Wielokrotnie nagradzany – m.in. Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem – najwyższym polskim odznaczeniem bibliofilskim, a także nagrodą
kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego. W roku 2016 otrzymał nagrodę Miasta Lublina za całokształt twórczości oraz nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania twórcze.
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Zbigniew Strzałkowski, Brama Krakowska w Lublinie, rysunek.
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Józef Zięba
Poeta, prozaik, pamiętnikarz, publicysta, autor wyborów wierszy
(ur. 1932 r. w Powursku na Wołyniu). Ukończył w 1951 roku Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, studia polonistyczne w 1955
r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1974 doktorat uzyskał w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Organizator i wieloletni kierownik Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Wydał siedem tomików wierszy, powieść Dzierżak, opowieści lubelskie: Szklaneczka króla Stasia
(1977, wyd. II 1983), Wspaniały dar króla i inne lubelskie opowieści (1996),
Wspaniały dar króla, poeta burmistrz i inne lubelskie opowieści (2003), Dzieje
jednego obrazu. Opowieści o cudownej ikonie matki Boskiej Chełmskiej (2005),
Rozmowy o Józefie Czechowiczu (2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II Narodziny Uczelni (2008).
Cykl wspomnieniowy: Znad Stochodu. Wspomnienia Wołyńskie (2001),
Miasto ocalenia (2005), Lublin, miasto przeznaczenia (cz. I 2007, cz. II i III
2012), Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem (2014, poemat poświęcony Janowi Pawłowi II, wydanie albumowe), Opowieści o długim żywocie i przedwczesnej śmierci lubelskiej fary (2014), Kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina (2015), Tajemnice lubelskiego koziołka (2016).
Tom Kończy się Czy się zaczyna jest zwieńczeniem dotychczasowego dorobku poetyckiego Józefa Zięby. Zachwyca powagą problematyki egzystencjalnej, filozoficznej i moralnej, wnikliwością psychologiczną, otwartością myśli
i sądów, artystyczną prostotą, konsekwencją akceptowanych przez poetę prawd, przekazywanych tonem ściszonym,
zgodnie z przekonaniem, że wszystko co ludzkie, niezależnie czy Kończy się Czy się zaczyna albo Kończy się? Czy się
zaczyna? nie może i nie jest człowiekowi obce. Wywiera olbrzymie wrażanie przede wszystkim ze względu na skoncentrowaniu się poety na treści i przesłaniu wierszy, co w dobie postępującej inflacji poezji, uciekania się do różnego
rodzaju nowinkarstwa formalistycznego, jest dzisiaj rzadkim zjawiskiem w poezji polskiej. Tylko najwybitniejsi poeci potrafią uniknąć pokus zawiłości formalnych i wierszom swoim nadać treść jasną i czytelną, artystycznie piękną i doskonałą. Wiersze Józefa Zięby takie są – ukazują w słowach prostych i bezpośrednich niepewność ludzkiej egzystencji: jej nikłość i krótkotrwałość, ale także jej wieczność: przestrzeń przede mną się otwiera /i z drugiej strony
widzę wszechświat. Są bardzo osobiste, pełne szacunku do człowieka, który ze spokojem, humanistyczną równowagą i godnością prowadzi dialog z samym sobą, zwraca się do przyjaciół i najbliższych mu osób. Odwołuje się do nieubłaganych, ostatecznych praw natury:

		

Zegar na północ
czas przesila
i mija fala
Ty z nią mijasz
I pytasz
Ciągle siebie pytasz
Jaki tu
znaleźć wymiar
Dla siebie
Dla człowieka

n u m e r

***

W łódce płyniemy sami
Domy cośmy budowali
już nie są nasze
Wiosłami przemy
ku tej fali
która wyrówna się
za nami
Drzewa zostaną
na swych miejscach
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By nie podjąć walki

***

Może wystarczy
drobina pokory
by klucz odnaleźć

Mówią
ślepa
Poza tobą
mówią
niczego już
nie ma

***

Póki tu jestem
muszę się obracać
jako poranek
który wieczór goni
Jak słońce Ziemi
Ziemia księżycowi
A kiedy stanę

•

W słowach się ukrywasz
Siebie masz za przeciwnika

Odsłonić zasłony
I stanąć nagi

***

***

Tylko we mnie
świat się ciągle burzy
Czemu sam siebie
wyzywam do walki

Nachodzą białe duchy
sny
siostry szpitalne
konsylia niebieskich lekarzy
Zastrzyki
piguły
powolne kroplówki
Popsuty jesteś
Aparaty orzekną

W obawie wielkiej

Czy się nadajesz

Kto dziś zwycięży

Jeszcze do naprawy

Kto zwyciężony

***

***

Słońca dzień pełen
Wiatry
od wschodu
Mroźne

7 3

Znowu zwinnie kluczysz

I cały wszechświat
który w sobie dźwigasz

Czemu tak wszystko
prosto urządzone

Ich precyzja
nie tylko zdumiewa
a nawet zachwyca

2 0 2 1

Zmarszczkę wywołam
samotności wdowiej

Naszego zbraknie
zadziwienia

Ukształtowałaś czaszkę
oko
ucho
i czułe systemy

k w i e c i e ń

***

Gotowy do drogi

Jesteś tak bardzo
przebiegła i chytra

–

nic się nie zawali

Niebo i gwiazdy
na orbitach

***
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Ten dzień jesienny
daję szpitalowi
Niech się nasyci
moimi bólami
Usunąć

Ucichły

Wyciąć
jak niedobre myśli

Domy

Urosłe we mnie

Drzewa bez liści
w mięsistości
nocy

Zadawnione wrzody

Zbliża się czas

Odrobiny wiary

Apokalipsy

By moje ciało
I duszę uzdrowić

Lekarstwa szukam
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Stanisław Żurek
– ur. 4 X 1948 r. w Lublinie, absolwent UMCS, pracował jako logopeda, pedagog i psycholog. Był mistrzem Lublina w rzucie oszczepem. Współautor lub autor
koncepcji pracy terapeutycznej z dziećmi (zespoły logopedyczne) i z tzw. młodzieżą
trudną (w Lubelskiej Poradni Młodzieżowej, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Lublinie, grupach socjoterapeutycznych – w tym poprzez twórczość własną młodzieży tzw. Klubie Działań Twórczych). Od wielu lat działa w lubelskim środowisku literackim (Klub Młodych Pisarzy, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), organizator
konkursów literackich, biesiad poetyckich, rocznic oraz literackich imprez okolicznościowych. Zajmuje się poezją, krytyką literacką, publicystyką, historią. Od 1980 roku
działacz NSZZ „Solidarność”, społecznie pełnił wiele funkcji (m.in.: członek Zarządu Regionu Środkowowschodniego, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, przewodniczący
Międzyzakładowej Komisji Poradnictwa). W stanie wojennym podziemny kolporter
oraz sitodrukarz miesięcznika „Solidarność Nauczycielska”, gdzie opublikował wiele artykułów i wierszy. Działał społecznie, m.in. jako przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim (1997–2007), sekretarz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii, członek Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Lublinie (1999–2002). Publikował – w kilkunastu almanachach oraz w pismach regionalnych i ogólnopolskich – wiersze, recenzje, felietony, artykuły pedagogiczne i historyczne. Debiutował tomikiem poetyckim Taka mała wigilia opublikowanym w 1980 roku w warszawskim wydawnictwie „Iskry”.
W Bieszczady trafił w połowie lat 70. dwudziestego stulecia i się nimi zauroczył. Przez ponad trzydzieści lat wędrował po ich
szlakach z aparatem fotograficznym w ręku, poznając prawie wszystkie zakątki, w tym obecnie objęte granicami Bieszczadzkiego
Parku Narodowego, jak chociażby dolina Moczarnego. Przez wiele lat współpracował z „Gazetą Bieszczadzką”, na jej łamach zamieszczał swoje wiersze, recenzje książek bieszczadzkich, artykuły historyczne.
Twórczość:
Debiutancki tom Taka mała wigilia, ukazał się w warszawskich „Iskrach” w roku 1980. W latach późniejszych opublikował
przeszło dwadzieścia tomów wierszy, w tym kilka przewodników poetyckich po Bieszczadach.
Prace historyczne:
UPA w Bieszczadach, Wrocław 2007; UPA w Bieszczadach, wyd. II poszerzone, Wrocław 2010; Ludobójstwo nacjonalistów u kraińskich dokonane na Polakach w Polsce południowo-wschodniej w latach 1939–1948, Wrocław 2013
Legenda bieszczadzkiej poezji
O autorze Wiatru z nad połonin powiada się „Legenda bieszczadzkiej poezji”, inni
mówią Stanisław Żurek-Połonina. Tytuł jak najbardziej zasłużony. Bieszczadzka poezja Żurka-Połoniny jest duchowym przewodnikiem po terenach Karpat Wschodnich, objaśnianiem piękna i trudnej historii tego malowniczego obszaru.
* Wyjątkowym wydarzeniem V Lubelskiego Przeglądu Poetyckiego „Strojne
w biel” był wieczór autorski Stanisława Żurka. Miałem zaszczyt poprowadzić ten
punkt programu. Dla mnie oraz dla niejednego z wykonawców i widzów przeglądu
było to spotkanie z dawno niewidzianym mistrzem, niegdyś wprowadzającym nas
w arkana sztuki słowa, w świat literatury. A dla młodszych, takich jak Józef Bilski, organizator „Strojnego w biel” – pierwsza od lat szansa zetknięcia się z żywą legendą
bieszczadzkiej poezji. (Andrzej Samborski)
* …Pierwszy raz pojechałam w Bieszczady. Dobiegał końca mój pierwszy dzień pobytu w schronisku „Pod Małą Rawką”. Podszedł do mnie przyjaciel i podał malutki,
kserowany tomik z wierszami: Bieszczadzka poezja – Stanisław Żurek. I tamte wiersze,
obok wszystkich wielkich i znanych, harasymowiczowskich, ziemianinowskich, zostały tak ze mną do tej pory. (Z forum internetowego „Bieszczadzka poezja...” )
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- - - opowiedz
bieszczady: połoniny światłem
kołysane w gęstej trawie
wzroku gdy przełęcz zasypana
snem śniegiem nocy i przejść
to las wyłamać – opowiedz
znad wierchów wiatr
który nam życie przepędził
jakby to była mgła co ścieżki
włóczęgi tuli we mchach: w naszej
pamięci a na skórze czuły
ślad: czerwony cień
gałęzi – opowiedz
bieszczady opowiedz
po szum prutu czeremoszu
jak zapisane w źródłach potoków
jak mówią o tym pasterskie ognie
zwane watrą – co płoną w oczach
i patrzą - - -

***

drogą bezdrożem sieje nas wiatr
tak idąc wrastamy korzeniami żywiołów
słońce odmierza nam światło i czas
przez korę skóry pół na pół
czyj zamysł rozpala w nas ogień
bóg czy kobieta pilnuje krwi domu
krzesząc kamień o kamień czy go tocząc
o czym płynie potok

***

rozpalanie ognia to rytuał
krwawy ogień tnie powietrze
dotyk skórę parzy
a w górach samotność
madonno
zapomniałem ci powiedzieć
szlak to przepaść
las to niedźwiedź
i na wierchach tylko
dalej – komu
komu ogień chcesz rozpalić?
stoisz na polanie
wiatr nanosi chrustu – zobacz:
stos gór już gotowy
a w twej cerkwi pusto

1–2 (105–106)

s t y c z e ń

–

k w i e c i e ń

2 0 2 1

***

dłonie o dłonie krzesaliśmy
ogień – las wyrąbywany
słój za słojem
czekał
sypały się iskry sypały
gwiazdy
na skórę czułą jak leśne
poszycie
aż ogarnęły nas płomienie
języków – ogień
po słojach potok
toczył

***

mówię cię ogniem – ty
już nazwana
jak krzew gorejący
odgarniasz ciemność między nami
gałązki płoną czule niczym palce
wystarczy dotknąć – już jasna polana
mówię cię ogniem – to gorące
słowa: trzask iskier swąd skóry
płonący kamień co z wierchów spada
mówię cię ogniem – to szaleństwo
tak miłość w słojach opowiadać

***

ikony madonny: twarze
naszych kobiet do których
pielgrzymujemy o zmroku
gdy wygasa w nas ogień
a las za plecami ciemny niepokój
ikony madonny: twarze
osmalone światłem, oczy
po wylewie rzek
słońcem prostują nam drogi
kolczaste
i popiół tulą w śnieg
twarze naszych kobiet: ikony
madonny w opuszczonych cerkwiach
domów
ocierając łzy żywiczne
strzegą nas od wiatrołomu
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Potańczyć z cesarzową,
potańczyć z nieboszczką,
potańczyć w miednicy

*
Taniec to nieme wyznanie miłosne
(Fiodor Dostojewski – rosyjski powieściopisarz)
*
Jedyną rzecz, która może zaćmić twoje problemy
to taniec
(James Joseph Brown – amerykański piosenkarz
i kompozytor)
*
W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą
(Paulo Coelho – brazylijski prozaik i poeta )
*
W murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy, kazali
se piknie grać i na nóżki spozierać!
(piosenka ludowa spod samiuśkich Tater)
*
Tańcowołbym, gdybym mógł, gdybym ni mioł krzywych nóg!
(piosenka ludowa beskidzkich górali)
1
W gospodzie, gdzieś koło Wiednia, nad modrym Dunajem, Janosik zapragnął tańczyć z cesarzową. I miał, czego chciał. Cysarka Teresa podała mu dłoń! I hasał, puszył się harnaś, piękny jak anioł i jak źrebiec skoczny. Poeta
Tetmajer* wszystko to opisał: czerwony serdak Janosika,
blask złota rzuconego grajkom, diamenty Marii Teresy
i jej westchnienie: to mi tancerz, jakem cesarzowa!
Jaś Piekarski (łotr pseudo Topór), w karczmie „Płochliwa Niewiasta”, gdzieś pod Krasnymstawem, nad piękną
rzeką Wieprz, pięć razy wystrzelił pod nogi swego kamrata Zdzicha Trąby, pseudo Trąbalski, a ten – jak każdy,
kogo kule połechcą w podeszwy – począł podrygiwać.
– To mi tancerz!** – skomentował pląsy ukontentowany zbój Piekarski. Mogę odnotować, że była to ostatnia
pochwała, jaką w życiu usłyszał Trąbalski.
2
Był rok 1907, dogorywała rewolucja***, a nad Wisłą,
Bugiem i Wieprzem roiło się od rzezimieszków, różnej

maści bandziorów i złodziei. Wśród tej masy zbirów, drani spod ciemnej gwiazdy, był i niejaki Józef Jurga, herszt
spod Lubartowa. Słyszeli o nim w Lublinie, ale także
w Kraśniku, Urzędowie, Łęcznej i Parczewie! Miał humor i fantazję. Ale też swój honor. Nie zdarzyło się, żeby
biedaka pozbawił krowy, owcy, kozy czy prosiaka.
Zbójował dla kaprysu, dla zbójowania. Bywało, że odbierał bandziorom zrabowane ludziom dobra, bo tacy, jak
Jan Pszczoła – który kazał się tytułować kapitanem, czy
Stach Bryła – którego nazywano Bryłka Szybka Kulka –
okradali biednych i bogatych, wieśniaków i księży, dziedziców i kupców, żebraków i lichwiarzy.
Wszystko zaczęło się od spotkania Jurgi z wiedźmą
Kowalichą. Mieszkała nad rzeką Bystrzycą w starej jak
świat chałupie, kiedyś była żoną kowala Sadoka, wołali
na nią także Sadocka, ale częściej Kowalicha.Natknął się
na nią – jak powiadam – Józef Jurga, a Kowalicha popatrzyła nań mało życzliwie i bąknęła: cóś mi się widzi, że
lata nie doczekasz!
Jurga, człek dowcipny, odpowiedział równie zaczepnie:
a mnie się widzi, że śmierć już cię szuka!
Być może, gdyby nie ta wymiana zdań, Jurga poszedłby swoją drogą, a tak – rażony mało życzliwym słowem
– wezbrał w sobie złością i ruszył do karczmy „Ameryka”. Nigdy nie był sknerą, zawsze miał gest, ale tego dnia
w karczmie był szczególnie hojny, wzniósł z pięć toastów***** i pięć razy – na swój koszt – polecił karczmarzowi napełnić kieliszki pijących, zaś karczmarzowi na
ucho – niby w wielkiej tajemnicy – szepnął, że w obejściu
Kowalichy ukrył wielki skarb.
Następnego dnia na podwórzu Kowalichy – gdzie kot
na krzywym płocie, stadko wróbli w gałęziach tarniny,
mysz pod miotłą – zjawił się Bryłka Szybka Kulka i rozkazał gospodyni: – oddaj to, co zostawił Jurga!
Oczywiście, nie chciał słyszeć, że tamten nic tu nigdy
nie zostawił. – Oddaj – powtórzył i błysnął ostrzem noża.
Nie wydusił ze staruchy ni słowa, dźgnął więc nieszczęśnicę nożem. Potem raz jeszcze i jeszcze raz. Rozejrzał się
po obejściu, zajrzał do piwniczki, na strych i klął szpetnie, bo nic nie mógł znaleźć.
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Wieść o skarbie Jarugi dotarła też do kapitana Pszczoły
i ten też nie zamierzał zwlekać, aby sięgnąć po to, co nie
jego. Dotarł pod chałupę Kowalichy w towarzystwie swego adiutanta Maliny, a stało się to w czasie, kiedy Bryłka
myszkował w piwnicy.
– Dawaj to, co wziąłeś – rozkazał kapitan Pszczoła. –
I żebym nie musiał ci powtarzać!
– Nic tu nie wziąłem, bo nic nie chciała powiedzieć –
tłumaczył Stach Bryła.
– Poproś ją do tańca, w tańcu ci powie! A ty im graj
Malina, graj! Tu na ten rozkaz Malina wyciągnął organki.
– Nie żyje! – objaśnił posłusznie Stach.
– To zatańczysz z nieżywą! No, nie zwlekaj, proś babę
do tańca!
Bryłka Szybka Kulka to zbój nad zbóje. Jasne, że inaczej by z nimi gadał, gdyby nie brauning w łapie kapitana Pszczoły. Kulka – ma się rozumieć – ochoty do tańca
nie miał, ale miał dwa rewolwery. Jeden za pasem, drugi
w nogawce spodni. Chciał sięgnąć po ten drugi. Pszczoła
zoczył ten ruch i strzelił po raz pierwszy. I jak chciał, trafił Bryłkę w rękę. A potem trafił w serce.
Zostały dwa trupy. I została opowieść, że zbój Bryłka
miał życzenie przed swą śmiercią zatańczyć z nieboszczką. Nie wiem, jak pożegnał ten świat dowcipny harnaś Józef Jurga i czy sprawdziła się przepowiednia Kowalichy,
że nie doczeka lata. Sprawdziła się jego przepowiednia
o śmierci szukającej Kowalichę-Sadocką. Nie wiem także,
jaki los przypadł w udziale kapitanowi Pszczole, jaki jego
adiutantowi Malinie. Mogę się jedynie domyślać, że jakiś
czas głosili makabryczną opowieść o tańcu zbója Bryłki
z trupem staruchy Kowalichy.****.
3
a
Zdarzyło się, że Jan Smólski – szlachcic piękny jak z obrazka – wpadł w oko księżnej Radziwiłłowej. Na początku wpadł, na koniec utonął.
Księżna pani bogata i powabna podobała się Smólskiemu, ale ubogi szlachetka czuł respekt przed wielkim Radziwiłłem i na księżnę oczu nie podnosił. Do czasu. Dał
się skusić, a może i kupić, bo księżna otwarła sakiewkę,
młodzian nabrał odwagi i przekroczył próg jej sypialni.
Doniesiono księciu o kochanku jego żony, rozsierdzony magnat rozesłał siepaczy, aby dopadli kochasia. Nie
minęły dwa tygodnie i na dziedziniec zamku w Brańsku
przywiedli Smólskiego, kat już czekał. Książę kazał przywiązać pojmanemu kamień do szyi. I do wody!
To historia sprzed lat, ale i dzisiaj nie brakuje podobnych...
b
Kazio Struś podobał się kobietom. Pannom, mężatkom,
wdowom także. Gustował jednak w żonach kolegów.
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Zbójnik tańczący nad ogniem, drzeworyt, 1918 r., Władysław Skoczylas,
domena publiczna

Ewę, żonę Henia Mroza, uwiódł już miesiąc po ślubie.
Po paru latach znalazł się znowu w pobliżu Ewy i uznał,
że jest jeszcze piękniejsza i jeszcze bardziej elegancka niż
kiedyś. Kazio, prowincjonalny Casanova, bez zwlekania
zaprosił Ewę do swego mieszkania. Ale biedaczysko nie
rozeznało sytuacji! Henio Mróz nosił już przydomek Król
i był szefem gangu samochodowego, który kontrolował
trzy czy cztery województwa, a może nawet pół Polski!
Aby kontrolować taki obszar trzeba było likwidować konkurencję. A Król bez mrugnięcia okiem wydawał wyroki
na wchodzących mu w paradę, wydał i wyrok na Kazia,
gdy tylko usłyszał, że przyprawił mu rogi.
– Potańcujesz w miednicy – oznajmił uwodzicielowi.
Dwóch osiłków – ponoć z Rosji czy też z Ukrainy –
obezwładniło Kazia, wcisnęło jego stopy w miednicę wypełnioną szybkoschnącym cementem. Związany patrzył,
jak cement schnie i unieruchamia jego stopy. Niebawem
szara, budowlana zaprawa wyschła na kamień i Kazio
związany był z miednicą jak drzewo z ziemią, a wtedy
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pojawił się przed nim Henio Mróz pseudo Król i powiedział: do Wisły!
c
Kiedy kat ciągnął Smólskiego w stronę stawu, księżna
spoglądała na ostatnie chwile swego kochanka w zamkowego okna. Dostrzegł ją skazaniec i miał rozpaczliwie zawołać: pani, ratuj mnie!
Pani wydęła pogardliwie usta i odkrzyknęła ponoć:
,,po dobrej strawie, dobra i woda w stawie”.
Zgrabne zdanie nie było jej autorstwa, to powszechnie
znane w tamtym czasie przysłowie.
d
Kazio miał zawołać do Ewy: powiedz, że między nami nic
nie było. Nie wiadomo, czy usłyszał jakąś odpowiedź.

-------------------------------------------------------------*Kazimierz Przerwa Tetmajer (1865–1940) poeta, dramaturg, powieściopisarz, nowelista, dusza polskiego modernizmu, uhonorowany berłem pierwszego dekadenta Młodej
Polski. Pierwszy, który odważnie opisywał sceny miłosne
i kobiece ciała. Zafascynowany także urodą gwary góralskiej. Autor poematu Jak Janosik tańczył z cesarzową, w którym często monarchinię Marię Teresę tytułuje się cysorką.
**Nie podejrzewam, aby Piekarski, pseudo Topór, znał poezję Tetmajera. Mamy tu do czynienia – jak się wydaje – ze
zwykłą zbieżnością słów układających się w zgrabną, rytmiczną frazę.
***Wydarzenia z lat 1905–1907 na ziemiach polskich,
zwłaszcza w Królestwie Polskim, oceniane bywają jako próba czwartego powstania narodowego i jako pierwsza rewolucja socjalna.
**** Pięć toastów Jurgi: Za rychły zgon cara, za zdrowie
księdza proboszcza Stanisława Rózgi z Lubartowa, za urodę
dziedziczki Kochowskiej kochanki hrabiego Zamoyskiego, za
zdrowie obecnych, za bogactwa Jurgi.
*****Opowieść przetrwała do naszych czasów, choć nikt
i nigdy – jak się wydaje – nie pokusił się, aby rzecz zapisać. Historyjkę usłyszałem pod Łęczną, w Zawieprzycach,
od poetki ludowej Władysławy Chudziakowej. To pod Zawieprzycami Bystrzyca wpada do Wieprza. W tamtej okolicy stała karczma „Ameryka”, która spłonęła w roku 1915
i nigdy nie została odbudowana.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Kazimierz
Parfianowicz

Z POEMATU BIBLIJNEGO W DOMU
GOTYCKIM W PUŁAWACH
Dom Gotycki w parku pałacowym książąt Czartoryskich w Puławach został wzniesiony zapewne według
pomysłu księżnej Izabeli Czartoryskiej (1746–1835),
zrealizowanego przez architekta dworu puławskiego,
Chrystiana Piotra Aignera (1756–1841), a został ukończony i był gotowy w roku 1809. Został zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu z wyodrębnioną w przestrzeni
bryłą korpusu opartego na planie węgielnicy, co wskazuje na wprowadzenie jej ze względów ideowych: węgielnica jest jednym z podstawowych rekwizytów masońskich
i symbolizuje szczerość, należącą do siedmiu obowiązków
wolnomularskich. Ta szczerość, wyrażona znakiem masońskim, dotyczy w Domu Gotyckim związku mężczyzny
i kobiety – małżonków, którym poświęcona jest, stanowiąca spójną całość ideową, tercja obiektów (być może,
że nieprzypadkowo tworzących układ masońskich trzech
punktów – symbolu i znaku przynależności do wolnomularstwa) powiązanych ze sobą w przestrzeni parkowej. Są
to: grobowiec symboliczny w dolnej części parku, zwanej
Dziką Promenadą, Dom Gotycki i Brama Rzymska. Grobowiec, poświęcony pamięci Aleksandra Augusta (zm. 1782)
i Marii Zofii z Sieniawskich (zm. 1771) Czartoryskich, rodziców księcia Adama Kazimierza (1734–1823), właściciela Puław, reprezentuje śmierć dwojga ludzi, mężczyzny
i kobiety, małżonków, pozostających ze sobą w związku
płci, nierozłącznym, jako jedność (w alchemii reprezentowana jako rebis); śmierć jako warunek zmartwychwstania – odrodzenia. Droga ideowa, łącząca ów grób z Domem Gotyckim, prowadzi na jego piętro, gdzie w Pokoju
zielonym postawiono dwie kolumny reprezentujące, jedna – męskość, druga – kobiecość – mężczyznę i kobietę,
pozostających w nierozdzielnym związku. Tę ideę wyraża płotek łączący obie kolumny, uniemożliwiający wejście
pomiędzy nie, rozdzielenie ich. Ten związek jest oparty na
szczerości, którą przedstawia węgielnicowa bryła korpusu
budowli. Ci dwoje stają się na elewacji wschodniej ramienia korpusu Domu Gotyckiego Koroną i Litwą w nierozdzielnym związku państwowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Koronę reprezentuje jej godło – Orzeł, Litwę

– Pogoń Litewska). O tym związku, wyrażając powszechną ideę, powie w ,,Panu Tadeuszu” Adam Mickiewicz:
Polska i Litwa ,,...jak małżonków dwoje! Bóg złączył,
a czort dzieli, Bóg swoje, a czort swoje!” (Księga jedenasta: Rok 1812, w. 343–344). [Tym czortem są tu wichrzyciele wewnętrzni, a przede wszystkim państwa ościenne
– rozbiorcy Rzeczypospolitej].
Droga ideowa założenia (grobowiec – Dom Gotycki – Brama Rzymska) prowadzi przez Dom do Bramy
Rzymskiej i przez Bramę Rzymską, która, jako łuk tryumfalny, staje się Bramą Tryumfalną Zmartwychwstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bardzo ważnym
komponentem tego programu są dwie kolumny Pokoju zielonego, wprowadzone z Biblii, gdzie są kolumnami sprzed Świątyni Jerozolimskiej opatrzonymi nazwami reprezentującymi atrybuty Boga: Jakin (Siła) i Booz
(Mądrość) (Druga Księga Kronik 3,17, Pierwsza Księga
Królewska 7,21). Te kolumny, jako masońskie kolumny lożowe, oznaczone literami J i B, symbolizują również Wiedzę i Piękno. Tym kolumnom w Domu Gotyckim księżna Izabela nadała jednoznaczność: na jednej
zawiesiła rekwizyty rycerskie jako atrybuty męskości –
,,trofeum płci męskiej” (berło królewskie, ostrze dzidy
królewskiej oraz elementy uzbrojenia rycerskiego), na
drugiej rekwizyty kobiece – ,,trofeum płci pięknej” (kądziel i wrzeciono). Źródłem literackim ,,trofeum płci
pięknej” jest Biblia. Motyw kądzieli i wrzeciona pochodzi ze starotestamentowej Księgi Przysłów (rozdz. 31, w.
19) z „Poematu o dzielnej niewieście” (rozdz. 31, w. 10–
31) [zob. ,,Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
[…] opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy
benedyktynów tynieckich” (Biblia Tysiąclecia), Poznań
– Warszawa: Wydawnictwo Pallotinum, 1982, wyd. 3,
s. 732–733].
,,Poemat o dzielnej niewieście” został napisany tzw.
wierszem alfabetycznym i składa się z 22 dwuwierszy
opatrzonych kolejnymi znakami alfabetu hebrajskiego –
od pierwszego „Alef ” do ostatniego „Taw”. Dwuwiersz 19
jest opatrzony znakiem ,,Jod” i brzmi:
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Dom Gotycki w Puławach, litografia, 1858–59, Adam Lerue, domena publiczna POLONA

„Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono”
(przekład: ks. Władysław Borowski CRL).
Interesujące jest to, że na piętro Domu Gotyckiego prowadzą 22 stopnie klatki schodowej, mogące być (?) odpowiednikami kolejnych znaków alfabetycznych i kolejnych
dwuwierszy ,,Poematu”.
W sferze symboliki, wyrażanej liczbami, liczba 22 jest
podwojeniem liczby 11, związanej z przykazaniem miłości: „nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali” (Jan 13, 34) dodanym przez Jezusa do Dekalogu. To podwojenie nadaje liczbie 22 szczególnej mocy,
a w Domu Gotyckim odnosi się do dwojga – mężczyzny
i kobiety w małżeńskim związku wzajemnej miłości. Potrojenie liczby 11, 33, odnosi się do liczby lat życia Jezusa
Chrystusa, a w wolnomularstwie oznacza 33 stopnie masonerii. Malowane warstwy cegieł na elewacji ramienia
wschodniego Domu Gotyckiego (do poziomu piętra) liczbą 33 dopełniają symboliki Domu; na elewacji północnej
malowanych warstw cegieł jest 77, co może odnosić się
do przykazania miłości (Jan 13, 34) i jego siedmiokrotnego powtórzenia, wyrażającego przez miłosierdzie (to jest
miłujące serce) wybaczanie nieustające: Jezus odpowiada
na pytanie Piotra: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli
mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?
Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz
aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mateusz 18, 21–22), czyli zawsze. To wybaczanie, tu, w odniesieniu do związku

mężczyzny i kobiety – małżonków, ma szczególne, głębokie znaczenie.
Biblijny „Poemat o dzielnej niewieście” z Księgi Przysłów jest obecny kądzielą i wrzecionem na kolumnie Pokoju zielonego Domu Gotyckiego, a także swoją atmosferą
i przesłaniem w całym Domu, który przez to sam staje się
puławskim „Poematem o dzielnej niewieście” i poematem o jej małżonku i ich wspólnocie małżeńskiej.
Odpowiednikiem ,,Poematu o dzielnej niewieście”,
odnoszącym się do mężczyzny, jest tekst w rozdziale 31,
wiersze 1–40 Księgi Hioba, w którym Hiob przedstawia
swoją wierność Bogu i przykazaniom: „unikałem grzechu” (w. 1–4), „obca mi była obłuda” (w. 5–6), „unikałem
chciwości” (w. 7–8), „obce mi cudzołóstwo” (w. 9–12),
„szanowałem sługę” (w. 13–15), „wspomagałem potrzebujących” (w. 16–23), „nie byłem chciwy ani zabobonny”
(w. 24–28), „wystrzegam się nienawiści” (w. 29–30), „byłem gościnny” (w. 31–32), „nie taiłem mych win” (w. 33–
34), „nie ciąży na mnie krzywda” (w. 38–40) [przekład
księdza Władysława Borowskiego CRL, Biblia Tysiąclecia (jw.), s. 558–559]. Jest to rodzaj katalogu – jakby dekalogu – cnót „dzielnego męża”.
Tekst w Księdze Hioba jest wyznaniem wierności Bogu
i przykazaniom i deklaracją niewinności mężczyzny. „Poemat o dzielnej niewieście”, jest pochwałą jej cnót, pochwałą jej pracowitości, zapobiegliwości i czuwania nad
funkcjonowaniem domu. Oba teksty odnoszą się do
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ideału cnotliwego życia. Poprzez zawieszenie na kolumnie Domu Gotyckiego rekwizytów rycerskich został zaprezentowany ideał mężczyzny: męstwo, waleczność, dzielność, odwaga; mężczyzna jest tu władcą (berło) i obrońcą
(elementy rynsztunku rycerskiego).
Na kluczu (1809) do Domu Gotyckiego księżna Izabella dopełniła katalogu cnót niewieścich łacińskim cytatem
z ,,Eneidy” Wergiliusza: „Dux femina facti” – ,,Białogłowa wodzem chwalebnego czynu” (przekład Zdzisław Żygulski jun., Dzieje zbiorów puławskich, Świątynia Sybilli
i Dom Gotycki, Kraków: Fundacja Książąt Czartoryskich.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 2009, s.
133).
Bardzo ważnym elementem symboliki, związanej z Domem Gotyckim jest klucz do jego drzwi wejściowych ,,...
nasycony stosowną symboliką […]. ...Wykuty i wycinany w żelazie [...]. Pierścień w formie odwróconego serca jest wycięty w trzy czwórliście. Trzon w formie krzyża
nosi złotymi literami napis z imieniem fundatorki, datę
MDCCCIX [...]” [Z. Żygulski jun, jw., s. 133]. Dodajmy,
że wewnątrz serca tego klucza owe czwórliście są trzema ażurowymi krzyżami równoramiennymi o zaokrąglonych ramionach (takie same trzy równoramienne krzyże,
wpisane w okrąg, znajdują się na suficie Pokoju zielonego;
dodajmy, że krzyż równoramienny funkcjonuje w symbolice masońskiej), a trzon kończy się krzyżem osadzonym w sercu, będącym pierścieniem – uchwytem klucza. Również część klucza otwierająca mechanizm zamka
ma wycięty ażur w kształcie krzyża. Dom Gotycki jest
więc otwierany krzyżem i sercem, wiarą i miłością. Tercja krzyży uchwytu mieści się w kręgu symboliki liczbowej zastosowanej i w Domu Gotyckim i w innych obiektach rezydencji puławskiej, także w tercji tworzącej zespół
symboli wraz z Domem Gotyckim (grobowiec – Dom –
Brama). Do rozważań o kluczu dodajmy, że krzyż, wyrastający z trzonu i wrastający w serce, swymi ostrymi
zakończeniami ramion kieruje skojarzenia ku narzędziu
walki – mieczowi. Tak więc w kluczu tym została zawarta
idea męskości (miecz rycerski), serce – idea miłości kobiecej – małżeńskiej i macierzyńskiej(serce z trzema krzyżami w jego wnętrzu – może odnosić się do trzech cnót:
Wiary, Nadziei, Miłości).
Klucz pełni w symbolice masońskiej bardzo ważną
rolę. Jest złotym kluczem. Reprezentuje milczenie, jedno
z siedmiu wtajemniczeń, nakazów wolnomularskich (zaufanie, szczerość, miłosierdzie dla ubogich, posłuszeństwo, łagodność, odwaga, milczenie), a jako milczenie
jest znakiem dochowania tajemnicy, a także zachowania
roztropności.
Nadanie kluczowi do Domu Gotyckiego specjalnych
treści wskazuje na to, że w tym miejscu może on, poprzez
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milczenie i roztropność, prezentować dochowanie tajemnicy i zachowanie w tajemnicy spraw związku mężczyzny i kobiety, w którym tajemnica i dyskrecja są istotnymi cnotami. Nic więc dziwnego, że księżna Izabela
opatrzyła ten klucz złotem, którym wyraziła inskrypcję
fundacyjną, jakby przypominając, że choć mowa jest srebrem (Psalm 11,7) a Język prawego jest srebrem wybornym (Księga Przysłów 10,20) i jak mówi sentencja łacińska silendo nemo peccat (milczeniem nikt nie grzeszy) to
mowa jest srebrem a milczenie złotem, co celnie wyraziło polskie przysłowie.
Puławski Dom Gotycki to poemat o mężu dzielnym
i o dzielnej niewieście, będący „...rodzajem skarbca z pamiątkami po sławnych mężach i kobietach świata” (Z. Żygulski jun., jw., s. 134).
Na zakończenie części rozważań poświęconych biblijnemu źródłu, zobrazowanemu kądzielą i wrzecionem na
,,kobiecej” kolumnie Pokoju zielonego, dodajmy ważną
uwagę. Otóż w Biblii w przekładzie księdza Jakuba Wujka („Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu,
z łacińskiego na język polski przełożone przez ks. Jakóba
Wujka”, Kraków 1599. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej,Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1960) Księga Przysłów – figurująca pod równoległym tytułem – Księga Przypowieści
– nie ma wyodrębnionego tytułu, zawartego w rozdziale
31 (XXXI) „Poematu o dzielnej niewieście” (tak jest w Biblii Tysiąclecia): w wykazie części tego rozdziału (s. 622)
,,Poemat” jest ujęty jako „chwała mocnej niewiasty”.
W przekładzie ks. Jakuba Wujka jest bardzo ważna różnica w tekście wersu 19, który jest inny niż w Biblii Tysiąclecia: ,,Rękę swą ściągnęła do mocnych rzeczy: a palce jej
ujęły wrzeciono”. To wskazuje, że przy opracowaniu programu treściowego i wprowadzeniu na kolumnę Domu
Gotyckiego rekwizytów pracowitości „dzielnej niewiasty”
(kądziel i wrzeciono) nie posłużono się Biblią w przekładzie księdza Jakuba Wujka, ale tekstem z innego polskiego tłumaczenia Biblii (w protestanckim tłumaczeniu
na język polski, w tak zwanej „Biblii Gdańskiej” wydanie
pierwsze: Gdańsk 1632 i kolejne wydania, tak jak w tłumaczeniu ks. J. Wujka, w rozdziale 31 Księgi Przypowieści
kądziel w rękach owej „mocnej niewiasty” nie występuje:
jest tu tylko wrzeciono), skorzystano z tłumaczenia na jakiś język obcy, albo posłużono się innym źródłem literackim opartym na Biblii (,,kądziel i wrzeciono” były obecne
w literaturze średniowiecznej i jako rekwizyty używane
w różnych aktach symbolicznych).
Podkreślmy obecność w całym założeniu (grobowiec
– Dom Gotycki – Brama Rzymska) idei dwójni – nierozdzielnej „dwójcy”: grobowiec (małżonkowie i ich
jedność; rebis). Dom Gotycki (bryła architektoniczna

→
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PUŁAWY. SYTUACJA
OBIEKTÓW W CZĘŚCI ZESPOŁU
PAŁACOWO-PARKOWEGO:
1. pałac, 2. świątynia Sybilli, 3. grobowiec,
4. Dom gotycki, 5. Brama Rzymska, 6. Dom
Grecki, 7. łacha. Liniami przerywanymi ze
strzałkami oznaczono relację: grobowiec–
Dom Gotycki–Brama Rzymska

dwuramiennego, nierozdzielnego korpusu opartego na
węgielnicy utworzonej z dwóch nierozdzielnych ramion
kątownika), dwie kolumny połączone płotkiem, a nawet
zapis liczby 22, złożonej z dwóch, niedających się rozdzielić cyfr, dwa symbole heraldyczne: herby Korony i Litwy, pozostających w nierozdzielnym związku państwowym), Brama Rzymska (jednoarkadowy łuk tryumfalny
– symboliczne tryumfalne miejsce przejścia „małżonków
dwojga”– Korony i Litwy jako Zmartwychwstałej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Posłużenie się przez księżnę
Izabelę i jej małżonka, księcia Adama Kazimierza, symbolami masońskimi, obecnymi w całym założeniu puławskim i w poszczególnych budowlach, jest zrozumiałe: to
jest język epoki a oni, oboje, byli masonami.

*
Szczegółowa analiza dzieł architektonicznych założenia
rezydencjonalnego Puław w: Kazimierz Parfianowicz,
„Według liczby”. Masoński duch symboliki puławskiej kaplicy pałacowej, Kazimierz Dolny – Puławy: Towarzystwo Przyjaciół M. Kazimierza Dolnego. Towarzystwo
Przyjaciół Puław, 1993 (na s. 22–28 został omówiony
Dom Gotycki, grobowiec w Dzikiej Promenadzie i Brama Rzymska).
KAZIMIERZ PARFIANOWICZ

Puławy,
10–17 października 1999 r.,
kwiecień 2019 r.
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POEMAT O DZIELNEJ NIEWIEŚCIE
Niewiastę dzielną któż znajdzie?
 אAlef
10
Jej wartość przewyższa perły.
ב

Bet

11

ג

Gimel

12

ד

Dalet

13

ה

He

14

ו

Waw

15

ז

Zain

16

ח

Chet

17

ט

Tet

18

י

Jod

19

Kaf

20

Lamed

21

Mem

22

Nun

23

ס

Samek

24

ע

Ain

25

Pe

26

Sade

27

ק

Kof

28

ר

Resz

29

ש

Szin

30

ת

Taw

31

ל

Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Podobnie jak okręt kupiecki żywność
sprowadza z daleka.
Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność
rozdziela domowi,
<a obowiązki – swym dziewczętom>.
Myśli o roli – kupuje ją:
z zarobku swych rąk zasadza winnicę.
Przepasuje mocą swe biodra, umacnia
swoje ramiona.
Już widzi pożytek z swej pracy:
jej lampa wśród nocy nie gaśnie.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Dla domu nie boi się śniegu,
bo cały dom odziany na lata,
sporządza sobie okrycia,
jej szaty z bisioru i z purpury.
W bramie jej mąż szanowany,
gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie.
Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza
kupcowi.
Strojem jej siła i godność,
do dnia przyszłego się śmieje.
Otwiera usta z mądrością,
na języku jej miłe nauki.
Bada bieg spraw domowych, nie jada
chleba lenistwa.
Powstają synowie, by szczęście jej uznać,
i mąż, ażeby ją sławić:
«Wiele niewiast pilnie pracuje,
lecz ty przewyższasz je wszystkie».
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

(„Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [...]”
„Biblia Tysiąclecia”, j.w., s. 732–733 Przekład ks. Władysław Borowski CRL)

Klucz do Domu Gotyckiego
[repr. z: Z. Żygulski jun., o.c., il. 118 na s . 129]

Kazimierz Parfianowicz, historyk sztuki, absolwent
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na emeryturze.
Mieszka w Puławach.
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Mieczysław
Wojtas

Zaklęte w SACRUM
Pierwsze próby malarskie konsultował mąż, Ryszard
Tkaczyk, grafik lubelskiego Wojewódzkiego Domu Kultury. Jeszcze w szkole Katarzyna Tkaczyk została laureatką nagrody za projekt plakatu w konkursie organizowanym przez Powszechną Kasę Oszczędności pod hasłem
„Oszczędzaj w PKO”.
W 1974 roku podjęła pracę w Domu Kultury LSM,
gdzie zajmowała się prowadzeniem Koła Plastycznego
dla dzieci i przygotowywaniem scenografii różnego rodzaju imprez artystycznych, a obecnie organizuje głównie
wystawy malarstwa, grafiki i fotografii. Jej pasją jest pisanie ikon pochodzących ze świątyń z różnych stron świata, a także kontakt z naturą, co też znajduje odzwierciedlenie w niektórych jej pracach.

Katarzyna Tkaczyk

urodziła się w Kurzelatach – obecnie na Lubelszczyźnie.
W latach 1962–1967 ukończyła Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie. Specjalizowała się w projektowaniu zabawek. Wychowawcą jej był rzeźbiarz prof.
Stanisław Strzyżyński, a dyrektorem szkoły w tym czasie prof. Jan Marek, zajmujący się głównie malarstwem.
Pracę maturalną pisała o malarstwie sakralnym średniowiecza i renesansu i stąd narodziły się jej zainteresowania
ikonami. Brała też udział w organizowanych przez szkołę
plenerach malarskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Po ukończeniu liceum podjęła pracę w latach 1967–1969
w Młodzieżowym Domu Kultury na Zamku w Lublinie,
którego dyrektorem był wtedy Mieczysław Ciesielski.
Prowadziła tam zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą.
Później prowadziła takie zajęcia w osiedlach Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego w Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

Wystawy:
1977 – Wellington, Nowa Zelandia (zbiorowa)
1992 – Lille, Francja
1993 – Lublin, Dom Kultury LSM
1993 – Lublin, Civitas Chrystiana
1994 – Kazimierz Dolny, „Kuncewiczówka”
1994 – Kazimierz Dolny, „Łaźnia”
1995 – Lublin, Teatr im. Juliusza Osterwy
1996 – Nowy Jork, Catolic Church in Maspeth
1996 – Nowy Jork, Konsulat Polski (zbiorowa)
1998 – Montreal, Kanada, Stash Cafe
2011 – Lublin, Dom Kultury LSM (zbiorowa)
2013 – Lublin, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
(zbiorowa)
2015 – Lublin, Dom Kultury LSM

Koronacja Marii, malarz
francuski XIV w., Berlin
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Mówiąc o ikonach, myślimy o obrazach umiejscowionych w tradycji religijnej i kulturowej Kościoła wschodniego, jednocześnie o obrazach szczególnych, w których w równej mierze odcisnął się grecki racjonalizm
i wschodni mistycyzm. To właśnie na Wschodzie zostało
sformułowane teologiczne pojęcie obrazu w obrębie ściśle przyjętych reguł i kanonów formalnych.
Ikona kojarzy się zwykle z dziełem o wyjątkowym
charakterze, w istocie przemawiającym do nas językiem symboli, którego właściwym miejscem są ikonostasy chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym
prawosławnego i greckokatolickiego. Do XV wieku malarstwo ikonowe rozwijało się w Bizancjum oraz na terenach objętych wpływami kultury bizantyńskiej, czyli Grecji, Serbii, na Bałkanach oraz Rusi. Później obszar
ten rozszerzył się o tereny obecnej Ukrainy i Polski
południowo-wschodniej.
Ikony wyjęte z ikonostasów, oglądane w muzeach czy
prywatnych kolekcjach, są niewątpliwie bardziej czytelne, można je kontemplować z bliska. Pozbawione są jednak atmosfery, jaka je otaczała w pierwotnych miejscach.
Niesłabnące zainteresowanie nimi, wypływające być może
z ich odmienności formalnych i ikonograficznych, w rezultacie przyczynia się do głębszego poznania i docenienia
tego dziedzictwa. Może dlatego właśnie współcześni artyści
sięgają do tej dziedziny sztuki, tworząc malarstwo inspirowane ikonami bądź kopiując ulubione przez siebie obrazy.
Dobrym przykładem zainteresowania malarstwem
ikonowym wśród współczesnych artystów jest niewątpliwie twórczość Katarzyny Tkaczyk, ogarniająca niemal wszystkie najważniejsze okresy w rozwoju tej sztuki,
począwszy od wczesnego średniowiecza, aż do XIX wieku włącznie. Jej twórczość uwzględnia również wszystkie zmiany formalno-stylistyczne, jakim ulegała ikona,
i jest wynikiem wielkiej fascynacji tą dziedziną malarstwa
sakralnego, podlegającego ścisłym kanonom i regułom.
Autorka udowadnia doskonałą znajomość historii malarstwa oraz obowiązujących w malarstwie ikonowym kanonów. Perfekcyjnie opanowany przez nią warsztat i techniki malarskie charakterystyczne dla ikony objawiają się
w najdrobniejszych szczegółach, począwszy od nałożenia na lipową deskę odpowiedniego gruntu ściśle według
starych receptur, a skończywszy na walorach malarskich
z finezyjnie opracowanym detalem. Artystka dba o każdy szczegół, zarówno w malowanych postaciach, jak też
ręcznie grawerowanych i misteryjnie wyciskanych drobnych ornamentach w blaszanych sukienkach Matki Bożej. Precyzja warsztatowa świadczy o wysokim kunszcie
artystycznym malarstwa Katarzyny Tkaczyk. Zawsze maluje czystymi kolorami, idealnie trafionymi barwnymi tonami, w pięknie opracowane twarze, szaty czy tło z dużą
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Zbawiciel, Andriej Rublow, Galeria Trietiakowska, Moskwa

ilością pozłoty. Jej cechą rozpoznawczą jest odmienne
kształtowanie materii malarskiej. W niektórych ikonach
element graficzny jest dominujący, większość jednak
charakteryzuje się znacznym zmiękczeniem modelunku
form. Kreska w nich zaczyna pełnić rolę drugorzędną,
a plastyka wydobyta jest poprzez nakładanie kolejnych
zróżnicowanych walorowo tonów. Wiele ikon artystka
maluje również wyszukanymi zestawieniami intensywnie
brzmiących lub wyciszonych barw, od jaskrawej czerwieni, po odcień oliwkowej zieleni. Potrafi przekładać barwy
na język symboli, którym kiedyś nadano ściśle określone znaczenia. Dzięki takiemu podejściu, jej ikony, poza
doskonałym odtworzeniem tematów sakralnych, osiągają dodatkowo wymiar duchowy. Tak jak w początkach
powstawania ikon, kiedy ich malowanie było czynnością
prawie świętą, prowadzoną ręką twórcy uprzywilejowanych mnichów, tak teraz malowane przez Katarzynę Tkaczyk postaci Chrystusa, Matki Bożej, Aniołów, świętych
czy też sceny ewangeliczne nasycone są emanacją bóstwa.
Jej obrazy, pogłębione pierwiastkiem duchowym oddają
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go i przenosi na deskę. W ten sposób powstają kameralne obrazy bez epickiego kontekstu.
Po obejrzeniu pełnego przekroju twórczości Katarzyny Tkaczyk, odnosi się wrażenie, że artystka porusza się
bardzo swobodnie w konwencji malarskiej kształtowanej
przez anonimowych najczęściej artystów na przestrzeni
wieków. Umiłowanie wybranego przez nią gatunku malarstwa sprawia, iż spod jej pędzla rodzą się dzieła nieprzeciętne, przeniknięte twórczym temperamentem i zarazem powagą. Zachwycają profesjonalnym warsztatem
i artyzmem. Utajone w obrazach Katarzyny Tkaczyk sacrum wciąga nas w mistyczny świat ewangelicznych postaci i teologicznej symboliki. Wciąga nas w bogactwo
barw i uporządkowanej formy tak, że chciałoby się patrzeć, patrzeć i patrzeć…
Mieczysław Wojtas
foto. Marek Dybek

Archanioł Michał
teologię ikony w najczystszym wydaniu, są jakby malowaną modlitwą.
W większości przypadków oryginalne ikony pozbawione były klasycznej perspektywy liniowej, dającej złudzenie trójwymiarowości przestrzeni. Malowane były płasko i linearnie, według ustalonych reguł kompozycyjnych,
dzięki czemu zachowały przez wieki swoją stylistyczną
odrębność. Te zasady bardzo dobrze zna Katarzyna Tkaczyk, uwzględniając je w swoich obrazach. Czasami nieco odbija się od kanonu czystej ikony, wchodząc w stylistykę malarstwa gotyckiego, z większym bogactwem
formy i szerszą paletą barw. Ta grupa jej obrazów inspirowana bywa średniowiecznym malarstwem ściennym,
detalem architektonicznym zaczerpniętym wprost z zachodnioeuropejskich gotyckich katedr. Niekiedy artystka wybiera fragment dużego dzieła malarskiego, kadruje

Archanioł Gabriel
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Anioł z lutnią, wg Malozzo Da Forli, Muzeum Watykańskie
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Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia
Międzynarodowej Nagrody im. Józefa
Łobodowskiego Panu Profesorowi
Januszowi Andrzejowi Riegerowi

Profesor Janusz Rieger ur. 20.09. 1934 r. w Krakowie.
W latach 1951–1955 studiował filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim (plany dotyczące studiów prawniczych nie mogły być zrealizowane ze względów politycznych – ojciec, zmobilizowany w 1939 r. oficer Wojska
Polskiego, został zamordowany w Katyniu w 1940 r.).
Pan prof. dr hab. Janusz Andrzej Rieger pochodzi z rodziny zasłużonej dla Ojczyzny. Z opublikowanej, w serii
Biblioteka Katyńska, książki Zapiski z Kozielska Andrzeja Riegera (Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury,
Warszawa 2015) dowiadujemy się o ostatnich miesiącach
życia ojca Pana Profesora. Dom rodzinny, z którego pochodził przyszły slawista, był „wzorem patriotyzmu, poszanowania cudzych przekonań i religijności” (s. 20).
W latach 1956–1959 Janusz Rieger był aspirantem na
Uniwersytecie Warszawskim; w latach 1960–1997 pracował w Instytucie Slawistyki PAN. Tutaj przeszedł wszystkie etapy kariery naukowej, aż po stanowisko profesora
zwyczajnego . Od roku 1997 kontynuował badania naukowe w Instytucie Języka Polskiego PAN i Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Poza Warszawą związał się dydaktycznie na krótki
czas także z uczelniami Łodzi (UŁ) i Lublina (KUL).
Profesor Janusz Rieger w latach 80.XX w. współtworzył Solidarność w środowisku warszawskich naukowców.
W konsekwencji skutkowało to spowolnieniem awansów w karierze naukowej (o czym wspomina w jednym
ze swoich tekstów), mimo wybitnych uzdolnień i ogromnego dorobku w zakresie językoznawstwa słowiańskiego.
Pan prof. dr hab. Janusz Rieger w pełni zasługuje na
wyróżnienie Międzynarodową Nagrodą im. Józefa Łobodowskiego, honorującą osoby szczególnie zaangażowane na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Przemawiają
za przyznaniem tejże Nagrody zasługi naukowe i organizacyjne Pana Profesora. Przywołajmy tylko niektóre.
Tak zatem działalność naukową Profesor postrzega jako
obowiązek patriotyczny, bo czymże innym jak nie patriotyzmem można tłumaczyć wielkie dzieło zgromadzenia
i opisania języka i kultury Kresów I i II Rzeczypospolitej.
W latach 80.XX w. współorganizował zespół naukowców

(z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy), który podjął się dokumentacji polszczyzny kresowej. Największe rezultaty
naukowe przyniosła współpraca z Wiaczesławem Wereniczem, pracownikiem naukowym Instytutu Językoznawstwa Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku. Profesor Janusz Rieger współtworzył serię wydawniczą „Studia nad
polszczyzną kresową” (1982–2010). Licząca 12 tomów
seria stanowiła doskonałą platformę współpracy międzynarodowej w zakresie badań nad językiem i kulturą
polską. Pan Profesor J. Rieger po roku 1989 uczestniczył
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osobiście, a także z grupą najbliższych Mu pracowników
warszawskich, w badaniach nad polszczyzną na Wschodzie. Prace te mają ważne znaczenie tak dokumentacyjne, jak i przede wszystkie metodologiczne (pozwalają
uzasadnić genezę polszczyzny kresowej). Stanowią próbę odpowiedzi na pytanie: Czy jest to polszczyzna ludności etnicznej ruskiej czy dawnych osadników szlacheckich
przybyłych z Mazowsza i Małopolski?
Profesor Janusz Rieger należy zatem do tej grupy uczonych – dialektologów, którzy badań nad językiem nie
ograniczają do terytoriów wyznaczonych granicą państwową. Tak postępował w przypadku badań nad językiem polskim, ale podobne zasady stosował – jako naukowiec – także wobec języka ukraińskiego. Opisywał,
dokumentował i ogłaszał drukiem materiały z gwar ukraińskich istniejących po stronie polskiej. W dorobku publikacyjnym Profesora Janusza Riegera znajdują się liczne
atlasy i słowniki z gwar łemkowskich (Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, 1995), bojkowskich (Atlas gwar
bojkowskich 1980–1991) i nadsańskich.
Jedną z form działalności Pana Profesora, dobrze służącej współpracy polsko-ukraińskiej, jest przybliżanie
środowisku akademickiemu na Ukrainie wyników badań
slawistów zachodnich (w tym rezultatów badań diaspory ukraińskiej). To z inicjatywy Profesora Janusza Riegera
nastąpiło zarówno pozyskanie grantu, jak i przetłumaczenie z języka angielskiego na język ukraiński i wydanie na
Ukrainie ogromnego dzieła Jurija Shevelowa Historyczna
fonologia języka ukraińskiego (Charków 2002, ss. 1054).
Słowo wstępne Profesora J. Riegera, zamieszczone w tym
dziele, wskazuje na Jego gotowość służenia nauce światowej. Chodziło o to, by językoznawcy ukraińscy, odcięci
do lat 90. XX w. kordonem Związku Radzieckiego od najnowszych wyników badań, mogli, choćby z opóźnieniem,
przyjąć nową światową metodologię w badaniach lingwistycznych (a taką prezentowała wymieniona angielskojęzyczna praca Jurija Shevelowa).
Szczególnie ważny aspekt działalności Pana Profesora J. Riegera stanowi – w zakresie integracji środowisk
akademickich polskich i ukraińskich – pomoc młodzieży
ukraińskiej (a także z innych krajów b. ZSRR) w otrzymywaniu stypendiów; m.in. stypendiów z Kasy Mianowskiego. Zapewnienie tych i podobnych środków – dzięki bezpośredniemu zainteresowaniu Profesora Janusza Riegera
każdym potencjalnym kandydatem ze Wschodu (z Ukrainy czy Białorusi) – pozwalało studentom i doktorantom
zza wschodniej granicy uzyskać stypendium i w konsekwencji zrealizować kilkumiesięczny staż w Polsce i zapoznać się z nową metodologią stosowaną w językoznawstwie słowiańskim bądź pozyskać unikalne materiały
archiwalne. Ogromne zasługi ma Pan Profesor J. Rieger
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w kształceniu młodej kadry naukowej (część spośród nich
pozostała w Polsce i stanowi chlubę językoznawstwa).
Profesor Janusz Andrzej Rieger dzięki przymiotom
umysłu i serca jest – jak stwierdziła Kapituła Międzynarodowej Nagrody im. Józefa Łobodowskiego – postacią szczególną w dziedzinie naukowej i organizacyjnej
współpracy polsko-ukraińskiej. ■
Warszawa, Muzeum Niepodległości, 9.03. 2020
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Niby tylko
grosz,
ale mój…

Marian
Żukowski

O pieniądzach po ludzku
Zastanówmy się czym jest pieniądz. Pieniądz jest to
powszechnie akceptowany towar. Umożliwia zapłatę za
kupione dobra lub usługi. Pozwala wywiązać się z zobowiązań. Służy do określania wartości nabywanych dóbr
oraz świadczonych usług. Dzięki niemu możliwe jest porównanie wartości różnych dóbr bądź usług.
Pieniądze może też być oznaką naszego statusu – narzędziem umożliwiającym wywieranie wpływu lub wrażenia na innych osobach. Pozwala zabezpieczać – jeżeli go
oszczędzamy – różnego rodzaju potrzeby teraz i w przyszłości. Daje poczucie pewnej niezależności i umożliwia
spełnienie różnych życzeń i planów. Zatem to coś dobrego, co ułatwia nam zaspokojenie różnych potrzeb i życzeń
– dzisiaj i jutro, pojutrze…
Czy pieniądz to samo dobro? Można przecież spotkać się z przekornym, filozoficznym pytaniem: co lepiej
– mieć czy być? Rozwijając myśl; mieć pieniądze czy być
człowiekiem zacnym? A może postawmy pytanie w ten
sposób; kim można być, jak się ich nie ma? Czy brak pieniędzy przeszkadza komuś być człowiekiem porządnym?
Niekoniecznie, znamy ludzi biednych i zacnych. Czy posiadanie pieniędzy przeszkadza komuś być człowiekiem
dobrym? Znamy ludzi bogatych i wspaniałych. Zatem jest
tak: są ludzie biedni i niedobrzy, są ludzie biedni i dobrzy, są ludzie bogaci i niedobrzy, są ludzie bogaci i zacni. Tak już jest… Nie traktujmy więc pieniądza jako coś
złego czy dobrego.
Pomyślmy – do czego pieniądz jest nam potrzebny? Jak
się nim posługiwać? Jak chronić posiadane pieniądze? Co
zrobić, jeżeli pieniędzy nam brakuje? To tylko kilka pytań
jakie się nasuwają od razu. Pojawią się na pewno jeszcze
inne. Moja propozycja jest następująca. Będziemy wspólnie zastanawiać się, jak racjonalnie i rozsądnie postępować z pieniądzem.
Powszechnie uważa się, że pieniądz to banknoty i monety. To polskie i zagraniczne banknoty i monety – euro,
dolary ale też hrywna ukraińska czy ruble białoruskie.
Pieniądz jest powszechnie akceptowalny, ale w różnym
stopniu mamy do niego zaufanie. Sprzedając samochód
zgodzimy się przyjąć zapłatę w złotych lub euro – raczej

nie zechcemy zapłaty w rublach białoruskich. Ponieważ
do tego pieniądza mamy małe zaufanie. Do polskiego złotego (powszechnie zamiennie mówi się też „złotówka”)
mamy duże zaufanie. Polski złoty na nasze zaufanie zasłużył, ponieważ od dwudziestu kilku lat ma stabilną siłę
nabywczą. Czyli generalnie można kupić za pewną kwotę
tyle samo towarów co w roku poprzednim – nie traci na
wartości. Ale nic nie jest dane raz na zawsze. Obecnie inflacja powoduje, że w ciągu roku ceny wzrastają o 2–3%.
Czyli za rok kupimy za nasze pieniądze o 2% mniej towarów. A co będzie za dwa, trzy lata? Nie wiem, pożyjemy to
się przekonamy. Mamy pandemię i nie wiemy, jak się ułoży przyszłość. Miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się
dobrze i nasze pieniądze nie będą zagrożone.
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Jeżeli pieniądze oszczędzamy, trzymając je w banku
to niestety niewiele zarabiamy. Bank nam zapłaci za powierzone mu pieniądze zaledwie 0,1% w skali roku. Tyle
co nic. Ale nie można obrazić się na bank, ponieważ nie
mamy innego wyjścia, niż zdać się na niego. Wolne czasowo środki pieniężne musimy trzymać w banku, ponieważ do nikogo nie mamy na tyle zaufania, żeby mu powierzyć nasze pieniądze. Przecież nie będziemy trzymali
10 000 zł w domu, bo ryzykujemy, że ktoś może je ukraść.
Nie powierzymy naszych pieniędzy też żadnej innej instytucji, bo żadna z nich nie zajmuje się przechowywaniem
cudzych pieniędzy. Nie daj Boże, gdyby jakiś urząd czy
firma zachęcały nas powierzenie im naszych pieniędzy,
reklamując i zachwalając swoje usługi. Na pewno wcześniej czy później byśmy je utracili. Mamy zaufanie do różnych ludz,i ale też nikt rozsądny by nie powierzył komuś
ze znajomych swoich pieniędzy na przechowanie. Zostaje
tylko bank. Nawet gdyby bank upadł, to państwo wypłaci
nam pieniądze, które były przechowywane w banku (do
wysokości co najmniej 450 tys. zł albo i więcej, jeżeli nasze pieniądze zostały złożone w kilku bankach).
Anegdota na temat dzisiejszych rozważań:
W Nowym Jorku Stanley (Staszek) sprzedaje na stoisku
krawaty. Podchodzi do niego John (Janek) i prosi: pożycz
mi Staszek 100 dolarów. Stanley odpowiada: Jaśku drogi, nie pożyczę Ci, ponieważ mam wydatki, muszę kupić nowego smartfona i coś na imieniny dla żony Marysi.
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W czasie rozmowy co rusz ktoś podchodzi i kupuje krawat. W przerwach wspominają, jak to było w Wólce Dużej skąd przed 15 laty wyjechali do Ameryki… Po godzinie John (Janek) mówi: Słuchaj Staszek, sprzedajesz
krawaty po 20 dolarów (a kupujesz je w hurtowni u Marka po 5 dolarów). Zarabiasz dużo pieniędzy – pożycz mi
więc te marne 100 dolarów. Na to Stanley (Staszek) odpowiada: Słuchaj Janku, mam taką niepisaną umowę z prezesem „Manhattan Bank”, za moimi plecami jest właśnie
ten bank. Prezes powiedział tak do mnie: mister Stanley,
ja nie będę robił panu konkurencji i nie będę sprzedawał krawatów, ale mam prośbę: – niech pani też nie robi
mi konkurencji i nie pożycza nikomu pieniędzy. Oto jest
bank, w którym czekam na klientów, chcących pożyczyć
pieniądze. Tak więc, drogi Janku, na lewo jest wejście do
banku i tam chętnie pożyczą ci pieniądze, przepraszam,
ale już się robi kolejka chętnych kupić krawaty. Pozdrów
serdecznie znajomych…
Puenta: Bank to taka instytucja, która przechowuje bezpiecznie nasze pieniądze i pożycza pieniądze
potrzebującym. ■
Autor jest profesorem Katedry Polityki Gospodarczej
i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Listy
otwarte

List z Polski
Kochani Wnukowie,
ten list pisałem do Was prawie dwa miesiące. Na co dzień
wydaje się, że niby nic ważnego wokół nas się nie dzieje,
gdy dzień za dniem mija. To tak, jak codziennie patrzymy w lustro i zawsze widzimy niby tę samą twarz, ale gdy
zestawimy swoje zdjęcie z grudnia i z dnia dzisiejszego,
to na pewno znajdziemy różnice w swoim wyglądzie. Tak
i ja co jakiś czas coś sobie notuję, potem układam te wydarzenia w kolejność czasową i dopracowuję wspomnieniem, które bez zapisków dawno uciekłoby z pamięci.

Od ojca na pewno już wiecie, że jestem uparty jak wół
na moście, bo nie dałem się wywieźć na zimę ze wsi do
miasta. Ano tak, uparłem się, zaryzykowałem i wygrałem. Moje stare kości czuły, że zima tego roku będzie lekka i moje przeczucie sprawdziło się. Wprawdzie co jakiś
czas straszyła nas mrozem i bieliła śniegiem, ale nie trwało to długo i dało się normalnie żyć. Słowo „normalnie”
jest tu trochę na wyrost, ale życie na wsi przebiega o wiele
normalniej niż w mieście. Oczywiście wszystko w atmosferze strachu o restrykcjach epidemicznych rozsiewanego
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głównie przez radio i gazety. Z tego powodu w tym roku
prawie nie słucham wiadomości, od razu przełączałem
na inne audycje albo coś czytam. Listonosz co tydzień
przynosi mi „Tygodnik Zamojski” i „Gościa Niedzielnego” lub „Niedzielę”. Trochę się tego nazbierało przez zimę.
Starsze numery rozdaję do poczytania znajomym, którzy
mnie czasem odwiedzają. Przecież nie wszystkie artykuły stają się nieaktualne po paru dniach. Jest w nich dużo
ciekawych spraw i zdjęć, z którymi warto się zapoznać.
W dalszym ciągu bronię się przed telewizją, choć czasem,
gdy pogoda pod psem, chodzę do sąsiadki, co też mieszka sama i razem oglądamy msze święte transmitowane
z tego czy innego kościoła lubelskiego.
Zauważyłem, że wydawane przez rząd rozporządzenia
w ogóle nie odnoszą się do codziennych sytuacji życiowych ludzi na wsi – z wyjątkiem sklepów, kościoła i cmentarza. Nie wiem, czy są tacy, którzy codziennie biegają do
sklepu, a już na pewno nie do kościoła i na cmentarz.
Usługi wzajemne świadczone sobie przez mieszkańców
wsi, też są przemilczane w tych zaleceniach epidemicznych. I bardzo dobrze, bo w swoich obejściach i w kontaktach sąsiedzkich nikt nie używa maseczki. A wirusy na
wolnym powietrzu lecą z wiatrem w daleki w świat. Tylko
sporadycznie słyszy się, że gdzieś ktoś zachorował i wzięli
go do szpitala. Ale czy na pewno na covid?
Co nieco wiem z gazet na temat sytuacji covidowej
u Was, która wydaje mi się bardziej restrykcyjna niż u nas.
Na pewno musi być gorzej, skoro obcokrajowcy mają zakaz przylotów turystycznych pod groźbą kary 5 tys. euro,
a wyjść z domu lub posesji możecie tylko raz dziennie
do sklepu, apteki lub do pracy. Nie wiem, czy wiecie, że
w tym bałaganie epidemicznym dwa dni temu parlament
hiszpański zalegalizował eutanazję, czyli uśmiercanie ludzi nieuleczalnie chorych, na ich wniosek lub najbliższej
rodziny. Prawo to zacznie obowiązywać za trzy miesiące, o ile trybunał konstytucyjny nie zgłosi sprzeciwu. Nie
chciałbym żyć w takim kraju. Może za jakiś czas, gdy ktoś
z Was zachoruje nieuleczalnie (Boże broń!), też zaczniecie nieufnie patrzeć na siebie w domu, bo skoro wolno, to
czemu nie skorzystać? Wprawdzie Pan Bóg dał ludziom
rozum i wolną wolę, ale widać, że w tych czasach ludzkość chętniej korzysta z wolnej woli, a zapomina o rozumie. W każdym liście będę Wam powtarzać, że zawsze
możecie wrócić do Polski, gdzie większość żyje skromnie
i nie w takim ucisku rządzących. Polacy znają cenę wolności i bez oporu na pewno jej nie oddadzą. Przykro, że
Kościół z powodu różnych afer traci teraz wszędzie swój
autorytet, bo jego głos w tej sprawie jest konieczny.
A co do tak zwanych szczepionek. Mamy to już przedyskutowane. Nie wyraziłem zgody na żadne zapisy
i szczepienia nie wiadomo czym i z jakimi następstwami

na przyszłość. Wprawdzie moja przyszłość może zakończyć się w każdej chwili z uwagi na wiek i pewne schorzenia, ale przynajmniej będzie to naturalne. Nigdy nie
szczepiłem się na żadne grypy ani dodatkowe zalecenia,
więc i teraz nie będę. Nie ufam tym koncernom światowym i tzw. ekspertom wirusowym, którzy w swoim interesie napędzają strach, reklamę i miliardy na kontach.
Pamiętam dobrze, co ogłaszano niedawno, bo w grudniu, że te szczepionki nie są zalecane ludziom starszym
po 65 roku życia – a teraz szczepią wszystkich jak leci. To
kto tu ma krótką pamięć? Ja czy oni? Wy swój rozum macie i dostęp do różnych analiz i opinii, więc zdecydujcie
samiż – z pomocą boską – co macie robić. Ciekawostką
jest, że niektórzy po szczepieniach poddają się teraz badaniom na ilość wytworzonych przez szczepionkę antygenów covidowych i okazuje się, że takowych nie mają. Za
duźo pytań bez odpowiedzi w tym temacie. Żyjemy w jakiejś nowoczesnej wieży Babel, w której przestajemy się
rozumieć w powodu tzw. największych osiągnieć ludzkości, niekoniecznie potrzebnych do normalnego życia.
Kończę ten list do Was w smutnym nastroju, bo u nas
też zapowiadają na okres wielkanocny kolejne obostrzenia z powodu wzrostu zachorowań – kiedyś mówiło się,
że na grypę, teraz inaczej. Było powszechne takie przysłowie: „Cieszył się starzec, gdy przeżył marzec”, bo do następnej zimy mógł być spokojny o zdrowie w naszym klimacie. Mam nadzieję, że odezwę się do Was w maju cały
i zdrowy, gdy słońce przygrzeje i świat poweseleje.
Bądźcie zdrowi i dbajcie o swoje rodziny. Dziadek ściska Was mocno przez góry i morze.
Niech Was omijają wirusy, a Boża Opatrzność niech
czuwa nad Wami.
Dziadek Stach

Zarzecze Małe,
20 marca 2021 r.
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Artur
Zbigniew
Metera

– nota serdeczna i fragmenty
moich pamiętników
„Stąpam po coraz cieńszej warstwie minionych
wydarzeń z mojego życia, moich czasów, przywołuję
obrazy zapamiętane, może stworzone we własnej
wyobraźni, może przekazane i utrwalone
opowiadaniami Rodziców.
Czasem jak kruchy lód pęka bariera podświadomości
i zanurzam się w chłodnej toni, gdzie nie ma ograniczeń czasu ani przestrzeni. Są one – wspomnienia… ”
Artur Zbigniew Metera
Helena Metera (z d. Sulej) urodziła się w Lublinie 2 listopada 1913 roku w rodzinie rzemieślniczej – jej ojciec
posiadał pracownię szewską na ul. Krakowskie Przedmieście prawie naprzeciw wejścia do Ogrodu Saskiego.
W 1932 roku skończyła seminarium nauczycielskie. Początki jej pracy – to „kondycja” u nadleśniczego w Puszczy Świsłockiej (przyłączonej w 1832 do Puszczy Białowieskiej – obecnie na Białorusi). Uczyła tam dwie jego
córki. Po roku powróciła do Lublina początkowo na bezpłatną praktykę, a potem na posadę w szkole na Czwartku w istniejących wówczas klasach przeznaczonych dla
biedoty. W 1938 roku jej mężem został pochodzący z Parysowa k. Garwolina – nauczyciel Czesław Metera. Ślub
odbył się w lubelskiej Katedrze.
Wobec braku perspektyw etatów nauczycielskich w Lublinie przenieśli się do Parysowa. Tam zastało ich rozpoczęcie II wojny światowej. Ale 1 września 1939 roku były
dla nich „ważniejsze rzeczy” niż wybuch wojny. Dzień
wcześniej urodził się syn Krzysztof, drugi syn Artur przyszedł na świat w 1941 roku. W czasie całej okupacji Helena Metera razem z mężem Czesławem nauczali w miejscowej szkole, ale również zaangażowali się w prowadzenie
tajnego nauczania, zagrożonego nawet karą śmierci.
Z mężem – wspomina H. Metera – prowadziliśmy
dwie tajne szkoły. Jedna ogólnokształcąca, liceum pedagogiczne, za które byłam odpowiedzialna. Druga zawodowa dla chłopców, którą prowadził mąż. Szkoła była
oczywiście ukryta. Wchodziło się na taką galeryjkę, odsuwało się drewniany bal i wchodziło do klasy. Tam były
cztery ławki, globus i mapa Polski.

W lipcu 1944 roku wycofujące się wojska niemieckie
spaliły Parysów wraz z ich domem i całym dobytkiem.
„Moje pierwsze wspomnienie – uciekamy polną drogą w kierunku lasu, za nami płonące miasto, a w okolicznych rowach porzucone elementy uzbrojenia, zniszczone
pojazdy wojskowe. Ukrywany się w płytkim zagłębieniu terenu, niedaleko wybucha pocisk, zabija młodą dziewczynę, która przed chwilą przyniosła koszyk dojrzałych wiśni,
a odprysk pozostawia u mnie na przedramieniu niewielką bliznę. Tulę się do matki, ona zaś z niepokojem czeka
na męża, który postanowił zrobić mały rekonesans. AZM”
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Pod koniec 1944 roku Helena Metera wróciła do
Lublina.
Nie były to łatwe powroty – brak mieszkań. Ale jest
posada – w szkole podstawowej nr 15 na Kośminku. Mąż
dostał pracę wizytatora w Kuratorium Oświaty (róg ul.
3 Maja i B. Pierackiego – obecnie Żołnierzy Niepodległej) i prowadził kursy dla analfabetów. W tym okazałym biurowcu były pomieszczenia adaptowane dla rodzin
pracowników. Ale nasze pierwsze mieszkanie (w obrębie
tego budynku przeprowadzaliśmy się pięciokrotnie), to
pokój w suterenie z jedną gołą żarówką na środku sufitu. Helena Metera podjęła studia na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej na Wydziale Geografii.
Wspomnienie drugie: „przywołuję w pomięci jej postać, jak przy słabym świetle lampy naftowej (aby nie budzić zasypiających dzieci) kreśli na kartce brystolu siatkę
Mercatora. Dla mnie to było dzieło niedoścignione. Ale
ocena w uczelni na 3 skłoniła ją do zrezygnowania z tego
kierunku i podjęcia Studiów Pedagogicznych – co zawsze
było jej celem. To był pierwszy raz, kiedy po zobaczeniu
tego czułem dziecięcą jeszcze potrzebę, aby ją zrozumieć
i wspierać. AZM”.
W zawodowym życiu pozostała wierna edukacji. Pracując w szkole podstawowej i wychowując dwójkę dzieci,

ukończyła Wydział Pedagogiczny UMCS. Mąż uzyskał tytuł magistra ekonomii na KUL-u.
Kolejnym miejscem pracy było Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie i Wydział Pedagogiki UMCS.
W 1967 roku zmarł Czesław Metera.
To były trudne chwile dla wszystkich. Rok później syn
Artur opuszcza niewielkie mieszkanie przy ulicy Radziwiłłowskiej i przenosi się do Zakopanego.
Wspomnienie trzecie. „Wspomnienie – też nieco przyblakłe. Rozpoczynam pracę w Zakopanem, na torakochirurgii. Jadę tam pociągiem z dwoma walizkami. Towarzyszy mi Mama, która w ważnych chwilach życia była
zawsze razem. Docieramy do wynajętego pokoju na
obrzeżach miasta. Góralska, prymitywna chata, woda –
pompa na podwórzu.
Początek maja 1968, dzień po halnym stulecia, który
powalił hektary dorodnego drzewostanu tatrzańskiego.
Nasza wyprawa w kierunku Doliny Małej Łąki. Trzeba
pokonywać szlak przez zwalone pnie drzew. Wchodzimy na Przysłop Miętusi – barwne łąki, widok na nieco
zamglony horyzont górski – a za nami potrzaskany, katastroficzny las. Odpoczywamy i nagle Mama mówi – takie jest i będzie nasze życie – trudne, ale warto zdobywać
piękne cele. AZM”
Oprócz pracy dydaktycznej Helena Metera zawsze angażowała się w inicjatywy dążące do dbałości i pielęgnowania języka polskiego.
14 stycznia 1963 r. powołano do życia Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Siedzibą Zarządu Głównego stał
się Lublin, a w skład pierwszego Zarządu weszli: m.in.
prof. Leon Kaczmarek – przewodniczący; Helena Meterowa, prof. Stanisław Papierkowski (członkowie). Pomysł przygotowania podręcznika Nauczę się czytać sięga
okresu, kiedy to H. Metera, ucząc w klasach pierwszych
szkół powszechnych, częstokroć odczuwała niezadowolenie z powodu stopnia opanowania poziomu czytania
przez swoich podopiecznych.
Zbieg okoliczności sprawił, że to Wydział Pedagogiki
UMCS z prof. Marią Cackowską stał się miejscem spotkań nauczyciela praktyka i teoretyka badacza.
H. Metera jako pierwsza w Polsce zaprezentowała podejście Daniiła Borisewicza Elkonina, radzieckiego psychologa i pedagoga, który zaproponował inne spojrzenie
na technikę czytania. Według jego teorii czytanie to odtwarzanie formy dźwiękowej (określonego słowa) na podstawie graficznego obrazu słowa. Podczas 2-tygodniowego pobytu w Moskwie, towarzysząc D. B. Elkoninowi,
H. Metera hospitowała zajęcia realizowane według jego
metody, przeprowadziła wiele rozmów oraz zapoznała się
z podręcznikami do nauki czytania jego autorstwa.

n u m e r
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W maju 1964 r. WSiP ogłosiły konkurs otwarty na
opracowanie nowoczesnej koncepcji elementarza. W finale nagrodę przyznano trzem osobom, m.in. Helenie
Metera. Zanim jednak podręcznik H. Metery Nauczę się
czytać trafił do rąk uczniów w 1975 r., przeszedł długą
drogę weryfikacji. W roku szkolnym 1967/1968 w dwóch
klasach pierwszych lubelskich Szkół Podstawowych nr 6
i 19 zainicjowano eksperyment sprawdzający skuteczność
nauki czytania nową metodą barwno-dźwiękową, która
pozwalała na opanowanie tej umiejętności w przeciągu
trzech miesięcy. Był to niemal rewolucyjny postęp, dotychczas bowiem dzieci uczyły się czytać przez cały rok
szkolny (wykorzystując np. Elementarz M. Falskiego).
Z wielu powodów, głównie leżących po stronie wydawnictwa WSiP, nie wszedł on szeroko do polskich szkół,
natomiast znany był nauczycielom języka polskiego na
całym świecie. UMCS prowadził w latach 70. i 80. wakacyjne kursy dla nauczycieli polonijnych. Chętnie sięgali po podręczniki jej autorstwa, a zwłaszcza Przewodniki
metodyczne, gdzie każda lekcja miała sugerowane metody prowadzenia.
W 1976 roku w wieku 63 lat obroniła na UMCS
doktorat na podstawie rozprawy „Efektywność barwnodźwiękowej metody nauki czytania w klasie I” – własnej, autorskiej metody, którą można stosować w nauce czytania.
Od 1989 r. Helena Metera współpracowała z Fundacją Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza. Jest autorką około 11 książek do nauki języka polskiego dla polskich dzieci uczących się
czytać i pisać za granicą – na poziomie I, II i III klasy. Łączny nakład to 1 192 000 egzemplarzy. Były to –
Ilustrowany słownik języka polskiego, Nauczę się czytać,
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Czytam po polsku, Pokochaj polską mowę, zeszyty do ćwiczeń i podręczniki metodyczne. Treści nawiązywały często do tradycji patriotycznych, do postaci wielkich Polaków. Podręczniki te były kolportowane przez Fundację
zmuszoną czasem do pokonania wielu biurokratycznych
ograniczeń.
Wspomnienie czwarte: „rok 1986 – odwiedziny Mamy
po moim (wraz z żoną i dziećmi – Dariuszem i Dominiką) kilkuletnim pobycie w Algierii. Prośba do Dominiki
(11 lat). Napisz krótką czytankę do podręcznika dla twoich kolegów za granicą. Byłaś z bratem i Rodzicami w Watykanie, na prywatnej audiencji u Naszego Papieża Jana
Pawła II. Podziel się tym.
Widzę zdumione oczy córki, jej wdzięczność i uśmiech
Mamy. To ja będę w książce, zostanę pisarką? AZM”.
Nie została, pracuje w Bostonie w branży informatycznej, ale wspólnie napisany tekst i zdjęcie znalazły się
w książce.
Również artykuły w kwartalniku Rota miały szeroki
oddźwięk, zwłaszcza wśród nauczycieli za wschodnią granica (Ukraina, Białoruś, Kazachstan). Helena Metera odwiedziła wiele szkół polonijnych w USA, Białorusi, Szwecji, Wielkiej Brytanii.
Z listów otrzymywanych od nauczycieli z odległych
polskich szkół (publikowanych w Rocie) przebijała głęboka wdzięczność za ten serdeczny dar polskości, za pierwsze słowa i za przekaz o Polsce – odległej w wiorstach, ale
obecnej w sercach.
Poniżej wykaz publikacji Heleny Metery wydanych
przez Fundację.
1. Metera Helena: Czytam po polsku. Podręcznik do początkowej nauki czytania dla dzieci polskich na obczyźnie.
Podręcznik kolportowany przez Fundację od 15 lipca 1990 roku
na Wschód. Część nakładu w kolejnych latach także do szkół polonijnych na Zachodzie.
2. Metera Helena: Piszę po polsku. Zeszyt 1 i 2 do ćwiczeń
w pisaniu do elementarza pt. Czytam po polsku wraz z luźnymi 15
ćwiczeniami.
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3. Metera Helena: Poradnik metodyczny podręcznika «Czytam po polsku» dla nauczyciela. Poradnik metodyczny uzupełniały
2 kasety magnetofonowe z nagraniami tekstów elementarza Czytam po polsku, zrealizowane przez aktora oraz kalendarz na rok
1991, oraz naklejki samoprzylepne z godłem polskim.
4. Metera Helena: Pokochaj polską mowę. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci polskich na obczyźnie. Klasa II.
5. Metera Helena: Myślę i piszę. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika Pokochaj polską mowę.
6. Metera Helena: Poradnik metodyczny podręcznika «Pokochaj polską mowę».
7. Metera Helena: Strzeż polskiej mowy. Podręcznik do nauki
języka polskiego na obczyźnie dla kl. III/IV.
8. Metera Helena: Lubię pisać. Zeszyt 1 i 2 ćwiczeń do podręcznika Strzeż polskiej mowy.
9. Metera Helena: Poradnik metodyczny podręcznika «Strzeż
polskiej mowy» wraz z utworami muzycznymi.
10. Metera Helena: Od mianownika do wołacza. Dialogi, wiadomości, ćwiczenia.
11. Metera Helena: Czasownik niejedno ma imię i niejedną
odmianę.

Jej praca i działalność zostały wielokrotnie docenione
– wyróżniona wieloma odznaczeniami państwowymi
i honorowymi.
Piękny jubileusz 100. rocznicy urodzin odbył się na
Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w dniu 8 listopada 2013 r. w obecności władz miasta, Uniwersytetu,
organizacji pozarządowych, studentów, rodziny i przyjaciół. Było wzruszające w tym momencie Gaudeamus
igitur, były kwiaty, przemówienia – obszerna laudacja

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Uroczysty jubileusz 100-lecia
urodzin. Helena Metera z synami – Krzysztofem i Arturem

Jeden z podręczników

przedstawiciela Wydziału Pedagogiki, podziękowania
w imieniu Prezydenta Miasta, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prezesa Fundacji im. Goniewicza –
Józefa Adamskiego, wspomnienia byłych współpracowników. Głos zabrali synowie – Krzysztof, opowiadając
o swoich niecodziennych sytuacjach szkolnych i Artur,
przedstawiając prezentację, zawierającą dokumentację dokonań oraz szereg zdjęć z rodzinnego archiwum.
Piękny własny wiersz dedykował jubilatce poeta Ryszard
Kornacki.
Helena Metera wystąpiła z krótkim podziękowaniem
za pamięć, kwiaty i za wyrazy uznania i wdzięczności za
twórcze, pracowite i skromne życie.
Wieczorem w Sali Prezydenckiej Hotelu Europa nastąpiło po raz pierwszy spotkanie prawie całej – rozrzuconej po Polsce i świecie rodziny, czasem nigdy niewidzianej. Była to realizacja jednego z jej marzeń, aby poczuć
obecność najbliższych, jeszcze raz sięgnąć do minionego czasu.
Helena Metera zmarła w Lublinie dnia 29 sierpnia
2015 roku w wieku 102 lat.
Urna z jej prochami spoczęła w rodzinnym grobie na
cmentarzu przy ul. Unickiej.
Artuz Zbigniew Metera
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Ewa
WolniczPawłowska

NA NOWYCH ŚCIEŻKACH
ONOMASTYCZNYCH

wspomnienie o Mieczysławie Buczyńskim (1936–1992)
i Stefanie Warchole (1930–2019)

W życiu naukowym każdy z nas staje przed wyborem:
drążyć znane problemy badawcze czy podejmować nowe.
Pierwszą drogę można metaforycznie porównać do pracy
górnika, drugą – do wyzwań stających przed żeglarzem
na nieznanych wodach. Onomasta „górnik” eksploruje
nowe źródła i nowe materiały, doskonali narzędzia poznawcze i pogłębia analizę, poszerza horyzont czasowy
i przestrzenny; jego celem jest uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy o jakimś fragmencie systemu, w dążeniu do uzyskania możliwie pełnego obrazu nazewnictwa. Onomasta „żeglarz” stara się wytyczyć nowe pola
badawcze, szuka nowych kategorii nazw własnych, stosuje nowy aparat metodologiczny, wymyślony przez siebie
lub zapożyczony z innych nauk czy specjalności. Zapewne każdy z nas jest po trosze i „górnikiem” i „żeglarzem”,
jednak nasze czasy są zafascynowane przede wszystkim
nowościami i to się głównie promuje w ocenie dorobku
badacza, chociaż pierwsza droga jest niezbędna dla dalszego rozwoju nauki.
W naukowym życiu nieżyjących już Kolegów: Mieczysława Buczyńskiego i Stefana Warchoła, obie drogi postępowania splatały się ze sobą. Zwrócili na to uwagę autorzy wspomnień pośmiertnych (Feliks Czyżewski i Marek
Olejnik), podkreślając innowacyjny charakter dorobku językoznawczego obu uczonych, a zarazem ich wielkie zasługi dla uzupełnienia istniejącej wiedzy, zwłaszcza
dialektologicznej i onomastycznej. W swoim wystąpieniu
skupię się na wybranych dziełach, które uważam za szczególnie godne zapamiętania i kontynuowania.
Obaj Koledzy związani byli zawodowo z Lublinem
i tutejszymi instytucjami naukowymi. Obaj otrzymali świetne wykształcenie filologiczne u takich mistrzów,
jak Władysław Kuraszkiewicz, Mikołaj Rudnicki czy Paweł Smoczyński. Chociaż i Mieczysław Buczyński, i Stefan Warchoł ukończyli studia polonistyczne, swobodnie
poruszali się po zagadnieniach slawistycznych, do czego poniekąd przyczyniał się dawny model filologicznego nauczania uniwersyteckiego, kładący nacisk na zajęcia z językoznawstwa diachronicznego i porównawczego.
To slawistyczne i indoeuropeistyczne przygotowanie na

Dr Mieczysław Buczyński

studiach umieli samodzielnie rozwinąć i poszerzyć. Obu
Kolegów poznałam na konferencjach onomastycznych.
Na tych spotkaniach przedstawiali referaty, na które się
czekało ze względu na wagę poruszanej problematyki
oraz wzorową metodologię. Tych referatów nie można
było pominąć, zwłaszcza że druk materiałów pokonferencyjnych trwał wówczas nieraz kilka lat.
Mieczysław Buczyński zmarł przedwcześnie, pozostawiając jednak bogaty i wszechstronny dorobek naukowy. Nie zdołał ukończyć do druku swojej monografii, poświęconej pamiątkowym nazwom miejscowym
w językach słowiańskich. Dzięki staraniom przyjaciół
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uczelnianych, przede wszystkim prof. Stefana Warchoła, udało się tę pracę doprowadzić do publikacji, za co
należy się wdzięczność całego slawistycznego środowiska onomastów.
W historii polskiej onomastyki funkcjonują do dziś
dwie podstawowe klasyfikacje nazw miejscowości: semantyczna autorstwa Witolda Taszyckiego i formalna
Stanisława Rosponda. Wyróżnione w pracy Mieczysława Buczyńskiego nazwy pamiątkowe są oczywiście grupą semantyczną, a nie formalną. W klasyfikacji Witolda Taszyckiego nie występują na pierwszym poziomie
podziału. Zakres tego pojęcia jest w polskiej onomastyce różnie rozumiany. Przykładowo o nazwach pamiątkowych w swojej genetycznej klasyfikacji toponimów mówił
Henryk Borek (1988), który zmodyfikował propozycję
Witolda Taszyckiego: nazwy pamiątkowe pojawiają się
w dwóch miejscach, na niższych poziomach podziału,
mianowicie w grupie toponimów odantroponimicznych
(od antroponimów jednostkowych, na tym samym poziomie podziału, co nazwy dzierżawcze) oraz w grupie toponimów odtoponimicznych (na tym samym poziomie,
co nazwy ponowione, przeniesione, dyferencyjne, lokalizujące i wariantowe). Ewa Rzetelska-Feleszko w popularnym kompendium Współczesny język polski, omawiając
klasyfikacje nazw miejscowych, określa nazwy pamiątkowe jako „przeniesione dla upamiętnienia nazwy w zupełnie nową okolicę, np. Grunwald jako dzielnica Poznania,
Warszawa jako osada w Stanach Zjednoczonych, Betlejem jako nazwa ubogiej wioski w Polsce” (s. 421).
O nazwach pamiątkowych w grupie ojkonimów bułgarskich pisał już w 1950 r. Przemysław Zwoliński, zaś
Witold Taszycki w 1968 r. scharakteryzował polskie pamiątkowe nazwy miejscowe jako część nazw kulturalnych
(według dzisiejszej terminologii: kulturowych). Znacznie
częściej, niż w ojkonimii, nazwy pamiątkowe są omawiane w opracowaniach urbanonimii, ponieważ stanowią
współcześnie najliczniejszy chyba typ nazw ulic i placów
(z wcześniejszych opracowań por. np. Górnowicz 1964,
Buczyński 1966, Handke 1970, Biolik 1982). Przeglądu
definicji pamiątkowych nazw ulic w polskich pracach
onomastycznych dokonała Agnieszka Myszka (2018).
Wyborem pamiątkowych nazw miejscowych w językach słowiańskich (które uczynił tematem pracy doktorskiej) Mieczysław Buczyński nawiązywał do wcześniejszych swoich zainteresowań. W pracy magisterskiej
opisał mianowicie nazwy ulic i placów Lublina, zaś obszerny artykuł na podstawie tego opracowania ukazał się
w „Onomasticach” z 1966 r. W rozprawie doktorskiej poszerzył obszar badań o znacznie większy areał (języki słowiańskie) i skierował uwagę na ojkonimy, a nie urbanonimy. Najistotniejsze jednak w jego pracy wydaje mi się

przesunięcie akcentu z samej nazwy na motywację nazewniczą, ponieważ jako jeden z pierwszych w Polsce
pisał o intencji w fazie nadawania nazwy. Za nazwę pamiątkową uznawał taką, która powstała w wyniku świadomej działalności na rzecz uczczenia kogoś lub czegoś
(Buczyński 1972). Widzę tu echo ówczesnych dyskusji na
temat rozróżnienia etymologii i motywacji w analizach
słowotwórczych oraz teoretyczne inspiracje onomastów
czeskich i słowackich.
Materiał, zgromadzony w monografii jest imponujący nawet w swojej nieukończonej formie. Z pewnością
nie wyczerpuje wszystkich nazw pamiątkowych z obszaru słowiańskiego, ale daje pełny obraz podgrup, charakterystycznych dla danego obszaru i wspólnych dla całej
Słowiańszczyzny. Dziś ojkonimia wydaje się dokładnie
opisana, inne typy nazw własnych stanowią wyzwanie badawcze i praca Mieczysława Buczyńskiego nie budzi już
takiego zainteresowania, na jakie zasługuje.
Tymczasem pojęcie nazwy pamiątkowej okazało się
użyteczne w badaniach socjologów, politologów, architektów, geografów i kartografów, którzy analizują przestrzeń
publiczną (zwłaszcza miejską) i jej przemiany. Wskazują oni na ideologiczne wykorzystywanie nazewnictwa
geograficznego w rozgrywkach politycznych i próby zawłaszczania przestrzeni przez różne grupy. Najnowszym
przykładem takiej analizy, jaki znam, jest drobiazgowe opracowanie Michała Filipa Orleańskiego na temat
„Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017” (praca doktorska napisana na
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Marcina W.
Solarza, obroniona na początku 2021 r.). Autor zwrócił
uwagę na niezwykle istotne, prawne podstawy odgórnych
zmian nazewniczych, poczynając od 1945 r. W bibliografii tej pracy nie zabrakło dwóch opracowań Mieczysława
Buczyńskiego (1966 i 1972), chociaż akurat nie jego osobna monografia o nazwach pamiątkowych.
Rozpad ZSRR i związane z tym przemiany ustrojowe,
społeczne i nazewnicze zaczęto opisywać także w pracach
onomastycznych (np. Belej 2007). Nowe, ciekawe spostrzeżenia socjologów, architektów i geografów na kwestie
toponimiczne, a zwłaszcza funkcje społeczne i polityczne nazewnictwa geograficznego w przestrzeni publicznej
powinny nas skłonić do ponownej interpretacji pamiątkowych toponimów oraz intencji, towarzyszących ich powstaniu i zmianom. W tym kontekście monografia Mieczysława Buczyńskiego jawi się jako książka niezwykle
inspirująca i aktualna.
Z Lublinem związany był również drugi śp. Kolega,
Stefan Warchoł. Jak wspomniałam na początku, zarówno Mieczysław Buczyński, jak i Stefan Warchoł – chociaż
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z wykształcenia poloniści – dzięki swoim zainteresowaniom i pracy szybko dołączyli do środowiska slawistycznego; między innymi bliskie związki koleżeńskie połączyły ich z Instytutem Słowianoznawstwa PAN (obecnie:
Instytut Slawistyki PAN). Slawiści pod koniec XX wieku finalizowali wielkie dialektologiczne przedsięwzięcia atlasowe i słownikowe, realizowane we współpracy
międzynarodowej. Również onomaści byli zaawansowani w opracowaniach toponimicznych, hydronimicznych i antroponimicznych. Na odbywających się wówczas konferencjach dokonywano przeglądów stanu
wiedzy i wskazywano istniejące jeszcze luki w całościowym obrazie leksyki słowiańskiej. W takiej atmosferze
prof. Stefan Warchoł zaproponował badania nad zoonimią słowiańską, bardzo słabo zbadaną i przez dialektologów, i przez onomastów. Sam zainteresował się tym tematem, jak wspominał, podczas terenowych wyjazdów
dialektologicznych w latach 1956–1960, zbierając dane do
Atlasu gwar Lubelszczyzny. Później, już w ramach badań
własnych, gromadził zoonimy podczas eksploracji terenowych i poszukiwań archiwalnych. Prowadzone badania
utwierdziły go w przekonaniu o wartości imion zwierząt
dla polskiej i słowiańskiej leksykologii i historii języka.
Zorganizował na ten temat konferencję międzynarodową w 1993 r., a efektem spotkań był duży program badawczy międzynarodowego zespołu uczonych, którzy
zebrali unikalne materiały do Słownika etymologiczno-motywacyjnego słowiańskiej zoonimii ludowej. Ogółem
w opracowaniu Stefana Warchoła ukazało się pięć tomów
słownika, który nie ma swoich odpowiedników chyba nigdzie na świecie. Sama idea onomastycznego słownika
etymologiczno-motywacyjnego jest co prawda zaczerpnięta z opracowań antroponimicznych, jednak przedmiot
badań: nazwy własne zwierząt domowych i udomowionych zwierząt dzikich z obszaru całej Słowiańszczyzny
– stanowi absolutne novum w nauce. Nie chodziło przy
tym tylko o zaspokojenie poznawczej ciekawości i dorzucenie kolejnej partii materiału do zasobu nazw własnych. Profesor Warchoł należał do pokolenia zanurzonego w gorącą dyskusję na temat etnogenezy Słowian. Po
zawiedzionych nadziejach, wiązanych z badaniami hydronimicznymi, dyskusja ta na pewien czas przycichła
z braku nowych argumentów. Profesor głęboko wierzył,
że słownik ludowej zoonimii słowiańskiej dostarczy cennych danych do wiedzy o prasłowiańszczyźnie, a może
także o wcześniejszych etapach – wspólnocie indoeuropejskiej. Dzielił się ze mną swoimi przemyśleniami w rozmowach telefonicznych, przygotowując słownik, a potem
opracowanie, które zamieścił w tomie piątym, pt. Uwagi o etnogenezie Słowian i Indoeuropejczyków w świetle
tradycyjnej zoonimii ludowej i terminologii zoonimicznej.

s t y c z e ń

–

k w i e c i e ń

2 0 2 1

•

9 9

Prof. dr hab. Stefan Warchoł

W pracach nad słownikiem całkowicie autorskim
pomysłem Profesora był kwestionariusz do badań terenowych, zawierający około 1500 pytań. Posłużył
on licznemu zespołowi badawczemu w latach 1993–
2008, zbierającemu dane w 465 wsiach z obszaru całej
Słowiańszczyzny.
Słownik przynosi nazwy różnych zwierząt domowych,
hodowanych gospodarczo i trzymanych dla przyjemności. Znalazły się tu zoonimy odnoszące się do bawołów,
byków, wołów i koni (tom I), krów (t. II), kotów i psów
(t. III), innych ssaków i ptaków domowych, zwierząt hodowanych w klatkach i zwierząt dzikich udomowionych
przez człowieka (t. IV), w tym takich jak kanarki, papugi, żółwie czy świnki morskie. Tom V zbiera te wszystkie
nazwy w innym układzie, a mianowicie w słowniku frekwencyjnym. Łącznie liczbę imion zwierząt w słowniku
Stefan Warchoł oszacował na ponad 101 000.
Konferencja i program badawczy związany ze słownikiem imion zwierząt na pewien czas ożywiły studia
zoonimiczne, m.in. nad zoonimią miejską, jednak prace te poszły innym torem, niż wyobrażał to sobie Profesor. Jego pochłaniała historia i możliwość przyczynienia
się do rozwikłania zagadki powstania i rozwoju różnych
języków. Poświęcił temu rozważania we wspomnianym
rozdziale Uwagi o etnogenezie..., gdzie zamieścił kilka
przykładów słowiańskich imion zwierząt w nawiązaniu
do odpowiedników leksykalnych z trzech grup języków
indoeuropejskich: indoirańskiej, bałtyckiej i germańskiej.

→

1 0 0

•

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

Ten pomysł zestawienia współczesnego materiału z odległymi językami jest niekiedy dyskusyjny, ale z pewnością
oryginalny i wart kontynuacji. Sam Profesor poszerzone badania etnogenetyczne przedstawił w odrębnej, choć
niestety nieukończonej do druku monografii. Przedstawił w niej analizę nie kilku, ale ogółem ponad osiemdziesięciu wyrazów-imion zwierząt, mających nawiązania we
wskazanych trzech grupach językowych. Te badania porównawcze z pewnością zasługują na weryfikację i dalsze
studia, zwłaszcza że ukazało się kilka ważnych publikacji,
jak choćby słownik etymologiczny języka polskiego Wiesława Borysia, słownik etymologiczny kaszubszczyzny
Hanny Popowskiej-Taborskiej i Wiesława Borysia, słownik etymologiczny języków bałtyckich Wojciecha Smoczyńskiego, opracowania najstarszej warstwy nazewniczej
na ziemiach polskich Zbigniewa Babika i inne.
Wspomnienie o śp. Stefanie Warchole zakończę jeszcze jednym, bliskim mi wątkiem. Otóż Profesor należał
do zespołu językoznawców, którzy dla Urzędu Rady Ministrów zbierali w terenie nazwy miejscowe, które następnie standaryzowała i publikowała Komisja Ustalania
Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w latach siedemdziesiątych XX wieku. Ogółem udokumentował 66 000 toponimów z 1200 miejscowości dawnego
województwa lubelskiego, warszawskiego i kieleckiego.
Materiały te, w większości opublikowane w zeszytach pt.
Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych,
do dziś stanowią wiarygodne źródło wiedzy o nazwach
małych jednostek osadniczych (części wsi, przysiółków),
nazwach pól, lasów, łąk itp. W praktyce standaryzacyjnej Urzędowe nazwy są bezcenną pomocą przy ustalaniu
poprawnych form toponimów, a zwłaszcza wymaganej
w wykazach urzędowych postaci dopełniacza.
Patrząc z perspektywy lat łatwiej w pełni ocenić zasługi
uczonego, jego metodologiczne wybory i teoretyczne dokonania. Obaj wspominani Koledzy należeli bez wątpienia do służebników nauki, traktowanej serio i z pełnym
zaangażowaniem. Byli przy tym wspaniałymi ludźmi, ciepłymi i przyjacielskimi, którzy pozostawili po sobie tylko
dobre wspomnienia.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
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Czesław
Michałowski

Kapłan z Kresów
Moja śp. Żona Alicja przed odejściem 1 października
2019 r. zobowiązała mnie do nakreślenia sylwetki swego
ukochanego stryjka księdza Stanisława Szczemirskiego.
Zachowała Go w życzliwej pamięci, bowiem zawdzięczała Mu opiekę wychowawczą i materialną szczególnie po
okresie wysiedlenia z Wileńszczyzny, zaś głównie w czasie
nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Sulechowie, które ukończyła w r. 1949. W ostatnim etapie życia
próbowała opisać swoje wrażenia z corocznych pobytów
wakacyjnych u stryjka na plebaniach, które spędzała razem ze swoją cioteczną siostrą Haliną Pułłjanówną (również uczennicą liceum) oraz z innych krótszych spotkań
z księdzem Stanisławem. Jednak przewlekła i ciężka choroba nie pozwalała Alicji na pisanie, a wyłącznie na snucie refleksji, których treści gromadziłem w pamięci. Do
wielu szczegółów z życia księdza doszedłem w drodze poznania publikacji profesor Aliny Midro – bliskiej krewnej
mojej żony, a także ze wspomnień licznej rodziny. Należy bowiem powiedzieć, że po Bolesławie Szczemirskim
i Emilii z Chlewińskich rodzicach księdza figuruje tylko
w drugim pokoleniu aż 14 rodzin w Polsce i poza krajem
(Daszkiewiczowie, Juszczewscy, Kolbuszewscy, Łysiakowie, Michałowscy, Okularczykowie, Padukiewiczowie,
Pylińscy, Pułłjanowie, Romanowie, Rudzińscy, Siwiccy,
Szczemirscy, Wierzchosiowie).
Stanisław, jak i pozostałe dziesięcioro rodzeństwa
(4 siostry i 6 braci) urodzili się w Poniemunku na Litwie
Kowieńskiej. Najstarszym z nich był Stanisław (2 czerwca 1888 r.). Ich rodzice, bardzo religijni o patriotycznych
postawach brali ślub w wileńskim kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła.
Młody Stanisław pobierał nauki w Szkole Miejskiej
w Święcianach, a następnie – po zaliczeniu egzaminu
końcowego – w gimnazjum. W roku 1906 przyjęty został do wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie.
Ukończył je po czterech latach studiów otrzymując święcenie: subdiakonat i diakonat. 12 czerwca 1911 r. otrzymał w Katedrze Wileńskiej pw. Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika święcenia kapłańskie. Obowiązki wikariusza pełnił ksiądz Stanisław m.in. w Wilnie (parafia

pw. Wszystkich Świętych), Krewie (parafia Przemienienia Pańskiego) i w Święcianach (parafia Wszystkich
Świętych). Natomiast proboszczem został mianowany
21 sierpnia 1914 r. w miejscowości Powiewiórka. Warto
dodać, że w parafii tej, którą, w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych ub. wieku odwiedzaliśmy z żoną,
chrzczony był w r. 1867 Józef Piłsudzki urodzony w pobliskim Zułowie. Na przykościelnym cmentarzu w Powiewiórce pochowani są rodzice księdza Stanisława, którzy zmarli na tyfus w 1917 r. Spoczął wówczas na księdzu
obowiązek opieki nad rodzeństwem, z którego wywiązał
się m.in. łożąc na ich wychowanie i wykształcenie. Siostry
wydał dobrze za mąż, czworo rodzeństwa ukończyło Seminarium Nauczycielskie. Mojej Alicji solennie obiecywał w czasie jej nauki w Sulechowie, że ją dobrze wyposaży. Niestety, nie zdążył.
W rodzinach spokrewnionych z księdzem zajmuje
On trwałe miejsce w ich pamięci jako wierny sługa kościoła i gorący patriota. Będąc pod koniec lat osiemdziesiątych ub. wieku w Wilnie postanowiliśmy z żoną dotrzeć do przedwojennych dokumentów znajdujących się
w Archiwum Metropolitarnym, by poszerzyć naszą wiedzę o działalności księdza Stanisława. Jakież było nasze
zdumienie, gdy w dossier znaleźliśmy (m.in.) list podpisany przez wiernych narodowości litewskiej, skierowany
do J. E. Jałbrzykowskiego księdza Biskupa Wileńskiego.
Zawierał on zarzuty zbyt rzadkich nabożeństw w języku
litewskim, jak też kazań głoszonych wyłącznie po polsku.
Według autorów listu proboszcz w parafii Raduń winien
zostać przeniesiony, gdyż prześladuje Litwinów. W późniejszej rozmowie z litewskim księdzem biskupem pomocniczym Tunajtisem przyzna on, że zarzuty były fałszywe, a list podpisała mała grupka nacjonalistów.
Jednak szkalowanie księdza Stanisława nie zakończyło się na tym liście. W latach sześćdziesiątych ub. wieku w Bostonie (USA) ukazała się książka Musu Lietuva
(Nasza Litwa). Jej wileński reprint, który przeglądałem
w 1989 roku, zawiera stek kłamstw autorstwa Broniusa Kviklysa na temat raduńskiego proboszcza i społeczności polskiej parafii Raduń. Ksiądz nazywany jest
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„Litwinożercą” i „Murawjowem”. Według autora wielu Litwinów zostało rannych, bądź zesłanych do Berezy Kartuskiej za udział w antyksiężowskich demonstracjach.
Po ujęciu księdza Stanisława przez bolszewików został
on osądzony przez parafian i zmarł w r. 1939 w strasznych mękach.
Tyle Kviklys.
W odpowiedzi na te insynuacje Jan Bołądź rodem
z Radunia w liście opublikowanym w „Kurierze Wileńskim” z dnia 5 grudnia 1997 roku pisał: „Prawdą jest, że
ksiądz Stanisław Szczemirski był przysłany do raduńskiej
parafii w 1924 roku. Kościół był wówczas stary, przeniesiony z koleśnickiej parafii w 1838 r. po jego zamknięciu przez władze carskie. Chociaż już minęło kilka lat od
I wojny światowej, wszędzie panował kryzys ekonomiczny. Jeszcze ludzie nie odetchnęli, nie stanęli na nogi po
tak wielkim głodzie, a zachodziła potrzeba zbudowania
kościoła. Potrzebne były pieniądze, potrzebna była dobra wola powaśnionych parafian. Nie było wówczas jakiegoś bogatego sponsora. Dlatego potrzebna była wrodzona umiejętność organizacyjna i energia. Właśnie tę
energię i umiejętności organizacyjne posiadał ksiądz Stanisław Szczemirski.

Do budowy nowego kościoła była powołana cała nasza parafia. Zaczęto budować w r. 1926 w odległości
1,5 km od miasteczka Raduń. Potrzebny był budulec: cegły, żwir, wapno, deski, kamień. Podziwiano energię księdza. Wszędzie był obecny. Zachęcał do pracy przy budowie i częstokroć własnoręcznie mieszał wapno ze żwirem
dając przykład robotnikom. W każdą niedzielę na ambonie po odczytaniu Ewangelii i kazaniu ksiądz ogłaszał zadania na następny tydzień: jakie wsie, ile furmanek, ile
pieszych. Wielki wstyd był tym, którzy nie wykonywali
zadań. Był to bardzo pracowity ksiądz. Dzięki jego pracowitości, umiejętności organizacyjnej, budowa tak wielkiego, ślicznego kościoła została zakończona i kościół
wyświęcono w r. 1933. Wdzięczni parafianie kupili swemu proboszczowi złoty krzyż. Podane przeze mnie fakty świadczą o oszczerstwie wobec księdza Szczemirskiego, który tyle dobrego zrobił dla swoich parafian. Trochę
pamiętam, bo jeszcze przy księdzu Szczemirskim ojciec
mnie nauczył ministrantury i przyprowadził do zakrystii
służyć do mszy świętej. Pamiętam z opowiadań, zresztą
i sam widziałem, jak ksiądz Szczemirski od razu po mszy
biegł na cmentarz przykościelny, odbierał jakiś kij, czy
kawałek cegły z rąk obydwu zwaśnionych stron. Dla niego było obojętne Polak czy Litwin. Ośmieszał winowajców nawet z ambony. Była to największa kara wymienić
nazwisko i imię wichrzyciela porządku. Uważam, że autor książki Musu Lietuva Bronius Kviklys obowiązany jest
napisać sprostowanie i przeprosić czytelników.
Faktem niewątpliwym jest, że przyczyną szerzenia tych
kłamliwych informacji jest wyraźnie antypolskie stanowisko autora. Natomiast prawdą jest, że ksiądz Stanisław
Szczemirski zmarł na udar mózgu w białostockim szpitalu 17 lutego 1950 r. i został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Trzciannem koło Knyszyna na Podlasiu”.
W obronie dobrego imienia księdza występowali wierni z Radunia, czytelnicy „Kuriera Wileńskiego” (J. Bołądź, W. Żukowski) oraz krewni (Alina Midro i Alicja Michałowska) w licznych, rozproszonych publikacjach.
Warto w tym miejscu dodać, że o wysokim uznaniu
księdza Stanisława przez parafian raduńskich świadczy
niezwykły wprost dar, a mianowicie samochód osobowy! Obdarowany w krótkim czasie opanował prowadzenie pojazdu i posługiwał się nim odwiedzając wiernych.
Miasteczko Raduń leży obecnie po stronie białoruskiej,
blisko granicy naszego kraju. Stanowi miejsce odpoczynku polskich pielgrzymek udających się do Ostrej Bramy
w Wilnie. Ich uczestnicy mają więc możliwość podziwiania kościoła Matki Boskiej Różańcowej i uczestniczenia
w nabożeństwach. Świątynia, w której wnętrzu znajduje
się portret byłego proboszcza księdza Stanisława Szczemirskiego (1924–1935), jest trzynawowa z trzyosiowym
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ołtarzem głównym w stylu barokowym. Widnieje w nim
centralny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem ofiarującej
szkaplerz św. Szymonowi Stockowi. Z jego prawej strony
umieszczony jest obraz wizji św. Marii Magdaleny z Pazzi, z lewej św. Marii Magdaleny. Kościół posiada cztery
ołtarze boczne z początku XVIII w. Lewy św. Antoniego
Padewskiego, prawy św. Jerzego. W północnym ramieniu transeptu (nawa poprzeczna przecinająca nawę główną w kościele zbudowanym na planie krzyża) figuruje św.
Józef z Dzieciątkiem, a w zwieńczeniu św. Jakub. Natomiast w południowym ramieniu widnieje w polu głównym Matka Boska z Dzieciątkiem ofiarowująca szkaplerz
przedstawicielowi rodziny karmelickiej i różaniec św. Dominikowi. Po bokach drewniane figury św. Anny i Joachima. W górnej kondygnacji ołtarza apostołowie św. Tomasz i Maciej. Na uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej
Piaskowej wykonany w XVIII wieku jako kopia słynącego cudami wizerunku znajdującego się w Klasztorze Karmelitów na Piasku w Krakowie.
W 80. rocznicę konsekracji kościoła odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej dzieło ks.
Stanisława. Tablica została wmurowana w ścianę kościoła, a ufundowała ją społeczność katolicka Radunia. Równocześnie przedstawiciele rodziny księdza Szczemirskiego w osobach: Aliny i Henryka Midro oraz Krystyny
i Ryszarda Rudzińskich wręczyli księdzu proboszczowi
Witoldowi Łozowickiemu przepiękny pozłacany kielich
mszalny będący darem dla kościoła. W ścianie kielicha
wygrawerowany tekst: „Dar rodzin: Midro, Rudzińskich,
Pylińskich, Okularczyk, Szczemirskich, Połłujanów, Michałowskich, Juszczewskich, Buszko, Siwickich, Wasilewskich, Rymajdo – potomków z rodu Szczemirskich w 80.
rocznicę wybudowania kościoła w Raduniu przez Ks. Stanisława Szczemirskiego. Raduń 07.09.2013 roku”.
W parafialnym święcie udział także wzięła delegacja partnerskiego miasta Świdnik (odpowiednią umowę
zawarto w październiku 2003 r.). Według relacji p. Piotra Jankowskiego, dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku a poprzednio koordynatora
współpracy z władzami miasta Raduń, z pomocą w realizacji zadań przyszły (m.in.) szkoły podstawowe nr 2 i 5,
Starostwo Powiatowe, parafia kościoła pw. NMP Matki
Kościoła, licea ogólnokształcące nr 1 i 2, Miejski Ośrodek
Kultury, Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, Związek
Harcerstwa Polskiego, także liczni wolontariusze ze Świdnika i okolic. Dzięki im wszystkim udało się zrealizować
coroczny wypoczynek wakacyjno-edukacyjny dla dzieci
z rodzin polskich i białoruskich, zakwaterowanie i wyżywienie grup dziecięcych i ich opiekunów, różnego rodzaju wycieczki i inne form rekreacji. Ponad to władze miasta Świdnika organizowały co roku akcje zbiórki darów
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Kościół Matki Boskiej Różańcowej z lat 1929–1933, dwuwieżowa bazylika
z cegły i kamienia w stylu modernistycznym (z elementami neogotyku).
Raduń, powiat lidzki, województwo nowogródzkie do 1939 w granicach II RP.

i ich przesyłkę do Radunia. Akcje te były wspierane głównie przez mieszkańców Świdnika, a także Ruch Odbudowy Polski. Należy także wspomnieć, iż dzięki współpracy z Lubelską Caritas udało się zorganizować pobyt
w Świdniku, zakwaterowanie i naukę w szkole średniej
trzem dziewczętom narodowości polskiej, które następnie ukończyły studia wyższe i pozostały w Polsce. Wielkie zasługi w tym względzie należy przypisać również dyrektorowi Liceum p. Ryszardowi Borowcowi.
Historia początków współpracy Świdnika z Raduniem
– w wielkim skrócie – wygląda następująco. Otóż Stanisław Kubiec, radny miejski i prezes Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, wracając w r. 2001 z Wilna jako
pielgrzym zatrzymał się w Raduniu na nocleg w domu p.
Haliny Zegżdryn, prezeski Związku Polaków. Dzięki późniejszej pomocy „Solidarności”, a szczególnie p. Urszuli
Radek oraz przychylności władz obu miejscowości, a także co należy podkreślić – duchownym parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej i Najświętszej Marii Panny Matki
Kościoła, po dwóch latach umowa o Partnerstwie została przyjęta z korzyścią dla obu stron.
Czesław Michałowski
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Mój przyjaciel
Waldemar Bugaj (1948–2020)

Ranek 7 grudnia 2020 roku był pochmurny i ponury,
około dziewiątej odebrałem telefon od Marii Wesołowskiej. Moja przyjaciółka zbolałym głosem poinformowała o śmierci Waldka Bugaja, naszego serdecznego kolegi.
Waldemar od dwóch lat przeżywał trudne chwile, cierpiał
dręczony ciężką chorobą, trudy znosił dzielnie, ofiarnie
wspierała Go żona Anna. – Mam się kiepsko. Ale jeszcze
żyję – odpowiadał, kiedy do niego dzwoniłem.
Lubiłem i ceniłem rozmowy z Waldkiem, rozprawialiśmy o literaturze, prasie, upływających latach…
Interesował się polityką, muzealnictwem, historią
miasta. Czuł się – jak rzadko kto – obywatelem Lublina. Uczestniczył w cyklicznych wycieczkach ulicami Starego Miasta, przyjaźnił się z lubelskimi przewodnikami,
dokumentalistami, historykami, regionalistami. Posiadał
bogatą kolekcję zdjęć starego Lublina, potrafił godzinami opowiadać, jak zmieniało się miasto nad Bystrzycą.
Z małżonką Anną regularnie bywali na targach staroci. Nie tylko oglądali, ale dużo nabywali. Potrafili wyszukać, wypatrzyć przedmioty, pamiątki, dokumenty, których wartości i bogatej historii nie znali byli właściciele.
Mieszkanie Waldemara i Anny pęczniało od rzeczy pięknych, niezwykłych i oryginalnych. Zgromadzili – między
innymi – imponującą kolekcję judaiców.
Nasza przyjaźń datowała się od szkoły średniej,
utrwaliły ją wspólne studia polonistyczne na UMCS
i wypadki Marca ’68 roku, kiedy znaleźliśmy się w grupie ludzi zdecydowanie protestujących przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, ograniczaniu swobód
obywatelskich, braku możliwości zagranicznych wyjazdów. Zaprzyjaźniona grupa studentów filologii polskiej
– wspominam tamte czasy z wielkim sentymentem –
liczyła ze trzydzieści osób, stanowiliśmy prężne, życzliwe sobie grono ludzi. Czas nie stoi w miejscu, koledzy i koleżanki wybierali różne drogi, korzystali – jak
to bywa w życiu – z nadarzających się szans, okazji, wykorzystywali znajomości, trafiali do różnych firm, zakładów, instytucji, środowisk. Niewielu wytrwało przy ideałach młodości. Szanowaliśmy wybory innych, nikogo
nie potępialiśmy.

Był wrażliwy na ludzką biedę, samotność, bezradność,
zdumiewał (nie tylko mnie) i zaskakiwał swą życzliwością, serdecznością, opiekuńczością. – Strażnik pamięci
– mówiłem i mówię o Waldku. Pamiętał o imieninach
koleżanek i kolegów, w swym archiwum zachowałem
kilkadziesiąt kartek z życzeniami Waldemara. Niby nic
nadzwyczajnego – może ktoś rzeknie. Na takie dictum
odpowiem, że zdarzało mi się spotykać przyjaciół ze studiów, którzy ze wzruszeniem komunikowali: „wiesz, z życzeniami dzwoni tylko Waldek!”. Podziwiałem Jego troskę o groby naszych nauczycieli akademickich, dbał, aby
kwiatów i świec nie zabrakło na grobach profesorów naszej uczelni: Marii Grzędzielskiej, Janiny Garbaczowskiej,
Reginy Gerleckiej.
Pracował w różnych firmach i instytucjach. W starych
książkach telefonicznych widniał adres Jego zamieszkania: (Pana Wołodyjowskiego), numer telefonu (525 36
78) i zawód (dziennikarz). Nie było tajemnicą, że Waldemar od czasów ukończenia studiów pisał pamiętnik.
Nikomu nie zaprezentował najmniejszego fragmentu,
nie ulegał także moim namowom, choć kilkakrotnie
prosiłem o fragmenty do druku. Podejrzewam, że dokumentował zmianę obyczajów, spisywał przypadki z życia kolegów i przyjaciół, odnotowywał nasze sukcesy, ale
pewnie i niepowodzenia. Swego czasu był szefem popularnego klubu „Nora”, zwanego także „salonem dziennikarzy”. Klub – przypomnę – powstał w roku 1954, mieścił się przy Krakowskim Przedmieściu 32, bywali tam
również także niektórzy aktorzy, plastycy, muzycy, literaci. Zachęcałem, aby wystawił swoje świadectwo temu
miejscu, bowiem dawny salon dziennikarski przez pewne środowiska i osoby bywa mitologizowany, powiadają oni o „Norze”: miejsce spotkań lubelskiego środowiska kulturalnego.
– Bywali tam szmaciarze, kapusie i konfidenci! Dzień,
którym pożegnałem tamte kąty, należy do szczęśliwszych
w moim życiu.
Takimi słowami zwykł kwitować moją propozycję. Nic
w tej reakcji szczególnego. Bywał surowy w ocenach, miał
nie najlepsze opinie o bywalcach „Nory”, lubelskiej prasie
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i dziennikarzach, krytycznie wypowiadał się o urzędnikach administrujących miejską kulturą i oświatą. Jego
opinia nie była tajemnicą. Nie zabiegali więc o wywiady z Waldemarem żurnaliści lokalnej prasy, nie kierowały do niego pytań osoby, które przypisują sobie zadania
i obowiązek dokumentowania najnowszych dziejów miasta, choćby inicjatorzy akcji „Historia Mówiona”. Na ich
stronach internetowych nie odnotowano kadencji Waldemara, jako szefa „Nory”.
– Ci spod szyldu dwóch liter przepytują tylko osoby,
które powiedzą to, co tamci chcieliby usłyszeć! – utrzymywał. Nie miał żalu, z politowaniem kiwał głową nad
praktykami inicjatorów akcji „Historia”. – Nie należę do
ludzi mających potrzeby schlebiania innym – powtarzał
często.
Uczęszczaliśmy do renomowanego – jak to się dzisiaj powiada – liceum im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczniowie rekrutowali
się z rodzin patriotycznych, wielu uczniów i absolwentów naszej „ostrowieckiej budy” zapisało w polskiej historii, kilkunastu z nich stawiło się w szeregach Wojska
Polskiego, gdy sowiecka nawała w roku 1920 zbliżała się
do Warszawy. Ich bracia, synowie, krewni i przyjaciele brali udział w walce z niemieckim i sowieckim okupantem, wśród absolwentów naszego Liceum był major Jan Piwnik, dowódca zgrupowania AK w Górach
Świętokrzyskich, „cichociemny”, jeden z najbardziej
znanych partyzantów, bohater książki Cezarego Chlebowskiego Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Dzieło to,
legendarne w czasach komuny (I wyd. w roku 1968),
stało – w czasach studenckich – na półce nad łóżkiem
Waldemara. Witałem i żegnałem Go zawołaniem „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”, odpowiadał wtedy:
„Wykus na ciebie czeka!”. Niezorientowanym wyjaśnię:
Wykus to baza polskich partyzantów w Górach Świętokrzyskich. Stacjonował tu oddział Ponurego, obozowali powstańcy styczniowi dowodzeni przez gen. Langiewicza. Nasza przyjaźń – jak napomknąłem – zaczęła
się w Liceum, byłem w X klasie, Waldek w IX, gdy nieoczekiwanie spotkaliśmy się 15 sierpnia na ostrowieckim cmentarzu pod pomnikiem uczniów naszej szkoły
poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Byliśmy jednymi z nielicznych obywateli miasta, którzy z kwiatami
pojawiali się nad grobem uczniów-żołnierzy. Dziś pod
obeliskiem ostrowieckich bohaterów płonie morze zniczy, w tamtych czasach pojawienie się z kwiatkiem nad
tamtą mogiłą było wyzwaniem rzuconym władzy. Szczęśliwie ukończyliśmy liceum, trafiliśmy na filologię polską UMCS.
Waldek szybko zaprzyjaźnił się z naczelnym „Kameny” Markiem Adamem Jaworskim, młodzi autorzy,
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których nie brakowało w naszym gronie, zazdrościliśmy
tej znajomości. Przyjaźń Waldemara i Marka przetrwała wiele lat.
W czerwcu 2015 roku, na pogrzebie Marka Adama Jaworskiego, wymienialiśmy z Waldemarem uwagi
o życiu, śmierci, wspominaliśmy nasze rozmowy z naczelnym „Kameny”. Marek, po upadku „Kameny”, nie
porzucił myśli o własnym piśmie, hazardowo grał w totolotka z nadzieją, że wygrana pozwoli mu wznowić tytuł, z którym czuł się bardzo związany. Mój Przyjaciel,
który spotykał Marka w kolekturze, wygraną planował
przeznaczyć na muzeum. – Na muzeum trzeba kilkakrotnie zgarnąć kumulację – pokpiwał były redaktor.
– Na otwarcie gazety wystarczą mi jedynie trzy miliony! – rozmarzał się. Ale i trzy miliony niełatwo wygrać, niełatwo. – Skład redakcji miał już ustalony! –
wspominał Waldek. – I dla ciebie przewidział miejsce
w redakcji!
Nie wiem, czy Marek faktycznie przewidział dla mnie
miejsce w składzie nowej ekipy, czy jedynie Waldek rezerwował dla mnie redakcyjne krzesło.
Był słaby fizycznie, delikatny, łatwo wzruszał się ludzką niedolą, także tą poznaną z lektur czy z obejrzanych
filmów. Pamiętam, jak odchorowywał głośny i popularny w naszych studenckich czasach film Wojna trojańska. Jeszcze parę lat po obejrzeniu filmu straszyły
mnie w snach przepowiednie Kasandry – zwierzył mi
się kiedyś.
Pracując nad książką Marzec ’68 w Lublinie, którą udało się wydać na pięćdziesięciolecie lubelskich wydarzeń
marcowych, przeglądałem dokumenty w lubelskim IPN.
Waldek znalazł się w grupie studentów organizatorów lubelskiej manifestacji, która 11 marca 1968 roku, kierując
się pod Komitet Wojewódzki PZPR, wyruszyła spod akademickiej Chatki Żaka. W następnych dniach miał odwagę prowadzić zbiórkę pieniędzy dla kolegów napiętnowanych karami finansowymi przez kolegia orzekające.
Niebawem trafił, jak inni organizatorzy, na przesłuchanie
w Wojewódzkiej Komendzie MO przy ulicy Narutowicza.
W IPN udało się odnaleźć, wśród wielu „marcowych” dokumentów, także protokoły przesłuchań organizatorów
lubelskich manifestacji. Natrafiłem również na pismo komendanta Milicji Obywatelskiej w Ostrowcu Św., gorliwego kapitana M. Z., zawiadamiającego Komendę Wojewódzką w Lublinie o gotowości podjęcia represji wobec
rodziny Bugajów. Rozmowę z Waldemarem o doświadczeniach naszego młodzieńczego buntu zamieściłem we
wspomnianym tomie.
Pisze się, na zakończenie wspomnień o Zmarłym,
cześć Jego pamięci. Muszę złożyć bardziej osobiste wyznanie: Waldku, byłeś ważną osobą w moim życiu. ■
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Ta nasza młodość czyli studenckie
przedwiośnie w Lublinie
(fragment książki Marzec ’68 w Lublinie)

Zbigniew: Co pamiętasz z tamtych lat?
Waldemar: Solidarność! Używam określenia czy też terminu, który pojawił się w roku 1980, ale przez następne
lata jakby się zużył, albo mocno wyblakł. Pojawili się bowiem i tacy działacze, współtwórcy ruchu, którzy przepraszali za Solidarność, co uważam za karygodne a nawet
obrazoburcze. A ten nasz ruch z tamtego czasu, ofiarne współdziałanie, wspieranie się, współpraca, braterska i wzajemna pomoc we wszystkich dziedzinach oraz

przejawach życia – przetrwał! Jesteśmy grupą przyjaciół,
wielką polonistyczną rodziną, nieustannie się spotykamy, kiedyś na weselach i chrzcinach, dziś bywa już coraz
częściej, że na pogrzebach. Połączyła nas fascynacja życiem, pięknem, sztuką, przyjaźnią, ale także niechęcią do
przemocy, nienawiści, różnych form zniewalania, wreszcie do komuny. Po tym, jak Cię aresztowali i skazali na
karę grzywny, siedzieliśmy z Aśką Wójtowicz – piękną
i mądrą dziewczyną – w szatni Humanistyki, za ladą szatniarską i zbieraliśmy pieniądze na opłacenie tej kary. Nie
pamiętam, kto rzucił pomysł zbierania pieniędzy. Powiedziałem: „nie pamiętam, kto”, a ten zwrot mógłby sugerować, że był konkretny autor pomysłu, inicjator. Nie, ta
akcja to wspólna decyzja, to wyraz odpowiedzialności za
jednego z grupy, za jednego z nas. W prasie krajowej i lubelskiej pisano o nas jako wichrzycielach, burzycielach
socjalistycznego porządku i ładu, żądano kar, relegowania
z uczelni, napiętnowania przywódców strajku. Powiem
tak, choć może to wypowiedź z dzisiejszej perspektywy,
że w pamiętnym marcu nie odczuwaliśmy lęku, nosiliśmy
wysoko głowy, dumni i pewni siebie, bo wiedzieliśmy, że
to jest nasz ruch, nasza wiosna, może jedynie przedwiośnie, w każdym razie powiew wolności, wielka potrzeba odnowy naszego życia, ale i społecznego. To potrzeba
wybuchła w nas nieoczekiwanie, nosiliśmy ją w sobie od
lat, może z tą potrzebą upomnienia się o wolność słowa,
wolność osobistą, przyszliśmy na studia? Czekaliśmy na
moment, aby wykrzyczeć swe oczekiwania, zamanifestować swą skrywaną potrzebę wolności i nagle taka okazja
się pojawiła. To sprzyjający zbieg okoliczności, w Warszawie upomniano się o narodową literaturę, zaprotestowano przeciwko zdjęciu ze sceny Mickiewiczowskich
Dziadów, a wtedy nasze środowisko czy też może nasze
pokolenie ocknęło się, zrozumieliśmy, odczuliśmy, że nadeszła pora, aby krzyczeć o potrzebie wolności.
Rozemocjonowałem się, poniosły mnie historie sprzed
lat, teraz wracam do poprzedniej myśli: siedzieliśmy więc
w gmachu Humanistyki i zbieraliśmy pieniądze. Wszyscy
wiedzieli o naszej akcji, pieniądze wpłacali przeważnie
nasi koledzy z I i II roku filologii polskiej, starsi studenci,
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Studenckie wystąpienia antykomunistyczne w Lublinie, 11 marca 1968 roku

ale i nasi rówieśnicy z historii, prawa, rusycystyki, przemykali tchórzliwie nie zerkając w naszą stronę, może jestem niesprawiedliwy, może – mimo upływu tylu lat – relacjonuje zbyt emocjonalnie. Przypominam sobie jeszcze
taki moment, że pieniądze przyniósł Wiesiek Krajka, nasz
kolega z anglistyki, dziś profesor tego kierunku. Powiem
jeszcze chyba coś ważnego, nikt nie doniósł. Nikt nie
ośmielił się donieść na nas, opowiedzieć o naszej akcji
władzom uczelni, milicji…
Zbigniew: Napisaliśmy ulotki wzywające do stawienia się
na wiecu w poniedziałek 11 marca pod Chatką Żaka, kolportowaliśmy je po terenie Lublina. Nie odczuwałeś lęku?
Nie czułeś się, że uwalniasz antykomunistyczne moce?
Waldemar: Nie wiedziałem, że takie moce w społeczeństwie istnieją, nie wyobrażałem sobie, że w środowisku
studenckim drzemią pokłady niechęci do władzy ludowej.
Staropolskie przysłowie powiada: kto sieje wiatr, zbiera
burzę. Nie myśleliśmy o sobie jako siewcach burzy. Chcieliśmy – tak to sobie dziś interpretuję – rozumnie, subtelnie czy też rozsądnie przypomnieć władzy: więc czynnikom partyjnym, władzom uczelnianym, że wiemy, co to
jest wolność osobista, że jej pragniemy i nie wyrażamy

zgody na jej krępowanie czy ograniczanie. Używam słów
łagodnych, okrągłych, bo byliśmy buntownikami łagodnymi, nie zaś krwiożerczymi rewolucjonistami.
Zbigniew: Władza nie zna określenia „łagodny buntownik”, przywódcy tamtego czasu bez owijania w bawełnę
grzmieli, że każdy kto podniesie rękę na władzę, musi
wiedzieć, że ta ręka zostanie odrąbana. Kiedy trafiłeś na
komendę milicji?
W ostatni poniedziałek kwietnia wróciliśmy z zajęć
sportowych, które odbywaliśmy w hali sportowej Lublinianki. Pod naszą nieobecność w pokoju, w którym przeszło miesiąc wcześniej pisaliśmy ulotki, przeprowadzono
rewizję. Przetrząśniętą naszą bieliznę, odzież, książki…
Popatrzyłem i zdrętwiałem ze strachu. Wtedy dostrzegłem trzech cywili. Wydali mi się starzy i zmęczeni, dziś
myślę, że nie mieli więcej niż po 35 lat. Pójdą panowie
z nami! – oświadczyli spokojnie ale stanowczo. Muszę
się wykąpać – oświadczyłem równie stanowczym tonem
i nie spotkałem się z odmową. Wziąłem ze sobą do łazienki przybory toaletowe, ręcznik, czystą bieliznę i skarpetki. Mówię o tym, bo po kąpieli w każdą skarpetkę
upchnąłem pięć żyletek. Po co? Sam nie wiem. Żyletka
to broń, można się nią okaleczyć, można się i pozbawić
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Chatka Żaka, przed laty centrum studenckiego życia kulturalnego

życia, ale można też zadać śmierć innej osobie. Uprzedzę twoje pytanie i powiem, że nie wiem o czyjej śmierci myślałem.
Powieźli mnie milicyjną „warszawą” na komendę przy
Narutowicza. Nie zrobili mi rewizji, wprowadzili do jakiegoś pomieszczenia, pamiętam, że było niewielkie. Zostawili mnie samego na całą godzinę. Nie powiem, że
umierałem ze strachu, ale byłem bliski obłędu, bo bez
przerwy dzwoniły telefony.
Zbigniew: Nie pomyślałeś, żeby sięgnąć po słuchawkę?
Waldemar: Nie wierzę, że ty sięgnąłbyś. Wtedy gotów
byłem schować się pod biurko. W tym niewielkim pomieszczeniu spędziłem cały dzień. Po godzinie tego artyleryjskiego ostrzału telefonicznego pojawił się cywil i rozpoczęło się przesłuchanie. Nie myślałem, żeby sięgać po
żyletki, choć czułem je przez cały czas trwania rozmowy.
Zbigniew: pytali Cię, kto był inspiratorem wydarzeń? Kto
zmuszał do pisania ulotek? Kto prowadził manifestację,
kto wzywał do nielegalnych wystąpień przeciwko ludowej władzy? Jaką obrałeś linię obrony?

Waldemar: każdy, kto przekroczy próg komendy, jest
zdany na siebie, na swoje siły. Tak i ja, kiedy już stanąłem
jako wróg władzy ludowej naprzeciwko jej obrońcy, musiałem myśleć o ratowaniu swojej skóry. Każdy, co wydaje mi się oczywiste, musiał sobie wybrać linię obrony.
To nie było łatwe! Dzisiaj to sobie uświadamiam w całej
rozciągłości. Nie należę do osiłków, jestem raczej słaby
fizycznie, udawałem słabszego niż jestem, chorego i wystraszonego. Ale co innego kruchość fizyczna, co innego hart ducha! Hart, wewnętrzną siłę, musi okazać każdy uczciwy Polak! I temu zadaniu sprostałem. Nie mam
sobie nic do zarzucenia, nikogo nie sypałem, nikogo nie
obciążałem winą czy odpowiedzialnością.
Zbigniew: byłeś pierwszym w rodzinie konspiratorem?
Waldemar: Ojciec był żołnierzem AK i jako żołnierz
tej formacji nie miał po wojnie łatwego życia. Nie tylko On, komunistycznych prześladowań doświadczyło
wieku akowców. Niewiele opowiadał o swej działalności, lata walki najchętniej wspominał w gronie przyjaciół,
kilku kolegów z jego oddziału osiedliło się w Ostrowcu.
Przychodził z takich spotkań po kielichu, ale nigdy nie
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pijany. ,,Odkopiecie broń, będziecie strzelać do komunistów!” – irytowała się matka. Nie mieli chyba zakopanej broni, ani w głowie im była trzecia wojna. Stali się
partyzantami, żołnierzami podziemia niepodległościowego, bo taki wybrali los. Pielęgnowali swą legendę, nikogo – jak się wydaje – nie przyjmowali do swego kręgu.
Żałuję, że nie prosiłem Ojca o wojenne opowieści. Nie
miał potrzeby, aby wtajemniczać mnie w działania swego kręgu. Dziś wiem, że trudno swe przygody, wątpliwości, lęki, doświadczenia opowiedzieć czy przekazywać innym, łatwiej dzielić się refleksjami z osobami, które znają
tamtą atmosferę, często oddychają powietrzem sprzed lat,
czują potrzebę powrotu w dawne klimaty. Co wiedziałem o konspiracji? Konspiracja – niby nic nowego, obowiązek wykonywania rozkazów, wierność idei, w razie
wpadki język za zębami, choćby informacje o kolegach,
stowarzyszeniu chcieli wcisnąć z ciebie torturami. To wiedzieliśmy. A jak rzecz miała się w praktyce? Ulotki pisaliśmy w wojskowych rękawiczkach. Na wyszarpanych z zeszytów kartkach starannie wykaligrafowane litery, krótkie
zdania o wiecu wyznaczonym na poniedziałek 11 marca,
na godzinę 14.00.
Zbigniew: pamiętasz, jak gromadziliśmy się w Chatce
Żaka? Pamiętasz nawoływania i okrzyki: na Krakowskie?
Waldemar: sceny z tamtego dnia wyrzuciłem z pamięci.
Powiedziałem sobie: nic nie pamiętasz, nie chcesz pamiętać, nie rozdrapuj ran. Nawet na komendzie powiedziałem, że trudno mi coś powiedzieć o tamtym dniu, bo leżałem wycieńczony chorobą. Czy uwierzyli? Nie wiem.
Zbigniew: tamtego dnia nie zapomnę nigdy! W trakcie dwudziestu przesłuchań nigdy mnie o te historie nie
pytano, a były to najbardziej dramatyczne, najważniejsze w lubelskim marcu sytuacje! W pamiętny poniedziałek, gdzieś koło 14.30 w Chatce Żaka był niemiłosierni
ścisk. Stałem obok Józia Osmoły, Stasia Rogali i nieżyjących już Andrzeja Pawluczuka i Olka Krasnodębskiego. Dołączyły do nas dziewczyny: Baśka Lewicka, Majka Pawluk, Elka Kryształowicz, Baśka Noga. W pewnym
momencie zaczęliśmy w tej grupce skandować: „na Krakowskie, pod komitet!” Przyłączyli się inni. Okrzyk zabrzmiał – jak myślę – groźnie. Po paru minutowym
wznoszeniu okrzyków wybiegliśmy z Chatki i ustawiliśmy się przed akademikami, na początku ulicy Nowotki.
Boże Drogi, najpierw kilka osób, potem kilkunastu desperatów, wreszcie dwa szeregi. Czterdzieści osób. Odnotowałem w którejś z publikacji, że byli to wyłącznie studenci I i II roku filologii polskiej. Czy faktycznie? Pytam,
bo dziś nie jestem tego pewien. Czekaliśmy długą chwilę,
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czy dołączą do nas inni. To były dla mnie bardzo dramatyczne chwile. Bo my sami na ulicy, a wokół tłum niezdecydowanych. My wichrzyciele, prowokatorzy, przeciwnicy władzy ludowej, a oni obserwatorzy, przypadkowi
obserwatorzy, a nie – broń Panie Boże – uczestnicy zamieszek. Jeszcze nikt z obserwatorów nie wyciągał aparatów fotograficznych. Jeszcze nikt nie wiedział, jak się
sprawy potoczą. Czy zdecydują się być uczestnikami politycznego wystąpienia?
Pamiętam, że zacząłem – głośno, jak Ajaks pod Troją – krzyczeć do zgromadzonych w Chatce i tych kilkuset stojących za naszymi plecami w pomiędzy blokami
akademika A i B: „chodźcie z nami, chodźcie z nami!”
To mój autorski okrzyk. Poszli za nami. Ale dlaczego
poszli? Dziś myślę sobie, że ci z Chatki jak i ci z zgromadzeni w prześwicie między akademikami A i B, zostali wypchnięci przez tych, którzy chcieli zobaczyć, co
się dzieje.
I ruszyliśmy: ja przez cały czas w pierwszym lub drugim szeregu. Bo to wszystko się mieszało. Obok mnie
Józio Osmoła, Staś Rogala, był Andrzej Pawluczuk. Zbyszek Krzywicki (chyba) jest – jak mi się wydaje – na
zdjęciu obok mnie, które jest najczęściej publikowane.
I jeszcze Bronek Kowalski, Tomek Kalita – młodsi od
nas, z pierwszego roku. A jak dalej było, wszyscy wiemy. Trafiłem do więzienia na Zemborzyckiej, które opuściłem dzięki Wam, za co jestem dozgonnie wdzięczny. Utkwiło mi w pamięci powitanie przyjaciół przed
bramą więzienia, następnie pożegnanie zgotowane mi
przed odjazdem do jednostki wojskowej w Hrubieszowie. Ciebie, ktoś z rodziny, znajomych, pytał o udział
w Marcu?
Waldemar: wielokrotnie. Czy udzielałem satysfakcjonującej odpowiedzi? Nie wiem. Czas płynął, człowiek szukał lepszej pracy, dorabiał się, kształtował swe pasje, zainteresowałem się dziejami Lubelszczyzny, pasjonuje mnie
fotografia, gromadziłem zdjęcia ciekawszych obiektów
naszego regionu. Pracowałem w różnych instytucjach,
swego czasu zaprzyjaźniłem się z Markiem Adamem Jaworskim, naczelnym „Kameny”. Podpowiedział mi, abym
starał się o pracę w RSW Prasa–Książka–Ruch. To była
świetnie opłacana robota. Musiałem jednak wstąpić do
PZPR i taką decyzję podjąłem. Nie pytali mnie o mój
udział z studenckim Marcu, pytali o ojca AK. Nie potrafiłem wiele opowiedzieć o Jego działalności i taka odpowiedź usatysfakcjonowała pytających.
Nie pojawiali się u mnie dziennikarze, nie pytali o mój
udział w Marcu ’68 roku. Mój udział uznawano więc chyba za marginalny, sam też nie uważam się za bohatera.
Powiadam tylko, że przeżyłem niezwykłą przygodę. ■
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Edukacja plastyczna – dawniej
i obecnie
Edukacja plastyczna na przestrzeni wieków była
w życiu człowieka przedmiotem zainteresowań różnych
kręgów badaczy, nie tylko teoretyków sztuki i twórców,
ale także pedagogów, psychologów, filozofów, czy nawet
socjologów, którzy badali jej znaczenie dla społecznego
funkcjonowania człowieka. Anna Marta Żukowska podjęła się niełatwego zadania, jakim było przeanalizowanie
polskiej edukacji plastycznej na szerokim tle społeczno-politycznym. Ukazuje jej pełny rozwój na tle skomplikowanego historycznego kontekstu dziejów Polski, począwszy od II połowy XVIII w. aż do współczesności.
Prezentowane zagadnienia osadzone są na szerokim tle
europejskim. Studium ma typowy charakter chronologiczno-problemowy. Autorka ukazuje, jak w poszczególnych okresach dziejów szkolnictwa polskiego wyrastały
z potrzeby społecznej określone inicjatywy w dziedzinie
edukacji plastycznej.

Anna Marta Żukowska, Kontekst historyczny polskiej edukacji plastycznej,
Wyd. UMCS, Lublin 2020, ss. 292, ilustr., indeks osobowy.

Panorama zagadnień dotyczących edukacji plastycznej
w pracy prof. UMCS Anny Marty Żukowskiej pt. Kontekst
historyczny polskiej edukacji plastycznej została przedstawiona w jedenastu rozdziałach.
Rozdział I ukazuje początki polskich inicjatyw podejmowanych w zakresie sztuk pięknych, takich jak choćby powstanie i rozwój Malarni na Zamku Królewskim
w Warszawie.
Rozdział II przedstawia ważkie zagadnienie, jakim był
kierunek zwany mimetyzmem, rozwijany w XIX wieku
w edukacji plastycznej, a polegający na naśladowaniu świata zmysłowego czy też pewnych idei, albo ich kopiowaniu.
W obszernym rozdziale III został przedstawiony temat
edukacji rysunkowej na ziemiach polskich w XIX stuleciu. Omówiono w nim stan nauczania rysunku w szkolnictwie elementarnym, a także w Liceum Warszawskim,
Liceum Krzemienieckim oraz w Liceum Świętej Anny
w Krakowie. Wiele miejsca poświęcono też kształceniu
rysunkowemu w szkolnictwie żeńskim pod zaborami,
a także wychowaniu estetycznemu w szkołach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.
W rozdziale IV zwrócono szczególną uwagę na znaczenie i obecność sztuk plastycznych w procesie studiów na Uniwersytecie Wileńskim i Uniwersytecie Warszawskim oraz w działalności Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.
Edukacja plastyczna w okresie międzywojennym stanowi treść rozdziału V. Ważny okres szkolnictwa polskiego po drugiej wojnie światowej został ukazany w trzech
kolejnych rozdziałach: ideologizacja edukacji plastycznej,
idea wychowania plastycznego oraz plastyka jako nowa
koncepcja wychowania.
Edukacja plastyczna po 1989 r., to jest po zmianach
systemowych w Polsce, stanowi treść rozdziału IX.
W rozdziale X całościowo omówiono edukację plastyczną w świetle nowej reformy systemu oświaty z 2017 r.
Finalna część pracy ukazuje dwanaście biogramów czołowych twórców polskiej edukacji plastycznej. Pokazano
w niej autorów bardzo popularnych, jak choćby Ferdynanda Ruszczyca, ale też osoby mniej znane, na przykład
s. Celinę Michałowską. Końcowa część pracy ma w pewnym sensie charakter egzemplifikujący. Ukazuje drogi do
sukcesu, a przede wszystkim sposób jego realizacji w trakcie aktywności artystycznej poszczególnych twórców i decydentów edukacji plastycznej w Polsce.
Tematyka pracy dr hab. prof. UMCS Anny Marty
Żukowskiej jest interesująca i merytorycznie ważna. Autorka wykorzystała istotne i ciekawe źródła oraz rozległą
literaturę przedmiotu. Z olbrzymiego i bardzo rozproszonego materiału źródłowego wydobyła, a następnie kompetentnie uporządkowała i zanalizowała to wszystko, co było
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najistotniejsze dla podjętego przez nią tematu. Wyprowadziła przemyślane i dowiedzione merytorycznie wnioski.
inż. Zdzisław Wiater (ur. 1936 r. w Lublinie) ukończył
Podsumowując recenzjęMgr
książki
Anny Marty Żukowstudia z zakresu geologii (Politechnika Gdańska, 1958), jest
również inżynierem urządzeń sanitarnych (Wyższa Szkoła
Lublinie, 1972). Pracę zawodową
rozpoczął
skiej, należy stwierdzić, żeInżynierska
podw względem
redakcyjnym
w Lublinie specjalizując się w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej i wiertnictwa studziennego. Przez wiele
praca jako całość – uwzględniając
jej
konstrukcję,
logikę
lat pełnił funkcję kierownika ruchu zakładu górniczego
w największych firmach geologicznych. Ponadto zajmował
stacji –
wodociągowych
oraz przyoraz szczegółowość opisu,się aprojektowaniem
także wiejskich
język
została
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kilku biurach
projektów. Był członkiem Wojewódzkiej Komisji Geologotowana właściwie
i
ciekawie.
Odzwierciedla
i
przybligicznej, Wojewódzkiego Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej w Lublinie
biegłym w Komisji Szkód Górniczych przy Okręgowym Urzędzie Górniczym
ża czytelnikowi iwstan
edukacji
plastycznej
tle skomKielcach. Jest
autorem dwóch książek
o studniach wierconychna
i hydrogeologii
Lubelszczyzny oraz wiejskich wodociągach i kanalizacji województwa lubelskiego.
W książce zamieszczono wielowiekową historię wsi Czechów, na terenie której
plikowanej historii
Polski. Recenzowana publikacja daje
w okresie powojennym powstało duże osiedle mieszkaniowe (41 tys. mieszkańców) tworzące dwie dzielnice Lublina: Czechów Północny i Czechów Południowy.
szczegółowy kontekst
spraw społeczno-politycznych,
zwłaszcza edukacyjnych, niezbędnych do zrozumienia
kształtowania się i realizacji wychowania plastycznego
na ziemiach polskich w omawianym okresie dziejów.
Recenzowane studium drobiazgowo przedstawia tematykę ujętą w tytule opracowania. Zamiarem autorki było
ukazanie najistotniejszych problemów i zagadnień, które
w edukacji plastycznej miały znaczenie kluczowe, a tym
samym pełne ich zasygnalizowanie.
Bogactwo dydaktyczne wypracowane w przeszłości,
z pewnością może inspirować nie tylko do dalszych badań szczegółowych w tym względzie. Może stanowić także niejedną inspirację w realizacji współczesnej edukacji
plastycznej. ■
ISBN 978-83-7847-570-5
788-83-7847
-833--77884
-8
84477

Jerzy
Mrozowski

Zobaczyć Czechów
Kto z Lublina, widział Czechów. Widział, ale czy zna
historię tej dzielnicy, której kolonie do roku 1959 należały do gminy Konopnica? Niewielką książeczkę Wydmuchy w Lublinie. Historia Czechowa opublikował Zdzisław
Wiater, geolog, urodzony w Lublinie. Autor – mieszkaniec Czechowa w latach 1936–1953 – traktuje swą publikację jako cenną pamiątkę dla mieszkańców Kolonii Czechów i ich rodzin. Informacje czerpał nie tylko
z własnych przeżyć, z publikacji, z relacji mieszkańców,
których w młodości był sąsiadem. Nazwa Lublin w dokumentach pojawia się w roku 1198, nazwa Czechów
w roku 1326. W wiekach średnich Czechów był zasobną wsią z dworem („zamkiem na Czechowie”), młynem,
stawami lasem i ziemią uprawną. W roku 1925 dokonano parcelacji na Czechowie i komasacji ziemi w gospodarstwach chłopskich. Pierwsze akty sprzedaży działek
z gruntów rozparcelowanego majątku Czechów wydano w roku 1926. Od tego roku rozpoczyna się historia
zasiedlania i tworzenia nowej miejscowości pod nazwą
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Zdzisław Wiater

Wydmuchy w Lublinie
Historia Czechowa

Zdzisław Wiater, Wydmuchy w Lublinie. Historia Czechowa,
Wyd. Polihymnia, Lublin 2018, ss 81, bibliografia, mapy

Kolonii Czechów, nazywanej często Wydmuchami położonej pomiędzy ulicami Poligonowej, Dębiny, Wójtowicza (obecnie Koncertowa) i Poligonem Obszar ten
stanowiły grunty rolne rozparcelowanego i następnie
zlikwidowanego folwarku na Czechowie Dolnym. Także w roku 1926 uchwałą Rady Miejskiej wydzielony został obszar 145 ha na poligon (strzelnicę i pole ćwiczeń),
z poligonu korzystali jeszcze studenci-żołnierze w latach
70.minionego wieku. Na Górkach Czechowskich, w pobliżu poligonu, w latach 1940–44 niemieccy okupanci
przeprowadzali egzekucje polskich patriotów, zamordowali ok. 1000 osób.
W prasie lubelskiej, w pierwszej dekadzie XXI stulecia,
pojawiały się tytuły Bitwa o poligon. Rzecz w tym, że tereny byłego poligonu nabrały „atrakcyjności budowlanej”,
bo okolica piękna a do centrum miasta blisko. Ujawnili
się liczni deweloperzy z Lublina i z kraju dla których Górki Czechowskie stały się obiektem wielkiego pożądania.
Wydmuchy w roku 1959 zostały włączone w obręb
miasta Lublina, a w latach dziewięćdziesiątych zaprzestano tu upraw rolniczych i kolonia stała się osiedlem
o charakterze miejskim.
Niewielka lecz ważna i potrzebna publikacja. Interesujący wykaz map (m.in. mapa lasu Czechowskiego roku
1787 i mapa Czechowa z r. 1915). ■
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Zygmunt
Zieliński

Żywe słowo zamknięte
w księdze
W bliskiej nam przeszłości, bo w XIX i XX wieku,
zbiory kazań ukazywały się dość często ze względów raczej utylitarnych. Księża chętnie korzystali z gotowych
kazań, a te jakie drukowała Nowa Biblioteka Kaznodziejska czy kielecki Przegląd Homiletyczny, nie licząc kazań drukowanych w innych pismach teologicznych, były
przystosowane do programów duszpasterskich, np. Wielkiej Nowenny, czy także inicjatyw duszpasterskich poszczególnych diecezji.
W XIX wieku kazania drukowane miały nieco inny
charakter niż nam współczesne. Były to często dzieła oratorskie, zwłaszcza kazania pogrzebowe. Tacy kaznodzieje jak ks. Aleksy Prusinowski w Poznaniu, ks. Zygmunt
Golian w Warszawie, jezuita, słynny misjonarz ludowy,
o. Karol Antoniewicz drukowali swoje kazania nie jako

Ks. Edward Walewander, Kazania i przemówienia (wybór), t. V, Wydawnictwo
Liber Duo, Lublin 2021, ss. 303, indeksy: osób i geograficzny.

pomoc homiletyczną dla księży parafialnych, ale raczej
jako dzieła oratorskie, w których cytowania były często
kopalnią wiedzy patrystycznej, historycznej, nie mówiąc
o teologii. Były to kazania, których postać oratorska zamykała się w czasie godziny, niekiedy była dłuższa. Drukowano je przeważnie jako osobne broszury, niekiedy liczące kilkadziesiąt stron. Jeśli się zważy, że kaznodzieja
ówczesny za punkt honoru uważał przemawianie z pamięci bez żadnych notatek, a cytaty niekiedy obcojęzyczne, zwłaszcza w grece, bywały na kilkadziesiąt wierszy,
można sobie wyobrazić trud, jaki brał na siebie kaznodzieja. Toteż kazania drukowane były w owym czasie
traktowane prawie jako rozprawy teologiczne czy merytorycznie wartościowe przyczynki biograficzne.
Dzieła te erudycyjne, a często przetkane makaronizmami, wyszły z mody wraz z rozwojem rejestratorów
wokalnych i zmianami w dziedzinie homiletyki, zmierzającymi w kierunku możliwie zwięzłej i jasnej wykładni
prawd wiary. Trzeba gwoli prawdy przyznać, że dążenie
do jasnego formułowania myśli było na czasie, bowiem
kazania w czasach współczesnych i nam bliskich przestały być pomnikami sztuki oratorskiej, a nabrały charakteru
katechezy, w której treść wzięła górę nad formą.
Nic dziwnego, że także publikowanie kazań wygłoszonych lub nawet pozostających tylko w postaci drukowanej, nabrało innych kształtów. Rzadko ukazują się kazania jako odrębne druki. Najczęściej są to publikacje nie
ograniczające się do kazań, a zawierające różnego rodzaju wystąpienia, nierzadko nawet o charakterze świeckim.
Myślą przewodnią tych zbiorów przemówień – może taka
nazwa będzie bardziej adekwatna do charakteru tych publikacji – było po prostu ukazanie pola działalności autora. Można to uznać za element biograficzny, bo nie ulega
wątpliwości, że publikacje takie są źródłami dla każdego
biografa, a także w wielu przypadkach dla dziejów epoki.
Tom zatytułowany Kazania i przemówienia pióra ks.
profesora Edwarda Walewandra – już tom piąty z takiej
dziedziny tegoż autora – nie jest typowym dziełem homiletycznym, chociaż pierwsza jego część składa się z kazań
uszeregowanych przez autora tematycznie. Są to homilie
z okazji chrztu, jubileuszu kapłańskiego, sakramentu małżeństwa, z okazji uroczystości kościelnych, m.in. Bożego
Ciała. Aż trzy kazania poświęcił autor matce. Dwanaście
kazań okolicznościowych to rozważania na różne okazje,
wymykające się jakiemuś syntetycznemu ujęciu, odbiegające też od schematu, jakiego autor zazwyczaj używa,
by rozwinąć treść homilii. Kazania patriotyczne w liczbie pięciu, które stanowią następny dział książki, mają
już bardziej zwartą osnowę, a to dlatego, że dominują
w nich wątki biograficzne. Ciekawy jest podział na kazania o zmarłych i za zmarłych – te ostatnie jako kazania
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pogrzebowe. O ile homilie poświęcone osobom, traktowane jako wskazanie na przykłady życia chrześcijańskiego, zawierają coś z pedagogii ludzkiego życia zakotwiczonego w Bogu, to kazania pogrzebowe można odczytać
jako apel do żyjących, często poza tą okazją niewiele mających wspólnego z nauczaniem Kościoła. Jest to szczególnie ważny rodzaj kaznodziejstwa, o ile mówca pamięta, że
zmarły nie potrzebuje jego wywodów, natomiast żywym
często dana jest ta jedyna okazja, by im pewne fundamentalne prawdy uzmysłowić. Autor ma to na względzie i czytelnik jego przemówień nad trumną łatwo to dostrzeże.
Druga część książki zawiera przemówienia. Na otwarcie i zamknięcie sympozjów, kilkanaście przemówień
okolicznościowych. Część III zawiera teksty świeżo przygotowane do publikacji. I wreszcie zamyka książkę wykaz
wykładów, kazań, udziału w sympozjach zebrany i podany chronologicznie za lata 2018–2020.
Książka tu prezentowana ma charakter usystematyzowanego materiału biograficznego. Nie wszystkie zawarte
w niej teksty obudzą w czytelniku podobne zainteresowanie. Niewątpliwie taką rolę można przypisać zwłaszcza
kazaniom, gdyż mają one wiele z katechezy i mogą posłużyć jako budujący materiał duszpasterski. Trzeba naturalnie mieć na względzie znaną rzecz, że teksty mówione inaczej oddziaływają aniżeli te same przesłania będące
w postaci drukowanej. Stąd też inne jest przeznaczenie
jednych i drugich. Jeszcze inaczej ma się sprawa, kiedy
w druku znajdują się teksty skopiowane z nagrań. Czy
w niniejszej publikacji takowe się znalazły?
Na koniec pozostaje stwierdzenie, że tak systematyczne gromadzenie wystąpień z bardzo różnorodnych okazji
stwarzało dla autora niemały trud, co w omówieniu warte
jest zaznaczenia nie bez słów uznania i podzięki w imieniu wszystkich, którzy tę książkę wezmą do ręki. ■

Elżbieta
Orzechowska

Cierpliwość, cnota zapomniana
Każdy, kto był kiedykolwiek zmuszony do uciążliwego, długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych lub nawet prostych utrapień życia codziennego, do czekania na
coś lub dążenia uparcie do czegoś, dobrze wie, co to jest
cierpliwość. Zna jej wartość. Cel osiąga się zwykle dzięki własnemu wysiłkowi, gorliwości, powściągliwości, nadziei, opanowaniu i wytrwałości. Cierpliwość zatem to
ludzka sprawność, która polega na wytrwałym znoszeniu
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Piotr Paweł Gach, O cierpliwości, przedmowa Adam Biela, Wyd. Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019,
ss. 149, ilustracje.

przeciwności, na przykład przykrych stanów psychicznych, takich jak smutek, choroby, przeszkód towarzyszących realizowaniu określonego celu. Cierpliwość jest też
konieczna, abyśmy mogli tolerować siebie nawzajem, mówimy wszak, że mamy do kogoś (lub czegoś) cierpliwość
albo że kogoś nie jesteśmy w stanie ścierpieć. To istotnie
dar, który pozwala zrozumieć, jak uniknąć zachowań impulsywnych, a w efekcie bezmyślnych i nierozumnych.
Cierpliwość pozostaje więc w ścisłym związku z pokorą
– z tym, aby być ubogim, również we własnych oczach.
Jest więc przeciwieństwem pychy.
Cierpliwość to nie tylko pożądana cecha człowieka, ale
też przymiot Boga, wskazujący na jego trwałe znoszenie
grzeszników i nieustanną gotowość do przebaczania (Ps
86, 15). Można powiedzieć, że to właśnie owej Bożej wielkodusznej cierpliwości i łaskawości zawdzięczamy nasze
zbawienie. Bóg, jako Dobry Ojciec, niestrudzenie wyczekuje powrotu marnotrawnego syna, czeka cierpliwie na
naszą miłość.
Cierpliwość jest również jednym z darów Ducha Świętego, jak o tym pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów (5, 22), wymieniając cierpliwość wśród owoców
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· Najlepsze książki
w atrakcyjnych cenach
· Kupony prezentowe

literatura piękna
proza poezja reportaż
literatura naukowa
słowniki albumy lubliniana
literatura obcojęzyczna
kryminały sensacja
fantastyka komiksy
muzyka CD audiobooki
filmy DVD

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa

Ducha. Ten, kto dzięki prowadzeniu przez Ducha Prawdy
posiadł duchowe zrozumienie i mądrość, jest też w stanie być cierpliwym. Tacy ludzie stają się przykładem do
naśladowania i można się od nich wiele nauczyć. Apostoł Paweł naucza ponadto, że miłość jest cierpliwa (por.
1 Kor 13, 4), i w takiej postaci niezastąpiona szczególnie
w kontaktach międzyludzkich, we wzajemnej współpracy,
zwłaszcza w rodzinie (1 Kor 13, 1-7). Natomiast św. Piotr
Apostoł radzi, aby cnotę cierpliwości połączyć z powściągliwością i pobożnością, co pozwoli bliżej poznać Jezusa
Chrystusa. Cierpliwość tak praktykowana może posłużyć
też innym ku ich zbawieniu (2 P 1, 6).
Dlaczego powinniśmy być cierpliwi? Jak pracować nad
cnotą cierpliwości przy okazji mądrej pracy nad sobą?
W jaki sposób wielcy i znani ludzie uczyli się sztuki bycia cierpliwymi?
Interesujących odpowiedzi na te pytania dostarcza niewielka objętościowo, ale bogata w treść praca prof. Piotra
Pawła Gacha zatytułowana po prostu O cierpliwości, na
wzór starożytnych traktatów, jak choćby De patientia (tłumaczący się dokładnie tak samo – „O cierpliwości”) Tertuliana, łacińskiego teologa z Afryki Północnej (ur. między 150 a 160, zm. 240). Polskie słowo „cierpliwość” jest
etymologicznie związane ze słowem „cierpieć”, podobnie
jak łacińska patientia wywodzi się od patior, pati (cierpieć)
poprzez imiesłów patiens, patientis (cierpiący), i oznacza
dosłownie ni mniej, ni więcej jak umiejętność, zdolność
(zaznaczoną przez mały formant -li-) znoszenia cierpień.
Autor, prof. KUL i były kierownik Katedry Historii
Wychowania Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, od 2013 r.
na emeryturze, jest znanym historykiem, legitymującym się pokaźnym dorobkiem naukowym (blisko 500
publikacji w języku polskim i francuskim) i znacznymi
osiągnieciami dydaktycznymi oraz niemałą aktywnością
społeczną. Gdy ponad pół wieku temu poznałam Piotra
Pawła Gacha, był już osobą znaczącą, budzącą szacunek
i respekt u początkujących studentów historii. Pracował
wówczas w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła
w Polsce KUL.
Tak zwany genius loci, czyli dosłownie „duch opiekuńczy miejsca”, często znacząco wpływający na życiową drogę człowieka, jest związany niechybnie z miejscem
czyjegoś urodzenia. Pan Profesor zawsze z wielkim sentymentem wspominał i wciąż wspomina miejsce swojego
urodzenia, miasto Pilicę, ok. 80 km na północ od Krakowa, gdzie 1 czerwca 1943 r. przyszedł na świat w wielodzietnej rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych.
Pilica to miejscowość wzmiankowana już w 1394 r., położona w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, u źródeł rzeki o tej samej nazwie. Profesor
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Gach jest wiernym piewcą swej rodzinnej ziemi. Wyniósł
stamtąd tyle cennych wartości, które ukształtowały jego
osobowość.
Jako badacz przeszłości prof. Gach szczególnie ukochał wiek XIX, oznaczający między innymi tragiczny czas
niewoli narodowej. Jego dociekliwość badawcza ma przy
tym wieloraki i zróżnicowany charakter. Jednym z najwcześniejszych tematów badawczych stała się dlań historia zakonów i zgromadzeń zakonnych na ziemiach
polskich od końca XVIII do początku XX wieku. Przy
tym szczególne miejsce w owych dociekaniach nad życiem monastycznym znalazły dzieje duchowości zakonnej, a zwłaszcza bolesna historia kasaty zakonów, spowodowana represyjną polityką trzech zaborców. Z biegiem
lat nie tylko powiększał się dorobek naukowy w tym zakresie prof. Gacha, ale rósł też szacunek i respekt do samego autora, które dopełniał swoją dostojną i okazałą posturą, niskim i tubalnym głosem. Tak dogłębnie i z taką
pasją zaangażował się w problematykę zakonną, że ojcowie kameduli z podrzymskiego klasztoru we Frascati, jak
sam wspominał z humorem na jednym z towarzyskich
spotkań, wzięli go wprost za swego współbrata, jakkolwiek z wyglądu daleko mu było do ascetycznego mnicha.
Profesor Gach dużo uwagi poświęcił dziejom uniwersytetów katolickich, ich strukturze, a także organizacjom
i ludziom związanym z Kościołem. Pokłosiem tych zainteresowań jest seria haseł tematycznych w Encyklopedii
katolickiej. Interesującym przedmiotem jego badań były
także instytucje oświatowe na Lubelszczyźnie, działające
od XVII do XX wieku, oraz ludzie krzewiący tam tradycję kulturową. Na szczególną uwagę zasługuje także jego
zaangażowanie w przemiany społeczno-polityczne w Polsce, ówcześnie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w latach osiemdziesiątych XX wieku. Nie dziwi zatem fakt,
że w centrum Jego zainteresowań znalazła się historia Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Omawiana publikacja O cierpliwości została podzielona
na dziesięć krótkich rozdziałów. Autor, analizując temat,
odwołał się najpierw do powstałego w niderlandzkim środowisku kanoników regularnych ascetycznego dzieła św.
Tomasza à Kempis (właśc. Tomasz Hemerken, 1379 lub
1380–1471) o tzw. nowej pobożności (devotio moderna),
zatytułowanego O naśladowaniu Chrystusa (łac. De imitatione Christi). Stara się ukazać wpływ tej księgi na formację duchową i intelektualną oraz pobożność licznych pokoleń ludzi wierzących, między innymi założycieli zakonów
i zgromadzeń zakonnych, filozofów, uczonych, pisarzy, poetów, działaczy politycznych. W wielu miejscach swojej publikacji Autor skrupulatnie cytuje rozważania św. Tomasza
Kempis o cnocie cierpliwości z tego właśnie dziełka.
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W kolejnych rozdziałach prof. Gach wymienia wielu poetów, pisarzy, polityków, założycieli instytutów zakonnych oraz myślicieli, żyjących od czasów wczesnego
średniowiecza aż po współczesność, którzy swoje utwory w całości lub we fragmentach poświęcili cnocie cierpliwości, a w działalności zawodowej i naukowej wykazywali się ową cierpliwością wobec bliźnich.
Autor trafnie zauważył, że cierpliwość jest koniecznym
i nieodzownym warunkiem efektywnego wykonywania
niektórych zawodów, zwłaszcza zawodów tzw. zaufania
publicznego, oraz pełnienia ważnych funkcji społecznych i politycznych. Do owych nad wyraz cierpliwych
i wytrwałych zawodowo osób powinni należeć przede
wszystkim pedagog, kapłan, katecheta, kierowca, lekarz,
pielęgniarka, policjant, psycholog, pracownik socjalny. To
oni mają bezpośredni kontakt z konkretną osobą, jej problemami i potrzebami, mogą skutecznie i z empatią pomóc w rozwiązaniu trudności. Z czasów swojej edukacji szkolnej i pracy zawodowej Autor przypomniał kilku
cierpliwych, wyrozumiałych i charyzmatycznych pedagogów oraz wychowawców. Do grona tych niezwykłych
osób należy m.in. ks. prof. Wincenty Granat (1900–1979),
były rektor KUL (1965–1970), dziś Sługa Boży, który swą
ofiarną postawą i ewangelicznym postępowaniem wywarł
znaczący wpływ na życiową drogę Autora (s. 95–97).
W rozdziale Cierpliwość w posłudze personelu szpitalnego prof. Gach, na podstawie własnych doświadczeń
z dość licznych pobytów w szpitalu, podzielił się swymi
przemyśleniami, jak uczyć się cierpliwości, będąc pacjentem (słowo „pacjent” pochodzi od łacińskiego patiens,
patientis, czyli cierpiący, co jest – przypomnijmy – bezpośrednim źródłosłowem łacińskiej nazwy cierpliwości –
patientia), oraz spostrzeżeniami o pełnej poświęcenia i,
owszem, cierpliwości pracy lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów (s. 107–112). Do osiągnięcia cnoty cierpliwości potrzeba nie tylko świadomego wysiłku i ciągłych ćwiczeń, ale także pomocy samego Boga. Autor cytuje wiele
bliskich mu aktów strzelistych i modlitw z prośbą o łaskę
cierpliwości, przeznaczonych między innymi dla pracowników służby zdrowia i pedagogów. Dzięki temu książka
zyskuje w pewnym sensie wymiar pastoralny.
Celem publikacji prof. Piotra Pawła Gacha, jak sam
pisze, jest nie tylko przybliżenie wiedzy o cnocie cierpliwości, ale też poprzez jej lekturę dostarczenie duchowych przeżyć. To głównie poprzez przystępną w odbiorze treść oraz łatwy i zrozumiały dla czytelnika język
może ona odgrywać szczególną rolę w formacji chrześcijańskiej. Jak wiadomo, jedną z takich form jest katechizacja, polegająca na przekazie człowiekowi Bożego
orędzia. Autor daje szereg przykładów metod katechizacji, gdy chodzi o cnotę cierpliwości. Odwołuje się przy
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tym do bogatej literatury przedmiotu, a także intrygujących grafik i ilustracji.
W recenzowanej książce cierpliwość jest definiowana jako cnota moralna, sprawność, której można się nauczyć. Jest potrzebna, wręcz konieczna w życiu każdego
człowieka. Aby cierpliwość nie była cnotą zapomnianą,
musimy sięgać do jej źródeł, do miłości i nadziei. W dzisiejszej kryzysowej rzeczywistości warto na nowo przywołać w zakończeniu przesłanie dominikanina, Jacka
Woronieckiego (1878–1949), który twierdził, że dowodem postawy cierpliwości jest pogoda ducha, dająca się
wyczytać z wyrazu twarzy, oczu i uśmiechu, a znacznie
ułatwiająca kontakty międzyludzkie. Tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli skorzystać z tej mądrej rady ojca
Woronieckiego.
Elżbieta Orzechowska

Jerzy
Mrozowski

Sto stron, kilka form
W konturach czasu to najnowsza – dziesiąta już – książka Haliny Ewy Olszewskiej, laureatki wielu konkursów poetyckich, autorki książek poetyckich i prozatorskich oraz
setek tekstów dziennikarskich. Przez wiele lat zawodowo
była związana z mediami zamojskimi, dzisiaj nadal publikuje w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i polonijnej, w serwisach i pismach środowisk twórczych. Najnowszą publikację można czytać i przeglądać w sposób dowolny, zawiera
poezję, prozę oraz utwory satyryczno-aforystyczne. Podobny zabieg kompozycyjny miały poprzednie tomy Olszewskiej, wspomnę choćby zbiór Z lotu ptaka wypełniony poezją, krótkimi nowelami i najkrótszymi z możliwych
form literackich czyli haiku. Tę formę poetka szczególnie
sobie upodobała, przypomnę więc, że haiku (nazywane też
hokku, haikai) to najkrótszy możliwy utwór poetycki, składający się z najwyżej 17 sylab rozpisanych na wersy 5 – 7
– 5. W japońskim oryginale haiku stanowi tylko jedną linijkę, bez wersów, ale już w innych językach niż japoński,
wersy są trzy. Autorka wielokrotnie została doceniona za
tę formę twórczości, nagrodzono i wyróżniono ją w ogólnopolskich konkursach, obszerne zbiory jej haiku zamieszczano w pokonkursowych almanachach, ogólnopolskich
antologiach a także w magazynie Polskiego Stowarzyszenia
Haiku „Papierowy Żuraw”, na łamach „Przekroju”, polonijnych „Listach z daleka”, w książce Haiku o Lublinie, w antologii wydanej z okazji Drugiej Międzynarodowej Konferencji Haiku w Krakowie.

Halina Ewa Olszewska, W konturach czasu. Poezja i proza, Biłgorajskie
Towarzystwo Kulturalne, Biłgoraj 2020, ss. 100, ilustracje.

Tematyka utworów (poetyckich i prozatorskich) Haliny
Ewy Olszewskiej jest różnorodna i bogata, dotyczy rodzinnego miasta, Lubelszczyzny, jak też osobistego losu, wiąże
się z pracą, radościami, tradycjami narodowymi i kulturalnymi. Z chwilą, gdy poetka z Biłgoraja stała się popularną laureatką wielu konkursów, występującą na spotkaniach autorskich, festiwalach i akademiach, częściej
podejmuje tematykę okolicznościową odnoszącą się do
ważnych wydarzeń regionalnych, państwowych, rocznic.
Interesuje ją czas, życie, trwanie i przemijanie. Dialog
z naturą – jaki dostrzegam w jej twórczości – nie polega na
budowaniu opozycji: ja – przyroda, lecz na rozpoznawaniu i uznawaniu pewnych niezmiennych praw, w których
mieści się m.in. skończoność ludzkiego bytowania. Problem może nie nowy, bowiem podejmowany przez wielu
twórców, wszak dla każdego istotny i każdemu doskwierający. Już Kochanowski bolał, że „srebrne w brodzie nici”.
W tym miejscu przywołam utwór tytułowy będący podsumowaniem może nie życia lecz z pewnością twórczości,
pewnych związków, spraw, życiowych wyborów: „to już
tyle lat/ zim wiosen jesieni/ posrebrzyły się skronie/ już

n u m e r

1–2 (105–106)

melancholia się wkrada… mam tych co kocham/ i przyjaźnie o wnętrzach wielostronnych/ w kolorowych okładkach/ obrazy myśli słowa zapisane/ poezja – mój mikrokosmos/ refleksja wykrzyknik pytajnik/ czasoprzestrzeń
bez granic”.
Część zbioru stanowią wiersze o pandemii. Bohater tej
partii liryków – w czasie trudnym, czasie kwarantanny
czy nawet zagłady – przygląda się sobie, swoim bliskim
i światu. Targają nim podobne niepokoje i lęki jak tymi,
z których uczynił sobie punkty obserwacji czy odniesienia. Jest to człowiek dojrzały, wyposażony w bogaty zasób
doświadczeń, świadomy swych uczuć, zdolny do formułowania celnych lecz nie mentorskich i nie tylko prywatnych
refleksji. Zna ludzką miarę i ludzkie ograniczenia. Wie, że
na wszystkie dręczące pytania nie da się znaleźć odpowiedzi, a mimo to pyta, w zadawaniu bowiem pytań, w zawieszeniu głosu, w braku odpowiedzi, widzi sens poezji.
Z niewielkiego wyboru prozy zatrzymam się przy tekście Kaukaz i inne atrakcje, to zbeletryzowany reportaż
z wycieczki, którą autorka odbyła przed laty do Kijowa,
Tbilisi i Erywania. Rzecz napisana sprawnie, podziwiam
znakomite tempo narracji i zmysł obserwacji. Ujęła mnie
autorka choćby mistrzowskim oddaniem atmosfery wigilii spędzonej w innym klimacie, z przygodnymi ludźmi, za
stołem z kaukaskimi potrawami. Do takiego stołu z pewnością nigdy nie zaproszą, ale na pociechę pozostaje prezentowana publikacja.
Oprawa graficzna książki składa się z prac malarskich
Haliny Ewy Olszewskiej. ■

Elżbieta
Orzechowska

Piosenka
ku pokrzepieniu serc i dusz
Trudno oprzeć się wrażeniu, że dzisiaj żyjemy w kulturze opakowań, która często zdaje się gardzić zawartością. Zdarza się, że wesele bywa ważniejsze od samego sakramentu małżeństwa, ceremonia pogrzebowa staje się
istotniejsza niż osoba zmarłego, a wygląd człowieka bierze górę nad jego intelektem. W tej doprawdy przygnębiającej codzienności i zabieganiu o dobra doczesne tracimy
też z wolna potrzebę korzystania z dorobku kultury muzycznej, która pełni bardzo ważną funkcję w życiu każdego
społeczeństwa. To muzyka, a zwłaszcza śpiew, czyni człowieka wrażliwym na piękno, zaspakaja pragnienie emocjonalnych przeżyć, uczy delikatności, jest istotnym medium
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Monika Grajewska, Piosenka religijna w duszpasterstwie, Wyd. Naukowe
GRADO, Toruń 2020, ss. 96, aneks, indeks osób i miejscowości

porozumiewania się ludzi bez względu na kolor skóry, język czy narodowość.
Śpiew jest doskonałym i uniwersalnym językiem komunikacji, którym potrafimy wyrazić swoje uczucia i emocje.
Był także jedną z najstarszych form ekspresji, w tym religijnej, przywoływaną już w Starym Testamencie. Z kolei
w Nowym Testamencie, a konkretnie w Ewangeliach według św. Mateusza i według św. Marka możemy przeczytać,
że także Jezus śpiewał ze swoimi uczniami – Mateusz i Marek zgodnie przywołują zdarzenie, które miało miejsce na
zakończenie Ostatniej Wieczerzy: „Po odśpiewaniu hymnu
wyszli ku Górze Oliwnej” (Mt 26, 30 i Mk 14, 26). Prawdopodobnie był to któryś z psalmów zwyczajowo śpiewanych
w czasie wieczerzy paschalnej (Ps 113–118). Obrzędowość
religijna zatem, czyli – jak mówimy dzisiaj – liturgia, od
dawna i na trwałe była i jest związana z muzyką i śpiewem.
Słynne jest, przypisywane św. Augustynowi, stwierdzenie:
Qui cantat, bis orat, czyli „Kto śpiewa, dwa razy się modli”1.
1 Wprawdzie nie sposób znaleźć tego fragmentu w żadnym z zachowanych
pism Biskupa Hippony, podobnie jak też jakoby Augustyńskiego stwierdzenia:
Cantarae amantis est, czyli „Śpiewać jest cechą tego, kto kocha”, niemniej słynne zdanie Qui cantat, bis orat (niekiedy w wersji nieco rozszerzonej: Qui bene
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Śpiew ma zatem znaczenie kultyczne, niejako łączy ziemię
z niebem. Jednoczy także modlących się i wyraża ich duchowe zaangażowanie. Ma też znaczenie terapeutyczne –
oto biblijny Dawid śpiewał ku rozweseleniu królowi Saulowi, który był pogrążony w smutku. Szczególnym dniem
honorującym znaczenie muzyki jest 22 listopada, kiedy to
w liturgii Kościoła obchodzi się wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej2. Jest to jednocześnie święto wszystkich osób kultywujących muzykę sakralną, która
w ciągu wieków uzyskała rozmaite formy instrumentalne
i wokalne, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego. Najbardziej popularną i powszechną odmianą
muzyki sakralnej jest pieśń kościelna, a w ostatnich dziesięcioleciach także piosenka religijna.
Piosenka religijna to współczesna postać pieśni kościelnej, która wyraża przeżycia religijne, ale jest swobodniejsza
w treści i formie oraz w sposobie wykonania. Ciekawych
informacji na temat tego dość nowego gatunku muzycznego dostarcza niewielka objętościowo, ale bogata w treść
rozprawa pani Moniki Grajewskiej pt. Piosenka religijna
w duszpasterstwie3.
Autorka recenzowanej publikacji, lic. Monika Grajewska, to znana wokalistka, muzyk, producent muzyczny
i menadżer kultury. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie w klasie skrzypiec i Policealnego
Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu. W 2020 r. otrzymała dyplom ukończenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku kulturoznawstwo – zarządzanie kulturą.
Jako wokalistka może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym. Od 1989 r., przez cztery lata występowała w Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”, a następnie
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Brała udział w programach kabaretu Jana Pietrzaka Pod Egidą i Andrzeja Rosiewicza, śpiewała z Krystyną Giżowską i Krzysztofem Krawczykiem. Samodzielną działalność artystyczną rozpoczęła
w 1996 r. Dawała koncerty w Polsce i za granicą. W 2000
r. zaangażowała się w przygotowanie XII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Natomiast
w 2003 r. zainicjowała cykl koncertów papieskich. Wydała dotychczas dziewięć albumów płytowych z piosenkami
religijnymi, skatalogowanych m.in. w Bibliotece Narodowej, a kolejne, o tematyce polonijnej, są w przygotowaniu4.
cantat, bis orat, czyli „Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli”) cieszy się niesłabnącą popularnością, oddając pięknie istotę muzyki w religii (jest m.in. stałym mottem kolejnych wydań Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego).
Zyskało nawet nieco zabawne rozwinięcie: „Kto śpiewa, dwa razy się modli,
a kto fałszuje – modli się trzy razy”.
2 W. Zaleski, Świeci na każdy dzień, Warszawa 1989, s.728–730.
3 A. Tomkiewicz, Książka na dzisiaj, „Polonia Semper Fidelis”, nr 147(182)
Listopad 2020, s. 20.
4 W. Klusek, Monika z Lublina. Aniołek Rosiewicza, „Kurier Lubelski z 23–
25 kwietnia 1993, s. 6; E. Walewander, Smak kultury. Refleksje na marginesie

Monika Grajewska jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. W 2018 r. od Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód otrzymała Medal Mickiewicz-Puszkin,
a prezydent Lublina, dr Krzysztof Żuk, przyznał Jej Medal 700-lecia Miasta Lublina5. Podczas obchodów Święta
Niepodległości 11 listopada 2018 r. ówczesny wojewoda
lubelski, prof. Przemysław Czarnek, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył Monice Grajewskiej Brązowy Krzyż Zasługi za działalność
artystyczną i kulturalną6. W 2019 r. otrzymała natomiast
Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną Jej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP, prof. Piotra Glińskiego7.
Recenzowana rozprawa Piosenka religijna w duszpasterstwie składa się z czterech krótkich rozdziałów. Poprzedza
je nietypowa, albowiem napisana wierszem, przedmowa,
autorstwa zmarłego 29 października tego roku w Warszawie bpa Józefa Zawitkowskiego (s. 6–13)8.
Rozdział pierwszy ukazuje historię narodzin piosenki
religijnej, definiuje ją i wstępnie prezentuje sposoby jej wykorzystania jako środka duszpasterskiego (s. 21–31).
W rozdziale drugim zwrócono uwagę na wymogi artystyczne stawiane piosence religijnej, takie jak: treść, rodzaje
muzyki, instrumenty i choreografia towarzyszące realizacji
tego gatunku słowno-muzycznego (s. 32–49).
W rozdziale trzecim zostały omówione sposoby oddziaływania piosenki religijnej na katechezę w różnych jej formach oraz na dydaktyczną i misyjną rolę piosenki, zwłaszcza w przeciwstawianiu się stereotypom w przekazywaniu
i pojmowaniu wiary. W tej części Autorka jako wokalistka
podzieliła się swoimi długoletnimi doświadczeniami w wykorzystaniu i popularyzacji piosenki religijnej w szeroko
rozumianej dydaktyce Kościoła (s. 50–68).
Ostatni, czwarty rozdział omawia zagadnienie usytuowania piosenki religijnej w liturgii. Autorka przytacza tu
najważniejsze przepisy Kościoła dotyczące analizowanej
kwestii. Zwraca też uwagę na wykorzystanie piosenki religijnej w paraliturgii, czyli pobożności ludowej (s. 69–74).
twórczości artystycznej Moniki Grajewskiej, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”
2017, nr 7, s. 107–108.
5 E. Walewander, Nowa laureatka Medalu Mickiewicz-Puszkin, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2018, nr 1-2, s. 96–98
6https://w w w.lublin.uw.gov.pl/a ktu a lnos ci/
monika-grajewska-odznaczona-brazowym-krzyzem-zaslugi
7 E. Walewander, Artystka z powołania, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”
2019, nr 4, s. 88–89.
8 Józef Zawitkowski, publikujący także pod pseudonimem ks. Tymoteusz (ur.
23 XI 1938 r. w Wale, zm. 29 X 2020 r. w Warszawie), polski duchowny rzymskokatolicki, poeta, kompozytor, biskup pomocniczy warszawski w latach
1990–1992, biskup pomocniczy łowicki w latach 1992–2013, od 2013 biskup
pomocniczy senior diecezji łowickiej, przewodniczący Podkomisji Episkopatu ds. Muzyki Kościelnej, członek redakcji Mszy Świętych Radiowych. Za: G.
Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1996, s. 435–436; https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3jozef_Zawitkowski
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W recenzowanej rozprawie Monika Grajewska nawiązuje do prekursora piosenki religijnej, francuskiego kompozytora, ojca Aimé Luciena Duvala (1918–1984), jezuity,
który zrazu nie zamierzał wprowadzać uprawianej przez
siebie formy muzycznej do liturgii. Spadkobiercy Duvala wypaczyli jednak jego zamiary. Wykorzystując przystępne i miłe, wpadające w ucho melodie oraz prostotę
tekstu, zaczęli wprowadzać piosenki do liturgii. Po przeniesieniu jej na grunt liturgiczny, także w Polsce, w wielu
kościołach w miejsce sacrum, któremu powinny towarzyszyć uroczysty i podniosły nastrój, powaga i godność, doszło do obniżenia kultury duchowej i zachowania religijnego wiernych. Autorka, odnotowując ze zrozumieniem
owe wydarzenia, słusznie zauważyła jednak, że przekazując wiarę przez śpiew i muzykę, nie można odcinać się od
dziedzictwa przeszłości (s. 29). Wielkie wyrazy wdzięczności należą się w tym względzie, przywołanym w tym miejscu pracy, dwóm wspaniałym polskim twórcom, kompozytorom i muzykologom, tj. wspomnianemu śp. bp. Józefowi
Zawitkowskiemu, przede wszystkim poecie, i ks. prał. Wiesławowi Eugeniuszowi Kądzieli.
Pierwszy z nich jest znany bardziej ze swej wybitnej
działalności kaznodziejskiej, głównie z niepowtarzalnych
w treści i formie poetyckich homilii głoszonych podczas
Mszy św. w I programie Polskiego Radia. Mało kto natomiast wie, że bp Józef Zawitkowski jest także autorem słów
takich popularnych pieśni i piosenek, jak: Panie dobry jak
chleb, Chwała, moc i dziękczynienie, Panie, zostań z nami
czy Abyśmy byli jedno. Muzykę do tych pieśni skomponował ks. prał. Wiesław Kądziela, profesor muzyki kościelnej
w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym
w Warszawie. Pani Monika Grajewska często przypomina, że od lat współpracuje (współpracowała) z tymi wyjątkowymi, kompetentnymi twórcami muzyki sakralnej i korzysta z ich wielkiego dorobku. Podkreśla przy tym, że „Ich
ważna posługa w kościele to niekwestionowana misja, która ma służyć chwale Bożej i pożytkowi wszystkich wiernych” (s. 31).
Zadaniem piosenki religijnej jest dostarczanie duchowych przeżyć. To głównie poprzez przystępną w odbiorze
treść, a tym samym atrakcyjność i łatwą przyswajalność
odgrywa ona szczególną rolę w formacji chrześcijańskiej.
Jedną z tych form jest katechizacja, polegająca na przekazie
orędzia Bożego człowiekowi. Autorka w omawianej rozprawie daje przykłady tego rodzaju katechizacji i oddziaływania piosenki religijnej na wiernych. Czyni to w sposób
przystępny i zrozumiały dla czytelnika. Odwołuje się też do
dość bogatej literatury przedmiotu i dokumentów Kościoła w tym przedmiocie.
Recenzowana rozprawa Piosenka religijna w duszpasterstwie pani Moniki Grajewskiej, biorąc pod uwagę jej
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doświadczenie artystyczne i znajomość przedmiotu, z pewnością zainteresuje wiele osób odpowiedzialnych za oprawę muzyczną liturgii i nowe formy apostolatu w Kościele.
Wspólne śpiewanie piosenek religijnych potrafi uduchowić i uradować zarówno wykonawców, takich jak w tym
przypadku pani Monika Grajewska, mistrzyni gatunku, jak
i odbiorców tej niezwykłej w swym rodzaju muzyki.
Elżbieta Orzechowska

Piosenka jest dobra
na wszystko…

Aleksandra Zola, Tomasz Orkiszewski wybór i opracowanie, Śpiewać każdy może.
Piosenki do wspólnego śpiewania. Śpiewnik, Wyd. POLIHYMNIA, Lublin 2019,
ss. 208,.

Kieszonkowy śpiewniczek do wspólnego śpiewania
wydany w lubelskiej POLIHYMNII zawiera teksty 197
znanych piosenek. Są w nim zarówno piosenki biesiadne,
jak i patriotyczne, ludowe i hity polskiej sceny muzycznej.
Możesz go zabrać ze sobą na wycieczkę, na ognisko, na
spotkania z przyjaciółmi, rodziną w domowym zaciszu.
Śpiewać każdy może, ze śpiewnikiem masz jednak pewność, że wyśpiewasz pointę każdej piosenki.
wz
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OŚWIECONA

Wiązanka moich spokojnych dni została przecięta przez
pojawienie się go w sklepie. Wiedziałam, że ten moment
w końcu nadejdzie. Nie obyło się bez mojego ulubionego,
odpowiednio długiego szturchania włącznika czy bezcelowego kręcenia moją głową na lewo i prawo. Chciał zobaczyć
mnie z każdej ze stron, a jest co oglądać. W końcu zostałam
zaaprobowana, zakupiona i spakowana. Nie podejrzewałam
jeszcze, jak ponure i jałowe staną się moje przyszłe dni, tak
ciemne, mimo światła wydmuchiwanego z mojej żarówki.
Po przyjściu do mieszkania Mężczyzna postawił mnie na
zakurzonym, pełnym książek biurku i natychmiast po zaparzeniu naparu oraz odpowiednim nakierowaniu mnie, rozpoczął swoją dziwaczną medytację nad tym papierowym,
stronicowym prostokątem.
Traktowałam tę sytuację jako etap przejściowy, ponieważ większą część mojego trwania spędziłam gdzie indziej.
Im bardziej jednak cząstki mojej powszedniości wysypywały się z półki sklepowej, tym więcej ich osiadało kurzem
obok mojego włącznika. Z początku bawiło mnie zachowanie mojego właściciela, jednak im wyraźniej prawda kontaktowała się z moją oświeconą świadomością, tym mniej
było mi do śmiechu. Zrozumiałam w końcu, że to jest moja
nowa powszedniość.
Po kilku dniach przestałam jednak cierpliwie sarkać
w mojej świetlistej, drucianej duszy na niewytłumaczalny brak atencji, a z coraz większym zainteresowaniem
poczęłam śledzić czarne elementy, po których łapczywie przemykał wzrokiem Mężczyzna. W niedługim czasie rozpoczęłam żmudny proces korelowania jego szeptów z symbolami, które obejmował mój żarówkowy nimb.
Kilka miesięcy potem odczytałam już pierwsze w swoim
trwaniu zdanie.
Zaczynałam powoli separować się od marzeń o minionych, dobrych dniach, utraconych wraz z oderwaniem się
od sklepowej kasy, jednak nowe zajęcie pochłonęło mnie na
tyle, żebym mogła czasem zapomnieć o cierpieniu. Zdarzało się, że Mężczyzna zostawiał jakąś książkę otwartą, co pozwalało mi szlifować moje umiejętności przy konspiracyjnie uruchomionym świetle. Starałam się zawsze korzystać
z okazji do nauki, gdyż zwykle nie miałam dość czasu na
przetrawienie jednej strony, podczas zbyt szybkiego jak na
moje szklane, watowe oko czytania właściciela. Byłam pokorna i zadowalałam się elementarnością tego zajęcia, jednak następne miesiące skłoniły moją cierpliwość do wytoczenia właścicielowi wojny.

O czym
skrzypią
meble

Zazwyczaj Mężczyzna był w stanie przeczytać dwa elementy stronicowego obiektu, gdy ja miałam czas na zaledwie jeden. Zdarzyło mi się zatem raz bardzo powoli przenieść wizję, zwracając się w kierunku niedokończonych
przeze mnie ciągów znaków, żeby dać mu do zrozumienia,
że musi na mnie chwilę zaczekać. Z początku wydawać się
mogło, że odniosłam sukces, ponieważ gdy zrobiłam to po
raz pierwszy, czekał na mnie tak długo, że na papier zaczęła kapać wydostająca się z jego otwartych ust ślina, jednak
niedługo potem wrócił do swoich starych przyzwyczajeń,
do mojego zachowania nie przykładając już należytej uwagi,
co uznałam za bezprecedensowo nieuprzejme i ordynarne.
Podobne sprzeczki między nami zdarzały się coraz częściej, a Mężczyzna wydawał się być tylko coraz bardziej rozdrażniony. Raz odkręcił ode mnie nawet trzy śrubki, z których jedną straciłam na zawsze. Coraz bardziej tęskniłam
do mojego utraconego domu, wypełnionego podobnymi
do mnie urządzeniami oraz ludźmi, którzy nas podziwiali. Ukojenie znajdowałam w znakach. W jednej z książek
znalazłam słowa o ucieczce od cierpienia poprzez medytację, co uznałam za mądre dostatecznie, żeby spróbować.
Na szczęście jednak miało się okazać, że nie dane mi było
długo trwać u boku mojego zwieszonego ponad stronicami właściciela.
Pewnego razu wyjątkowo uparcie starałam się dokończyć rozpoczęte przeze mnie zdanie, mając wciąż między
zwojami miedzi wymedytowane niedawno słowa, kiedy
mój, czytający jak zawsze na odwrót właściciel, rozemocjonował się na tyle, żeby chwycić mnie w dłonie, wyrwać
mój ogon z życiodajnego dla mojej żarówki rozstępu ściennej energii i zabrać mnie ze sobą na podwórze.
Szedł chyżo w kierunku mojego byłego lokum. Świadomość tego faktu wnet rozlała się ciepłem po moich przewodach, a radosne skwierczenie wydostało się ochoczo z mojego doprowadnikowego bezpiecznika. Skończyłam jednak
nie w miejscu, które jako jedyne mogłabym nazwać domem, lecz wśród sterty nieprzypisanych nikomu sprzętów,
odpadów człowieczej energii oraz wielkich zbiorów plastiku. Wieczorem przypałętała się do mnie jakaś czworonożna, miaucząco-mrucząca istota, która z zainteresowaniem
obwąchała i trąciła mnie łapką, po czym odbiegła, machając swoim giętkim, niekablowym ogonem.
Można zatem powiedzieć, że moje nowe trwanie rozpoczęło się wspaniale, a ja od razu poczułam się jak u siebie.
Z nadzieją czekam na wstanie dnia. ■
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Zbigniew
Włodzimierski

Polskie baśnie braci Grimm
W roku 1899, w miesięczniku etnograficznym „Wisła”, ukazał się artykulik Dwie pieśni odpowiadające bajkom Grimmów w Żółkiewce podpisany Z.A.K. Autorką
była niewątpliwie Zofia Antonina Kowerska publikująca
na łamach tego periodyku sensacyjki literacko-etnograficzne oraz ludowe baśnie, legendy i podania. I cóż to za
pieśń przypomniała naszej pisarce „baśnie Grimmów”?

A dzież jest ten kusy Janek,
Co chodził z toporkiem,
Siekierką się opasywał,
Podpierał się workiem?
Na piecu studnię miał,
Cyrpoł je przetakiem,
Grabiami ryby łowił,
Strzyloł paki makiem.
Sikora się ocieliła,
Za piecem na grzędzie,
Łyse ciele urodziła –
Kto wi, co to będzie.
Biegła liszka bez owies,
Ułowiła śledzia,
Wpadła igła do morza,
Zabiła niedźwiedzia.
Big zając bez cmentarz,
Obalił dzwonnicę,
Musiał księdzu grzywnę dać,
Marmurowe świce.
Wisła się nam zajęna,
Ryby wygorzały,
Osmalone szczupaki
Do lasa zmykały.

Ludowy wierszyk bez wątpienia przypomniał przywiódł na myśl Kowerskiej Bajkę-bajdurkę pisaną jednak
nie wierszem lecz prozą. I należy zaraz zaznaczyć, że nie
tak zgrabną, lekką i dowcipną jak przytoczony wierszyk
z Żółkiewki. Ot, można przypomnieć dwa, trzy zdania:
„Coś wam powiem. Widziałem w powietrzu dwie pieczone kury. Leciały bardzo szybko, brzuchami ku niebu. Po Renie płynęło kowadło i kamień młyński, powoli
i spokojnie, a na lądzie siedziała żaba i gryzła lemiesz…”.

Pieśń, jak nazywa Kowerska ów wierszyk zapisany pod
Żółkiewką, był powszechnie znany w regionie. Autorem
bajki-piosenki był – jak można mniemać – Maciej Maciąg, zapomniany dziś twórca ludowy, o którym Wacław
Świątkowski w swej publikacji Wyprawa w Lubelskie pisał
: „poeta-samouk tworzący zdatne rymy dla „Zorzy”. Maciąg tworzył nie tylko dla wspomnianej „Zorzy”, przede
wszystkim dla dzieci. Znakomicie bawił dziatwę wierszami-zagadkami, z pasją, ochotą i talentem improwizował
dożynkowe i weselne przyśpiewki. Po latach – to znaczy
w drugiej połowie XX wieku – powiadano, że spadkobiercą jego talentu był Józef Małek, ludowy poeta z Bożego daru pod Krzczonowem. Maciej Maciąg publikował
również w „Wiśle”, na łamach tego miesięcznika zamieścił w roku 1900 podanie o powstaniu Turobina. Niestety,
wierszy swych nie podpisywał. Bywało, ze krążyły w odpisach, niekiedy uczono się ich na pamięć. Rymy przetrwały, o autorze zapomniano. Jego najciekawszy i najoryginalniejszy utwór uchodzi za anonimowy. Przytoczony
został , oczywiście jako wiersz anonimowego autora,
w Antologii poezji dziecięcej opublikowanej w cenionej
serii Biblioteki Narodowej w roku 1980. Cóż, wersja z antologii odbiega nieco od tej utrwalonej przez Kowerską.
To zrozumiałe. Ludzie, którzy wyuczyli się tego wdzięcznego wiersza, zmieniali czasem słowo, rym, wers. Bywało, że z korzyścią dla utworu, bywało, że nie.
WE wspomnianej antologii znajduje się krotki komentarz. „Jest to jeden z licznych wierszyków – Pisza autorzy
pracowania – świadomych nonsensów i efektów komicznych wynikających ze zderzenia absurdu ze „zdrowym rozsądkiem”. Utwory te mają bardzo starożytne i bogate proweniencje: z grecka nazywały się adynata (rzeczy niemożliwe),
po łacinie impossibilia, Podolsku zaś koszałki-opałki”.
Ludowy poeta Maciąg prawdopodobnie nie czytał baśni
braci Grimm, miał swoje, ludowe poczucie humoru i talent. Baśnie Grimmów czytała Kowerska, dostrzegła podobieństwo anonimowej piosenki polskiego ludu z opracowanym tekstem literackim, zapisała więc swe refleksje
i opublikowała. Artykulik Kowerskiej odczytany po latach
stał się okazją przypomnienia zapomnianego poety. ■
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Przysłowia
i powiedzenia
lubelskie

Zbigniew
Włodzimierski

Bóg kościół, diabeł kaplicę…
Gdzie Pan Bóg kościół buduje, diabeł kaplicę stawia –
mawiał Władysław Koźmian, dziedzic Jabłonnej, oryginał jakich ziemia lubelska miała niewielu, etnograf i paremiolog-amator. Sam tego nie wymyślił, powtarzał myśl
dobrze znaną jego dziadom. Przysłowie liczy sobie kilkaset lat! W Nowej księdze przysłów polskich Julian Krzyżanowski potwierdza, że zapisano je już roku 1597! W jego
starszej wersji w miejscu kaplicy występuje karczma. Kiedy karczmę w przysłowiu zastąpiono kaplicą, myśl nie
stała się precyzyjniejsza, wprost przeciwnie, wydaje się
bardziej zagadkowa
Nie od dziś wiadomo, że dobro sąsiaduje ze złem,
bywa; nie raz i nie dwa, że przez zło jest wypierane. W tomie Zaraza gorzałkowa smutne zdarzenie jako przestroga dla Galicyjanina i sąsiednich Sławian (podług Zschokkiego – jak odnotowuje wydawca), wydanym we Lwowie

w roku 1845, autor przypomina przysłowie i wyjaśnia, że
zbudowana przez diabła kaplica jest karczmą „do której
zły duch lud powracający z kościoła przynęca”. Aleksander Werycha Darowski w swym zbiorze przysłów odnotowuje taką wersję: Gdzie P. Bóg ma kościół, tam téż i djabeł swoję kaplicę (karczmę).
Przysłowie znane jest także w innych krajach. W książce włoskiego pisarza Marka Galeotiego Wory. Tajemnice
rosyjskiej super mafii, przetłumaczonej i wydanej w Polsce
w roku 2020, rozdział III poświęcony młodości Stalina
poprzedza – jako motto – omawiane powiedzenie, uważane przez włoskiego autora za rosyjskie. Galeotti nie jest
paremiologiem, jest znawcą przestępczości w Rosji, popularne ponoć u naszych wschodnich sąsiadów przysłowie, w książce Włocha ma przypominać o złu wdzierającym się we wszystkie obszary naszego życia. ■

Fraszki

Jan
Jesion

Dobro i zło

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

2021

Fraszka z przysłowiami

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

2021

Przestroga

Bies na karcie pocztowej z początku XX w.

Rodacy! Na własne życzenie
nieszczęśliwi będziecie i biedni,
jeśli nienawiść między wami
stanie się chlebem powszednim.

2021

Koronacja Marii,
na podstawie mozaiki
Jacopo Torriti ,
bazylika
Santa Maria Maggiore ,Rzym

Matka Boża Pięknej Miłości, Polańczyk

ikony
Katarzyna
Tkaczyk

Chrystus Pantokrator, Muzeum Okręgowe w Białymstoku

Madonna z Dzieciątkiem na tronie, wg Guido da Siena, XIII wiek

Matka Boska Szkaplerzna, Czerna koło Krakowa

Madonna z dzieciątkiem, wg Lorenzo Veneziano, Louvre

Matka Boża Bołszowiecka, Klasztor Karmelitów, Gdańsk

Madonna z Dzieciątkiem na tronie, wg Guido da Siena, XIII wiek

Trzech Ojców Kościoła, Sanok

Matka Boska Włodzimierska

Święty Jan Chryzostom, Petersburg

Raduję się w Tobie, Nowogród

