




Wino, sok winogradu boski, znakomity,

Znalazłszy się raz w zdobnej czarze złotolitej

Na stole Mahometa, uniosło się chwałą

Tej czci, lecz myśl zważywszy inną, zawołało:

„Cóż czynię? Czym się cieszę? Czyż nie jestem blisko

Śmierci, aby opuścić złociste siedlisko

Czary i wejść w przebrzydłe, cuchnące otchłanie 

Człeczego brzucha, kędy ulegnę przemianie 

Z słodkiego soku w ciecz wstrętną szkaradnie?

Na domiar złego leżeć mi jeszcze wypadnie

W brudnych zbiornikach z inną, paskudną i zgniłą

Materią, którą ludzkie wnętrze wyrzuciło?” 

Wołając w niebo, prosi zemsty krzywdzie onej,

By poniżeniu temu kres był położony.

Bo jeśli kraj ten rodzi najlepsze na świecie 

Grona, to niech choć wina nie robią zeń przecie.

Natedy Jowisz sprawił, że przez Mahometa

Wypite wino przeszło mu w mózg i podnieta

Zdziałała, że oszalał i popełnił siła

Błędów, więc gdy przytomność znów mu powróciła,

Zakazał pić Azjatom wina; stąd się strzegą

I dają pokój winu i owocom jego.

Legenda o winie  
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Drodzy Czytelnicy,

Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród 
śmiertelnych, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie – to 
jedna z wielu sentencji Leonardo da Vinci (1452–1519).

Genialny Włoch znany jest przede wszystkim z ogrom-
nego talentu malarskiego. Tysiące stron notatek, jakie po 
sobie pozostawił przekonują, że był również filozofem, 
inżynierem, astronomem, architektem, poetą. Prezentu-
jemy kilkanaście jego utworów poetyckich w przekładzie 
Leopolda Staffa. W roku 2003 pod auspicjami Akademii 
Historii Literatury Polskiej i Słowiańskiej odtworzonej 
przy Fundacji Willa Polonia w Lublinie opublikowano 
Eko-bajki Leonarda da Vinci. Lubelską edycję opatrzo-
no wstępem dra Jana Sęka. Przypominamy wstęp biblio-
filskiej edycji oraz Słowo Leopolda Staffa poprzedzające 
wydanie Bajek z roku 1933. 

Kontakty polsko-włoskie są żywe od wielu lat. W 1518 
roku Bona Sforza została drugą żoną Zygmunta Stare-
go.  Warzywa, które pojawiły się jadłospisie Polaków 
z chwilą przybycia księżniczki z Mediolanu, do dziś są 
nazywane włoszczyzną. Renesans w Polsce to czas na-
pływu włoskich artystów i kupców, młodzi Polacy zdą-
żali na studia do Włoch, Kopernik do Bolonii, Kocha-
nowski i Janicki do Padwy. W wieku XVIII Canaletto 
(1697–1768), malarz z Wenecji, stworzył 26 panoram 
Warszawy, jego dzieła okazały się pomocne przy odbudo-
wie z powojennych zniszczeń. Wielu włoskich architek-
tów wznosiło polskie miasta i pałace. Bernardo Morando 
(1540–1600) był architektem Zamościa, Antonio Corazzi 
(1792–1877) projektował (m.in.) Pałac Staszica oraz Te-
atr Wielki w Warszawie. We Włoszech utworzono Legio-
ny Dąbrowskiego, także we Włoszech (Rzym, 1848) two-
rzył swój Legion Adam Mickiewicz. Włoscy ochotnicy 
walczyli o polską niepodległość podczas powstania stycz-
niowego. Dowodził nimi Francesco Nullo. W 1918 roku 
Włochy były pierwszym krajem, który uznał niepodle-
głość Polski. W czasie II wojny światowej Polska i Wło-
chy stały po przeciwnych stronach, ale nie było między 
naszymi krajami oficjalnego stanu wojny. 2 Korpus Polski 
brał udział w kampanii włoskiej. Na ziemi włoskiej stra-
ciło życie 11 tysięcy żołnierzy, wielu z nich zostało po-
chowanych na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte 
Cassino lub Casamassimie.

Polsko-włoski film Wielka droga był jedynym nieocen-
zurowanym polskim filmem przed 1989. Polska kome-
dia Giuseppe w Warszawie, obraz o przygodach włoskie-
go żołnierza w okupowanej Warszawie, zdobył olbrzymią 
popularność. Polski Fiat był naszą marką samochodową. 
Produkcję Fiata 508 rozpoczęliśmy w 1932 roku, Polskie-
go Fiata 125 w 1967, dwa lata później Fiata 126.

Po wojnie w Neapolu tworzył Gustaw Herling-Gru-
dziński. Jego najbardziej znana książka Inny Świat zo-
stała wydana we włoskiej oficynie w 1958 roku. Polski 
miesięcznik „Kultura” rozpoczął swój żywot w Rzymie. 
Jarosław Iwaszkiewicz stworzył wiele tekstów inspirowa-
nych Italią. W naszym numerze duży blok „włoskich” ar-
tykułów. O kłopotach Kuncewiczowej z cenzurą w trak-
cie publikowania Przeźroczy pisze Danuta Sękalska, zaś 
Edward Balawejder przypomina swe rozmowy z pisar-
ką o Bogu. Z papieżem Janem Pawłem II spotkało się 
wielu rodaków, z Pawłem VI niewielu. W tej grupie byli 
nasi autorzy: ks. prof. Edward Walewander i poeta Jó-
zef Zięba, zamieszczamy wspomnienia z rzymskich spo-
tkań. Prezentujemy współczesną włoską poezję i prozę 
w przekładach Pawła Krupki oraz piękną relację tego au-
tora Zobaczyć Neapol. A ponadto rozprawy o legionach, 
2. Korpusie, śpiewniku żołnierzy tej formacji. Polecam 
błyskotliwy esej prof. Stefana Kruka o Lucjanie Rydlu, 
prozę Henryka Radeja, szkice o sztuce, felietony, wspo-
mnienia i recenzje. 

I do spotkania za dwa miesiące – redaktor 
PS A do numeru „Lublina” dołączony kolejny zeszyt 

„Koziołka”.
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Bajki

Leonardo da
Vinci

przekład
Leopold Staff

Niepokój
Ziemi i głazów naniósł ilość tak obfitą
Potok, że wreszcie musiał zmienić swe koryto.

Papier i inkaust
Papier widząc, ze cały inkaust czarnością
Splamiony jest, uskarżał się na to z żałością.
Inkaust odrzekł, że na nim napisane słowa
Są przyczyną, dla której jeno go się chowa.

Woda
Woda żyjąca w morzu, dumnym swym żywiole,
Ażeby się w powietrze wzbić, powzięła wolę.
I przy pomocy ognia w opary najlepsze
Zmieniwszy się, mniemała, że jest jak powietrze.
Wzniósłszy się górę, weszła w chłodniejsze 

obszary
I rzadsze, gdzie ją ognia opuściły żary.
Więc drobiny jej, zwarte, z sobą się jednoczą
I spadając, ciężarem dumę jej w dół tłoczą.
Spada z nieb i na długo, przez suchą ziem wssana,
Jest więźniem za winę swoją ukarana.

Brzoskwinia
Brzoskwinia, zazdroszcząca ogromnej ilości
Owoców, jakie zrodził orzech w jej bliskości,
W zawody tak się plony obarczyła swemi,
Że pod ciężarem legła wyrwana na ziemi.

Figowiec
Dopóki przy gościńcu stał owoców próżny,
Nie spojrzał na figowiec ni jeden podróżny.
Gdy wydał owoc, pragnąc pochwały po trudzie,
Pogięli i gałęzie złamali mu ludzie.

Wierzba
Wierzba, co się długimi gałęźmi odziewa,
Pragnąć róść i przewyższyć wszystkie inne drzewa,
Z winem, corocznie ciętym, do jednego grona
Przystała i wciąż bywa kaleczona.

Orzech
Gdy orzech ponad drogą owoców swych mienie
Odkrył przechodniom, każdy nań ciskał kamienie.

Cedr
Chcąc duży, piękny owoc wydać na swym szczycie,
Cedr wysilił swe soki, aby dać im życie. 
I kiedy wyrósł owoc, własne cedru dzieło
Prosty i wzniosły jego wierzchołek ugięło.

Cedr i inne drzewa
Cedr, własną pięknością nazbyt wbity w pychę,
Uznał rosnące wkoło drzewiny za liche
I kazał je usunąć; przyszedł wiatr i tchnieniem,
Nie wstrzymanym przez nie, zwalił cedr

 z korzeniem.

Dzikie wino
Dzikie wino, któremu własny płot był brzydki,
Zaczęło  przez gościniec wspólny puszczać witki
I czepiać się płotu przeciwnego ścianę;
Przeto też przez przechodniów zostało zdeptane.
Złe towarzystwo wciąga dobrych w zgubę 
Winorośl, zestarzawszy się na drzewie starem,
Kiedy je ścięto, padła wraz z jego ciężarem,
I tak musiała, złemu towarzystwu gwoli,
Podzielić razem drzewem los niedoli.
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Pająk i winogrono
Pająk, wśród winogradu obrawszy mieszkanie,
Na muchy tam żyjące czynił polowanie.
Lecz gdy czas winobrania nastał oznaczony,
Wraz z winem i muchami został rozmiażdżony.

Sokół i kaczka
Sokoła opuściła ochota cierpliwa
Patrzeć, jak kaczka przed nim chowa się i skrywa
Pod wodą, postanowił więc nurkować w wodzie.
Lecz, umaczawszy pióra, ku swej własnej szkodzie,
Pozostał w niej; a kaczka lotem w górę wionie,
Wyszydzając sokoła, który na dnie tonie.

Ostryga szczur i kot
Ostryga przyniesiona w ryb różnym szeregu
W dom rybaka, leżący u morskiego brzegu, 
Prosi szczura, by zechciał ją znów w morzy złożyć. 
Szczur, chcąc ją pożreć, każę się onej otworzyć.
Ugryzł ją; ona łeb mu przymknąwszy, to wskóra, 
Że tak go przytrzymuje. Przyszedł kot: zjadł szczura.

Zaranie XXI wieku to czas narastania wielkich pro-
blemów globalnych, głównie natury społecznej i ekolo-
gicznej. Szczere zatroskanie opinii publicznej, ponure wi-
zje naukowców, gromy moralistów i nienaturalna wręcz 
aktywność polityków nie tonują skali bieżących kryzysów 
i nie pokazują klarownych perspektyw rozwoju.

O takich czasach chętnie odwołujemy się do skarb-
nicy dorobku cywilizacyjnego ludzkości. Tak też uczy-
nił ponad 50 lat temu wielki poeta polski Leopold Staff. 
W dekadzie poniżenia człowieka przez wszechogarnia-
jący  Polskę i Europę totalitaryzm komunistyczny i lata 
ogarniającej świat „zimnej wojny” wrócił do pobocznych 
wątków twórczości żyjącego przed 500 laty wielkiego wi-
zjonera i twórcy – Leonarda da Vinci.

Przetłumaczone i wydane przez niego bajki – z których 
część prezentujemy w bibliofilskim druku – to w grun-
cie rzeczy krzepiące belferskie opowiastki, proste w swej 
konstrukcji literackiej i finezyjne w swym moralizator-
skim zakończeniu, łudzące nadzieją niczym tajemniczy 
uśmiech z portretu Mony Lizy.

Jan Sęk

Lilia
Lilia osiada sobie na Ticina brzegu, 
A prąd razem z liliją unosi brzeg w biegu.

Krzemień i stal
Krzemień, hartownej stali uderzony ciosem,
Dziwował się i rzecze tak surowym głosem: 

– Coż to za zuchwalstwo, by mnie krzywdzić tak 
ogromnie! 

Bo chyba przez pomyłkę zabrałaś się do mnie?
Nigdy mi dotąd jeszcze nikt nie bywał krzywy. – 
A na to stal odrzekła: – Gdy będziesz cierpliwy, 
Zobaczysz, jaki owoc urodzisz cudowny! –
Więc krzemień, dając spokój, w męce niewymownej
Trwając, widzi, że zrodził się zeń ogień złoty,
Co widokiem swym wszystkie olśniewał przedmioty. – 
Opowieść dla tych, którzy z początku się trwożą 
Nauki, ale potem, kiedy już się wdrożą,
By rozkazywać sobie, wśród pracy ustawnej
W przecudownych wynikach plon jej widzą jawny.

Niepokój
Ziemi i głazów naniósł ilość tak obfitą
Potok, że wreszcie musiał zmienić swe koryto.
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Leopold Staff (1878–1957) to jeden z najwybitniej-
szych twórców literatury XX stulecia: poeta, tłumacz, ese-
ista. Dziś  kojarzony głównie jako przedstawiciel współ-
czesnego klasycyzmu, prekursor poezji codzienności. 
W okresie międzywojennym stał się duchowym przy-
wódcą skamandrytów. Już za życia nazywany „pomni-
kiem polskiej poezji”, postrzegany był jako wzór klasy-
ka i artysty-mędrca…W roku 1950 nominowany do 
Nagrody Nobla. Leopold Staff był także tłumaczem li-
teratury greckiej, łacińskiej, włoskiej, francuskiej, nie-
mieckiej i orientalnej. Przetłumaczył (m.in.) Cierpienia 

młodego Wertera  i Lisa Przecherę a Goethego, Kwiat-
ki świętego Franciszka z Asyżu, Złotą legendę a Jakuba 
de Voragęine, Jana Krzysztofa Romain Rollanda, Trista-
na Tomasza Manna, Owocobranie Tagorego, Fletnię chiń-
ską a także – w okresie międzywojennym – Bajki Leonar-
da da Vinci. W roku 2003  pod auspicjami Akademii 
Historii Literatury Polskiej i Słowiańskiej afiliowanej przy 
Fundacji Willa Polonia w Lublinie opublikowano Eko-
-bajki Leonarda da Vinci zaczerpnięte z tomu opubliko-
wanego roku 1933. 

(red.)
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W ogólnoludzkim procesie rozwoju kultury jest 
Leonardo do Vinci (1452–1519) jedną z największych 
postaci. Był wspaniałym artystą i głębokim myślicie-
lem. wielki samouk. syn ludu odrodzonej przez huma-
nizm Italii, należy odkrywczą twórczością swoją nie tyl-
ko do historii sztuki i nauki narodu włoskiego. Dzieło 
jego jest bezcennym wkładem: do dorobku całej ludzko-
ści. A był to geniusz wielostronny: filozof, malarz, rzeź-
biarz, muzyk, poeta, odkrywca, matematyk. mechanik, 
geolog, anatom. Oprócz nieśmiertelnych dzieł sztuki, jak 
– z dziedziny malarstwa – między wielu innymi portret 
Mony Lisy, Wieczerza Pańska w refektarzu kościoła Pan-
ny Marii Łaskawej w Mediolanie, Pokłon trzech króli, Ma-
donna w grocie skalistej, z zakresu rzeźby – posąg konny 
Franciszka Sforzy, pozostawił Leonardo około pięć tysię-
cy kart rękopisu, na których, prócz rozpraw specjalnych, 
spisywał wszystkie swe myśli, uwagi, spostrzeżenia, wy-
nalazki, refleksje naukowe i maksymy moralne. Sam ich 
spis stanowiłby olbrzymią litanię tematów, których opa-
nować dokładnie nie zdoła umysł nieprzeciętnego nawet 
czytelnika.

Ten „wynalazca motorów dla młynów wodnych i akwe-
duktów – jak wymienia jeden z historyków sztuki – głę-
boki badacz w dziedzinie optyki, budowniczy kościołów 
i pałaców, inżynier, który planował przebijanie gór tu-
nelami, łączenie rzek za pomocą kanałów, on, od które-
go wyszło prawo grawitacji i tarcia, ciepło i światła, który 
odkrył zastosowanie pary jako motoru żeglugi, przycią-
ganie magnetyczne, używanie siły wodnej, cyrkulację 
krwi, kanały spławne, taczki, pas do pływania, komin” – 
był nawet ojcem nowoczesnego lotnictwa, pracując teore-
tycznie i praktycznie nad skonstruowaniem maszyny do 
latania. ,,Wzbije się – przepowiada Leonardo – w pierw-
szy swój lot ptak wielki1 z grzbietu olbrzymiego łabędzia2 
napełniając świat zdumieniem, wszystkie pisma swą sła-
wą i darząc chwałą niepożytą swe miejsce rodzinne”.

Humboldt pisze: „Największy fizyk piętnastego stu-
lecia. człowiek, który z wyjątkową wiedzą matematycz-
na łączył w zadziwiającym stopniu zdolność zanurzania 
wzroku w głębię natury, Leonardo da Vinci był współ-
cześnikiem Kolumba. Umarł w trzy lata po nim. Artysta, 
uwieńczony sławą, oddał się badaniom w dziedzinie me-
teorologii jako też hydrauliki i optyki. Wywierał wpływ 
za życia swego wielkimi tworami artystycznymi i czarem 
słowa, lecz nie pismami. Gdyby idee Leonarda da Vinci 
o fizyce nie zostały były pogrzebane w jego rękopisach, 
pole obserwacji otwarte przez świat nowy byłoby wyzy-
skane w wielkiej części przed epoką Galileusza, Pasca-
la i Huyghensa. Jak Franciszek Bacon i przynajmniej 

1   latawiec (przyp. tłumacza)

2   góra Ceceri (cecero – łabędź) – pod Florencją (przyp. tłumacza)

na wiek przedtem, Leonardo uważał indakcje za jedyną 
uprawnioną metodę w naukach przyrodniczych.”

W Codice Atlmtico, jednej z jego ksiąg rękopiśmien-
nych, czytamy: „O Leonardo, czemu się tak trudzisz?” Bo 
trudził się przez cale życie, nie rozumiany przez współ-
czesnych, zbierając w nagrodę niechęć, oszczerstwo, 
niewdzięczność.

Ale w innym miejscu pisze: „Raczej śmierć niż znuże-
nie, nie jestem syt służenia. Nie znużę się pomaganiem.”–
„Żadne dzieło nie zdoła mnie znużyć.”

Spośród kart tego uczonego i myśliciela przemawia 
i poeta. Uwagi swe moralne o życiu wyrażał Leonardo 
w formie bajek. Zda się, widzimy go, jak po dniu pracy 
bierze pióro do ręki i z myślą przenikliwą, lecz z pobłaż-
liwym uśmiechem na ustach kreśli swe bystre spostrzeże-
nia o cnotach i przywarach ludzkich. Drobne utwory te, 
w formie wdzięcznej i prostej, czarują filozofa, lecz prze-
mawiają i do dziecka. A wszędzie oko baczne spostrzeże, 
jak tu, w każdym ścisłym słowie, każdym dokładnym ob-
razie przemawia obserwator rzeczywistości, badacz przy-
rody – jednocześnie z artystą, z poetą. 

L S (Leopold Staff)
Słowo poprzedzające wydanie z roku 1933.
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CICHA WIELKOŚĆ
LUCJANA RYDLA

Stefan
Kruk

1. Zafałszowany życiorys

Co wie współczesny Polak o Lucjanie Rydlu? I skąd czer-
pie wiedzę na jego temat? Naturalnie większość indago-
wanych osób uśmiechnie się i odpowie: „Jak to skąd – 
z «Wesela» Wyspiańskiego. Rydel to był taki śmieszny 
facet, który mówił:

«…chadzam boso, z gołą głową;
pod spód więcej nic nie wdziewam,
od razu się lepiej miewam» (akt I, sc.19)
Albo to:
«Pan Młody: Ach, nie patrzę, jak całuję,
Nie całuję, kiedy patrzę,
a lica masz coraz gładsze.
Panna Młoda: A krew tak się zesumuje.
Pan Młody: Pocałujże, jeszcze, jeszcze,
niechże tobą się napieszczę:
usta, oczy, czoło, wieniec…
Panna Młoda: Takiś ta nienasyceniec.
Pan Młody: Nigdy syty, nigdy zadość,
taka to już dla mnie radość,
całowałbym cię bez końca» (akt I, sc. 9)

Trudno się więc dziwić, że Tadeusz Boy-Żeleński 
w „Plotce o «Weselu»” (1924) pisał:

„Wybitnie przyjacielsko-ironiczny jest stosunek Wy-
spiańskiego do Pana Młodego – Rydla. Takim był też 
stosunek w życiu, jak to widać z obfitej koresponden-
cji z Paryża (…). W listach tych Wyspiański rozwija cią-
gły wysiłek, aby zmusić (sic!) Rydla do lotu, do wielkich 
dzieł; sam pochłonięty malarstwem, oczekiwał po Rydlu, 
że wcieli w poezję to, co się tłukło w nim samym; straciw-
szy tę nadzieję, wziął się do pisania sam, a na Rydla jak 
gdyby machnął ręką”1.

Mocne słowa – prawda? Jednak owo określenie „wy-
bitnie przyjacielsko-ironiczny stosunek Wyspiań-
skiego do Rydla” budzi wątpliwość, gdyż dialogi pań-
stwa młodych nie pozostawiają wątpliwości, że Jagusia 

1   Tadeusz Boy-Żeleński, Plotka o „Weselu” (w:) S. Wyspiański, „Wesele”, Wyd. 
Greg, Kraków 2019, s. 228/229.

Mikołajczykówna-Rydlowa jest tu ukazana jako nie-
okrzesana wiejska dzierlatka:

„Pokiel starcy piecywa i kołocy,
Hulać, hulać w kółecko, tańcować…” (akt II, sc. 19)
Lucjan Rydel zaś jako półgłówek, który nie potra-

fi zachować godności podczas swoich godów. Nic więc 
dziwnego, że Teresa Brzozowska stwierdziła: „Wyspiań-
ski poddał [Rydla] ostrej krytyce w «Weselu»; po pre-
mierze «Wesela» stosunki między pisarzami bardzo osty-
gły”2. Określenie mało precyzyjne, gdyż w istocie Rydel 
długo nie mógł przebaczyć Wyspiańskiemu ośmiesze-
nia zwłaszcza swojej żony. Dopiero w 1907 r., kiedy już 
było pewne, że życie autora „Wesela” dobiega kresu, Ry-
del przybył do łoża konającego kolegi, by mu przebaczyć 
doznaną krzywdę.

W konsekwencji nasuwa się pytanie: dlaczego Wy-
spiański to uczynił? By na nie odpowiedzieć, trzeba z ko-
lei zapytać o charakter Wyspiańskiego jako człowieka. 
A tu świadectw mamy wiele. Zacznijmy od tego, że przy-
szły autor „Nocy listopadowej” urodził się w siódmym 
miesiącu matczynej ciąży. Tym m.in. ludzie, którzy znali 
go z bliska, jak Boy-Żeleński, Juliusz German, czy Grzy-
mała-Siedlecki, tłumaczą jego nadwrażliwość, ale nie tyl-
ko to: 

„W nieposkromiony sposób działały w nim [Wyspiań-
skim] impulsy, w namiętny sposób żyły w nim uczucia 
(…) zwłaszcza nienawiści. (…) Apodyktyczny, wynio-
sły, surowy w sądach, nie nadawał się (…) na dyplomatę 
w stosunkach towarzyskich” – tak pisał Adam Grzymała-
-Siedlecki w swoim eseju „Państwo Młodzi z «Wesela»”3.

A tak życzliwy Wyspiańskiemu świadek epoki, jakim 
był Boy-Żeleński, pisał: „Dla tych, którzy znają Wyspiań-
skiego jedynie z jego pism, nie dość może żywo występu-
je pewien jego rys w obcowaniu osobistym, w rozmowie, 
zdawał się niemal dominującą cechą jego inteligencji mia-
nowicie z ł o ś l i w o ś ć  (podkreślenie moje, S. K.) lśniąca 

2   Teresa Brzozowska, Lucjan Rydel (w:) Obraz literatury polskiej XIX i XX w., 
Literatura okresu Młodej Polski, t. II, Warszawa 1967, PWN, s. 187.

3   Adam Grzymała-Siedlecki, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, 
Kraków 1962, WL, s. 155.



→

n u m e r  3  ( 1 0 7 )  m a j - c z e r w i e c  2 0 2 1  •  1 1

jak brzytwa (…) Takich złośliwości (…) jest w «Weselu» 
mnóstwo”4.

Pozostawmy jednak na boku plotkę o „Weselu” i zapy-
tajmy wprost o to, co wiemy o Lucjanie Rydlu jako czło-
wieku. Przyszły autor „Betlejem polskiego” urodził się 
17 V 1870 r. w Krakowie. Jego ojciec był profesorem oku-
listyki na Wydziale Medycznym UJ, matka zaś była cór-
ką filozofa Józefa Kremera, wujek Stanisław Smolka, hi-
storyk, również pracował na tej uczelni. Jak więc widać, 
młodzieniec wzrastał w środowisku intelektualistów zbli-
żonych ideowo do konserwatystów krakowskich. Lucjan 

4   Tadeusz Boy-Żeleński, Plotka o „Weselu”, dz. cyt., s. 220 i 222.

Rydel tezy „Teki Stańczyka” uznawał za swoje własne, z tą 
tylko korektą, że teren jego działalności pisarskiej i peda-
gogicznej poszerzy się o środowisko wiejskie.

Studia prawnicze (1888–1894) zwieńczył doktoratem. 
Poza zajęciami z obranej dziedziny uczęszczał na wykła-
dy z historii Polski prof. S. Smolki oraz z historii literatu-
ry ojczystej prof. Stanisława Tarnowskiego. Po studiach 
wyjechał do Włoch i Niemiec, gdzie gorliwie obserwował 
życie artystyczne. Swoje spostrzeżenia i refleksje zawarł 
w artykułach przesyłanych do czasopism polskojęzycz-
nych wychodzących w Warszawie. Tam też zamiesz-
kał, współpracując z „Gazetą Polską”. Po roku wrócił do 

Stanisław Wyspiański, Portret Lucjana Rydla, pastel, 1898, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
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Ów przełom był głęboko przemyślany. Rydel uwalniał 
się od wpływów przybyszewszczyzny, co przypłacił szy-
derstwami ze strony cyganerii artystycznej, która zresztą 
zawsze miała go za mieszczucha niegodnego ich środo-
wiska. Jednak Rydel nie pozostał w próżni towarzyskiej, 
gdyż zaprzyjaźnił się z malarzem Włodzimierzem Tet-
majerem, który w 1890 r. poślubił Annę Mikołajczykó-
wnę, najstarszą z trzech sióstr bronowickich. W średniej 
– Marii kochał się malarz Ludwik De Laveaux, z najmłod-
szą – Jadwigą połączy się Lucjan Rydel. Właśnie ten ślub 
udzielony 20 XI 1900 r. w Kościele Mariackim w Krako-
wie, wbrew szyderstwom Wyspiańskiego i akolitów Przy-
byszewskiego, miał decydujący (pozytywny!) wpływ na 
osiągnięcie dojrzałości twórczej przyszłego autora „Be-
tlejem polskiego”. Notabene cichy ślub Wyspiańskiego 
z Teofilą Spytkówną, z którą miał już troje dzieci, odbył 
się dwa miesiące wcześniej 18 IX 1900 r. Partnerka autora 
„Wesela” była służącą Joanny i Kazimierza Stankiewiczów, 
którzy po śmierci matki przyszłego malarza i poety zajęli 
się 6-letnim chłopcem (Joanna Stankiewiczowa była sio-
strą p. Wyspiańskiej). Staś – licealista przyjaźnił się z Lu-
cjanem Rydlem i Stanisławem Estreicherem; przeto bywał 
częstym gościem w obydwu domach. Ten fakt powinien 
zbliżyć poetów, a jeśli tak się nie stało, to nie z winy Rydla.

Wyspiański „niewątpliwie żył wyraźnym poczuciem 
swej wyższości nie tylko nad szarą masą ludzką (nietz-
scheanizm), ale i nad 95 % równych sobie twórców, pi-
sarzów, artystów. Czy tylko rówieśnych?”5 – pytał Adam 
Grzymała-Siedlecki, mając zapewne na myśli polemi-
kę Wyspiańskiego z trójcą romantycznych wieszczów 
w „Wyzwoleniu”.

2. Teatr ludowy

Po ślubie Rydel osiadł w Toniach, a po kilku latach w Bro-
nowickiej chacie, którą opuścili Anna i Włodzimierz Tet-
majerowie. Stąd dojeżdżał  (nierzadko chodził) do Kra-
kowa, gdzie wykładał literaturę powszechną i historię 
kultury europejskiej na wyższych Kursach Naukowych 
dla Kobiet, zaś w Akademii Sztuk Pięknych – historię 
sztuki. Wielka łatwość wymowy oraz formułowania my-
śli czyniły z Rydla znakomitego prelegenta, dlatego wy-
głaszał odczyty w miastach i wsiach galicyjskich w ra-
mach Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich. W tym 
czasie napisał „Dzieje Polski” z przeznaczeniem dla szkół 
ludowych (działających na wsi). Żywo interesował się te-
atrem, pisał więc dramaty z myślą o realizacji scenicznej. 
Nie była mu obojętna publiczność wiejska i z myślą o niej 
napisał w 1903 r. studium „Teatr wiejski przyszłości”.

5   Adam Grzymała-Siedlecki, dz. cyt., s. 154.

Krakowa, by się dowiedzieć, że PAU przyznała mu sty-
pendium, które umożliwiło szczęśliwcowi powrócić na 
Zachód (Paryż, Włochy, Grecja, lata 1896–97). W tym 
okresie poza publicystyką Rydel uprawiał twórczość li-
teracką: pisał wiersze („Poezje”, 1899) oraz dramaty (naj-
wybitniejszy z nich: „Zaczarowane koło” – teatr: 1898, 
druk: 1900).

Twórczość tego poety dzieli się wyraźnie na dwa okre-
sy: terminowania w szkole symbolistów (Maurycy Ma-
eterlinck) oraz samodzielności zakorzenionej w kra-
kowskiej szkole historycznej a zarazem nawiązującej 
łączność z poezją wielkich romantyków, zwłaszcza Juliu-
sza Słowackiego.

Warszawa, Księgarnia D. E. Friedleina : E. Wende,1901
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Irena Sławińska we wnikliwym wstępie do antologii 
„Myśl teatralna Młodej Polski” ujęła propozycję Rydla 
w szerokim kontekście europejskim6. Podkreśliła, że we 
Francji już w XVIII wieku zastanawiano się nad formą 
teatrów ludowych. W Niemczech istniała długa tradycja 
widowisk pasyjnych (Oberammergau). Nasi pozytywi-
ści również wyrażali troskę o podniesienie patriotycznej 
świadomości mieszkańców wsi i małych miasteczek. Jed-
nak najsolidniej zabrano się do tej kwestii w Galicji i to 
już u progu XX stulecia. Nic dziwnego, bowiem po uzy-
skaniu autonomii w 1867 r. w zaborze austriackim swo-
bodnie mogły działać szkoły oraz  uczelnie wyższe. Wie-
śniak polski żyjący na tym terenie mógł więc uzyskać 
elementarną wiedzę w zakresie: matematyki, biologii, hi-
storii Polski oraz ojczystego języka i literatury. A to z ko-
lei wyzwalało dalsze potrzeby kulturalne. Organizowano 
więc przedstawienia amatorskie, korzystając z dostępne-
go repertuaru sztuk: Anczyca, Grygorowicza, Galasiewi-
cza, które nie zaspokajały rosnących wymagań zarówno 
animatorów życia kulturalnego, jak też publiczności. Ro-
dziła się pilna potrzeba reformy w tym zakresie, dlate-
go rozpisano dwie ankiety: Wydziału Krajowego w Kra-
kowie (1900 r.) oraz Towarzystwa Kółek Rolniczych we 
Lwowie (1903) z pytaniami o status i repertuar teatrów 
ludowych. Irena Sławińska wymienia nazwiska głównych 
respondentów oraz tezy zawarte w ich odpowiedziach. 
Zainteresowanych odsyłam do ww. antologii. Nas inte-
resuje stanowisko L. Rydla, gdyż organizatorzy drugiej 
ankiety właśnie jego obszerne studium uznali za najbar-
dziej wnikliwe w istniejącej sytuacji politycznej. Oto ten 
program:

Rydel wyszedł w swoich rozważaniach od dwóch 
aksjomatów:

1/ rolnik polski jest przywiązany do ziemi;
2/ w równym stopniu zrósł się z działalnością Kościo-

ła katolickiego.
Wszelkie rozwiązania praktyczne dotyczące reper-

tuaru oraz inscenizacji muszą brać pod uwagę świado-
mość mieszkańców wsi. I jeszcze coś, mianowicie sezo-
nowość pracy rolnika. Dlatego Rydel pisze, iż działalność 
teatru ludowego na wsi ma swoje ramy czasowe. Począt-
kiem jest listopad, czyli okres po Zaduszkach, a kresem 
Święta Wielkanocne. W okresie Adwentu oraz Wielkiego 
Postu repertuar teatru ludowego musiałby mieć „bardzo 
poważny, wybitnie religijny charakter” („Myśl teatralna 
Młodej Polski”, s. 143). Od Nowego Roku do Święta Mat-
ki Boskiej Gromnicznej (2 lutego) należy grać jasełka. Zaś 
od 2 lutego do Środy Popielcowej można wystawiać lekki 
repertuar: „komedie obyczajowe na tle życia wiejskiego” 
oraz „krotochwile z tańcami i śpiewami” (tamże).

6   Warszawa 1966, WAiF, s. 13–17.

A co oznacza określenie „poważny repertuar”? Są to mi-
steria i mirakle, czyli żywoty świętych, w okresie Wielkiego 
Postu – misteria Męki Pańskiej. A jacy święci mogą zainte-
resować publiczność wiejską? – św. Wojciech, św. Jan Kanty 
(z Kęt), Najświętsza Panna Maria. Rolników interesują tak-
że legendy krajowe, a więc podania o Lechu, Krakusie, Wan-
dzie, o Piaście kołodzieju. „Lud żyje w świecie zewnętrznym, 
rzeczywistość ogarnia go zewsząd, toteż chętnie odwraca się 
od niej i chce karmić umysł strawą podnioślejszą. Szuka ży-
wiołu bohaterskiego, religijnego, nęci go wszystko, co niepo-
wszednie, co odbija od szarzyzny życia” (s. 145).

Jasełka winny mieć czysto polski charakter: „Niech 
nam w jasełkach nikt nie przedstawia, że Jezus urodził 
się w Palestynie, w jakimś ciepłym kraju palm i figow-
ców i że przychodzą do betlejemskiej stajni jacyś hebraj-
scy, pół nadzy pasterze. Zapewne tak było historycznie, 
ale w jasełkach to nieprawda. Biblijna Palestyna nie ist-
nieje. Rodził się tu, między nami, wśród polskiej mroźnej 
zimy, a Betlejem leży w Polsce, gdzieś w Krakowskiem, 
Proszowskiem czy Sandomierszczyźnie” (s. 143).

„Jasełka takie, które by trzeba napisać, musiałyby być 
wysnute z kolęd i pastorałek. A kantyczki to przecie je-
den z najstarszych i najrzewniejszych pomników ducha 
narodowego, to jedno z najpiękniejszych natchnień ludo-
wej pieśni polskiej” (s. 144).

Kraków: Księg. D. E. Friedlein, 1920 (Kraków: Druk. Narodowa)
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3. Twórczość dramatyczna Lucjana Rydla

Jak już stwierdziłem, komitet inicjujący drugą ankietę 
palmę pierwszeństwa przyznał Rydlowi. Ale na tym nie 
poprzestał. Zygmunt Gargas, stojący na czele tego komi-
tetu, zwrócił się do Rydla z apelem, ażeby on sam pod-
jął się tego zadania, a odpowiedzią na to wezwanie było 
„B e t l e j e m  p o l s k i e ” (1905), wystawione najpierw 
przez amatorów w Toniach, następnie przez zespoły pro-
fesjonalne we wszystkich trzech zaborach. Misterium 
utrzymywało się w repertuarze teatru krakowskiego do 
II wojny światowej, naturalnie grano go w okresie Boże-
go Narodzenia.

Zapytajmy zatem, jakie walory „Betlejem polskiego” 
zadecydowały o jego popularności. Jest ich co najmniej 
kilka, ale rodzimość miejsca akcji utworu oraz pasterzy-
-kolędników zajmuje poczesne miejsce. Po drugie – ak-
tualizacja wydarzeń i po trzecie – szczery, niewymuszo-
ny humor, czasem wręcz rubaszny.

Utwór składa się z trzech aktów, każdy z nich nosi wła-
sny tytuł: 

I – „Pasterze”, II – „Herod”, III – „Żłóbek”. Tytu-
ły podpowiadają tematykę poszczególnych segmentów 
misterium. Akty, zgodnie a tradycją średniowieczną, 

przedzielają intermedia o wybitnie komediowym 
charakterze.

Pierwsze intermedium rozpoczyna „Wesele krakow-
skie”. Znamy jego treść, gdyż bazuje ono na tradycyjnych 
śpiewach weselnych, wykonywanych także osobno przez 
zespoły wokalno-instrumentalne. Ale na tym nie koniec 
– w drugiej części intermedium, rozgrywanej „przed kur-
tyną”, występuje skrzypek Jędrek-Mędrek, który śpiewa 
zabawną piosenkę zaczynającą się dwuwierszem: „Kaczka 
pstra dziatki ma…”. Zwabiony śpiewem pojawia się Żyd 
Lejba. Jędrek-Mędrek informuje go, że „Mesjasz się ro-
dzi”, Żyd pyta o szczegóły wydarzenia. Wioskowy arty-
sta wyjaśnia, że Mesjasz urodził się w Betlejem – „tam 
On leży w żłobie na sianecku”. Żyd zdumiony tą infor-
macją śpiewa:

„Nie pleć głupi, czyś się upił? Idź do diabła chłopie!
Pan tak wielki, Pan tak wielki, co by robił w siopie!”

(bis)
I dodaje:

„Ja Starego Pana Boga, jak należy, umiem,
Ale tego Maleńkiego jeszcze nie rozumiem.”
Taki dialog toczony na proscenium pomiędzy ufnym 

przedstawicielem społeczności wiejskiej, a sceptycznie 
nastawionym wyznawcą Starego Przymierza wyzwala sal-
wy śmiechu, lecz także skłania do refleksji nad przyczy-
nami nieporozumień, jakie piętrzą się i dzisiaj na drodze 
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Akt II („Herod”) bazuje na szopce krakowskiej i tu-
taj ma miejsce uwspółcześnienie i upolitycznienie miste-
rium, a dzieje się tak za sprawą starannie dobranego słow-
nictwa. Szopkowy władca w misterium Rydla otrzymuje 
dodatkowe atrybuty, mianowicie ówczesnych władców 
Prus i Rosji. Gdy Herod rozprawia o walce z językiem 
polskim w szkołach i kościołach, gdy poucza Kanclerza 
(aluzja do Ottona von Bismarcka), jak pozbawić Polaków 
ziemi – streszcza zasady akcji germanizacyjnej w zabo-
rze pruskim. Kiedy zaś mówi o samodzierżawiu, o knu-
tach i zsyłkach tam:

„Kędy woda nie taje,
Gdzie rąbać trza siekierą
Chleb zmarznięty na mrozie”
ma oczywiście na myśli politykę caratu. Zaś takie okre-

ślenia, jak: „siła jest przed prawem” znamionują postawę 
obydwu zaborców.

I ten akt kończy intermedium, w którym Żyd tańczy 
i śpiewa „krakowiaczka żydowskiego”, zaś Pan Twardow-
ski dokonuje autocharakteryzacji:

„Przez łeb kresa, w mieczu szczerb
A na czole z wina pąs,
To mojego rodu herb,
Golę brodę, wara wąs!”.Kraków: D. E. Friedlein, 1906 (Kraków: Drukarnia Literacka)
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Nie mniej komicznie prezentuje się Dziadek proszalny:
„Napił się dziaduś ciepłego winka,
Gonił babusię koło kominka,
Babusia rada rączkami kleszcze:
A mój dziaduniu gońże mnie jeszcze!”

Trzeciego aktu nie zrozumie ten, kto nie zada sobie 
trudu ogarnięcia sytuacji Polaków żyjących w niewoli. 
Na progu XX w. tylko w Galicji działały szkoły z polskim 
językiem wykładowym, a i tutaj zapóźnienia w eduka-
cji były znaczne, spowodowane wcześniejszą (do 1867 r.) 
represyjną polityką Wiednia. W zaborach pruskim 

Ilustracja Włodzimierz Przerwa Tetmajer (1861-1923), 
Betleem polskie, Lucjan Rydel, wyd. Kraków: D. E. Friedlein, 1906
(Kraków : Drukarnia Literacka)
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i rosyjskim położenie Polaków było o wiele gorsze. Ry-
del doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Z tej przyczy-
ny w III akcie „Betlejem polskiego” przedstawił adorację 
Dzieciątka Jezus przez „gromady ludu z wszelkich ziem 
polskich: Wielkopolanie i Ślązacy, Kujawiacy i Krakowia-
cy, Górale i Hucuły, Lubelskie i Łowickie w samodziało-
wych tkaninach”. Paradują też przedstawiciele rzemiosła: 
Krawiec, Szewc, Kuśnierz, Stolarz, Piekarz, Kowal i Po-
wroźnik. W korowodzie kolędników nie mogło zabrak-
nąć „trzech króli”, a są nimi: Kazimierz Wielki, Jagiełło 
i Sobieski. Tylko oni wygłaszają stosowne oracje, bo inni 
monarchowie (m.in. Zygmunt Stary, Zygmunt August) 
zostali pozbawieni tego przywileju.

Ten edukacyjny charakter „Betlejem polskiego” spra-
wia, że w orszaku kolędników biorą udział także zwykli 
obrońcy Ojczyzny: Husarz Skrzydlaty, Konfederat Barski, 
Kosynier, Legionista, Ułan z 1831 r., Powstaniec z 1863 r. 
Jawią się też Polacy szczególnie doświadczeni prześla-
dowaniami: Unita, Mieszczka z Księstwa Poznańskie-
go, Dzieci szkolne z Wrześni. Wszyscy kornie garną się 
do stóp Bogarodzicy, która istotnie wstawia się do Syna 
w sprawie polskiej:

„Grzeszni są, Panie, lecz w piekielnej pysze
Stokroć są gorsi ciemiężce zuchwali, 
Ich serce jadem nienawiści dysze
W piersiach ze stali.

 Grzeszni są, Panie, lecz sto lat pokuty,
 Sto lat niewoli przetrwali za karę,
 A duch wynieśli jadem nie zatruty
 I żywą wiarę”.
Naturalnie akt ten jest zbyt przeładowany, powtarzam 

– tylko wyjątkowa sytuacja, jaką była niewola narodowa, 
fakt ten uzasadnia. Jednak w realizacjach scenicznych re-
żyserzy dokonywali pewnej selekcji kolędników, niekie-
dy dodawali w zamian inne, bardziej aktualne, postaci.

Na konkursie dramatycznym ogłoszonym przez Igna-
cego Jana Paderewskiego w 1898 r. laur pierwszeństwa 
zdobyło „Z a c z a r o w a n e  k o ł o ” L. Rydla. Rok póź-
niej tę baśń dramatyczną w 5 aktach wystawiły: Teatr 
Miejski w Krakowie oraz Teatr Rozmaitości w Warsza-
wie, a za nimi szereg innych teatrów polskojęzycznych. 
Był to zatem znaczący sukces autora.

Lesław Tatarowski „Wybór dramatów” L. Rydla w serii 
Biblioteki Narodowej Ossolineum poprzedził nowator-
ską interpretacją „Zaczarowanego koła” inspirowaną gło-
śną „Morfologią bajki” (baśni) W. Proppa, dlatego analiza 
wrocławskiego polonisty ma charakter strukturalno-se-
miotyczny. Poprzednicy Tatarowskiego sugerowali, że 
baśń Rydla nie jest utworem w pełni samodzielnym, gdyż 
w jego strukturze dostrzega się reminiscencje trzech arcy-
dzieł: „Snu nocy letniej” W. Szekspira, „Balladyny” J. Sło-
wackiego oraz „Dzwonu zatopionego” G. Hauptmanna. 
Tatarowski wykazał, że choć pewne zbieżności pomiędzy 
postaciami Rydla oraz Szekspira i Słowackiego istotnie 
dadzą się odszukać, to jednak baśń krakowskiego poety 
pojęta jako całość jest utworem samodzielnym i fascynu-
jącym, czego dowodzą liczne realizacje sceniczne (m.in. 
Kazimierza Brauna w sezonie teatralnym 1963/64 w Te-
atrze J. Osterwy w Lublinie).

Dyrektor Teatru Miejskiego w Krakowie Tadeusz Paw-
likowski po przeczytaniu rękopisu „Zaczarowanego koła” 
miał powiedzieć, że są to „trzy tomy Kolberga w wyda-
niu scenicznym” (cytuję za Tatarowskim). Istotnie, Rydel 
wątki tematyczne czerpał nie z dzieł Szekspira i Słowac-
kiego, lecz z „Ludu” Oskara Kolberga, mianowicie z tomu 
poświęconego Małopolsce. Nadto inspirowały go badania 
ludoznawcze, prowadzone od wczesnej fazy romantyzmu. 
To wtedy sformułowano tezę mówiącą o rodzimości kul-
tury ludowej i skażeniu cudzoziemszczyzną obyczajowo-
ści magnackiej. W „Zaczarowanym kole” dwór Wojewo-
dy dotknięty jest ową skazą.

Bardziej zróżnicowana jest społeczność wiejska, któ-
rą reprezentują: Młynarz oraz jego żona Maryna, Jasiek 
zatrudniony we młynie, na którego sidła zastawia ro-
znamiętniona Młynarka, wreszcie Drwal i Głupi Ma-
ciuś – „pastuch w służbie u Młynarza”. Niejako osob-
nym statusem obdarowany jest Leśny Dziadek, pozornie 

Kraków: D. E. Friedlein, 1912
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przypominający Pustelnika z „Balladyny”, lecz bohater 
Słowackiego w istocie jest obalonym monarchą Popie-
lem III, zaś Leśny Dziadek reprezentuje pierwotną cywi-
lizację pogańską, związaną z kultem przyrody.

A w społeczność ludzką stale ingerują siły nieczy-
ste: Diabeł Boruta, „opiekun” możnych, oraz Diabeł 
Kusy, wodzący po manowcach przedstawicieli ludu. Ak-
cję dramatu umieścił Rydel w „czasach saskich”, czyli 
w 1. połowie XVIII w., co fabułę baśni zabarwiło paty-
ną dawności.

Bronowicki poeta – bywały w świecie, dobrze zna-
jący Niemcy (studiował przez krótki czas w Berlinie) – 
w kilku utworach poruszał problem parcia na Wschód 
plemion germańskich. Już pierwszy utwór dramatyczny 
Rydla „Mściwój”, następnie „Jeńcy” ukazywały obronę 
Słowian przed agresją z Zachodu. „Betlejem polskie” sy-
gnalizowało bieżące szykany, z jakimi borykali się Wiel-
kopolanie. Wreszcie dramat „Bodenhain” zawierał prze-
strogę przed lekkomyślnym wyzbywaniem się ziemi na 
rzecz Prusaków.

Jak więc widać, niezwykle zróżnicowana jest twórczość 
literacka Rydla. A nie było tu mowy o trylogii dramatycz-
nej „Zygmunt August” oraz o jego cenionych przekładach 
z łaciny („Amor i Psyche” Apulejusza) i greki (przekład 
części „Iliady” Homera), wreszcie z języka francuskiego 
(„Sawantki” Moliera).

4. Paralela: Wyspiański – Rydel

Powróćmy do owego „machnięcia ręką” na Rydla przez 
Wyspiańskiego, o czym czytamy w „Plotce o «Weselu»”. 
A jest to sprawa kluczowa w konflikcie pomiędzy tymi 
artystami.

Rozpocznę jednak od dygresji. Historia muzyki pol-
skiej odnotowała apel Adama Mickiewicza do Frydery-
ka Chopina, by nie marnował talentu i podjął program 
stworzenia opery narodowej. Intencja twórcy „Pana Ta-
deusza” była szlachetna, lecz  nieprzemyślana. Mickiewicz 
sądził, że skoro Chopin komponuje polonezy i mazur-
ki, to bez trudu napisze muzykę operową, wszak opera 
romantyczna składała się z „numerów”, które ujęte cało-
ściowo tworzyły jakość wyższego rzędu. A jednak! Cho-
pin był przede wszystkim pianistą, pozostał więc wierny 
swojemu instrumentowi. 

Z tej samej historii wiemy, że solidne fundamenty dla 
opery polskiej zbudowali Karol Kurpiński oraz Józef El-
sner. Natomiast rodak kresowy Mickiewicza – Stanisław 
Moniuszko zbudował gmach godny najsławniejszych 
scen operowych świata. Przyszły twórca „Halki” i „Strasz-
nego dworu” studiował grę organową oraz muzykę wo-
kalną, gdyż pragnął  zostać organistą i cel swój osiągnął. 
Jako kompozytor rozpoczął od komponowania pieśni, 
uzbierało się 12 „Śpiewników domowych” tego twórcy. 
Dopiero w następstwie sukcesów odnoszonych na tym 
polu Moniuszko rozszerzył zakres swoich zainteresowań 
o gatunki muzyki scenicznej, jakimi w owym czasie były: 
wodewil i opera. Tak postępował logiczny rozwój talen-
tu tego artysty.

Powróćmy teraz do owego paternalizmu Wyspiań-
skiego okazywanego Rydlowi. Autora „Akropolis” in-
spirowały formy monumentalne, zagadnienia ogól-
noludzkie, a nade wszystko – narodowe. Sztukę teatru 
traktował jako oręż  w walce o niepodległość Polski. Dla-
tego choć w „Weselu” pojawiają się relikty folklorystycz-
ne, zaczerpnięte z obyczaju wsi podkrakowskich, to jed-
nak pełnią one funkcję niejako ornamentacyjną, a nade 
wszystko ludyczną, wobec idei przewodniej utworu, jaką 
jest hasło powstania zbrojnego przeciw zaborcom. Ar-
tysta tak był pochłonięty ową ideą, że wcale nie zadawał 
sobie pytania o realność takiego przedsięwzięcia. Swo-
im zwyczajem wolał obwiniać innych, w tym przypad-
ku Polaków, oskarżając ich o gnuśność („jakieś ich chyci-
ło spanie”). Tymczasem Polacy udowodnili, że gdy tylko 
nadarzy się szansa na sukces, a taką stał się wybuch woj-
ny światowej, chwycą za broń – najpierw w Krakowie, po-
tem w Poznaniu, wreszcie na Górnym Śląsku i „wybiją się 
na niepodległość”. Wyspiański, jak dziecko, żądał decyzji 
natychmiastowej.

Bari: Dział Wydawniczy Delegatury PCK przy 2. Korpusie, 1946



1 8  •  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

Tutaj dodam, że autor „Wesela” od pewnego czasu 
zmagał się ze śmiertelną wówczas chorobą – syfilisem. 
Nie wprowadzałbym tego wątku, gdyby nie fakt, iż stany 
gorączkowe u osób dotkniętych tą przypadłością wywo-
łują halucynacje, wizje, które pozwalają materializować 
byty wyobrażeniowe lub dzieła sztuki. Tak było z owymi 
„zjawami” w „Weselu”, z postaciami Stańczyka, Werny-
hory, Szeli. Konkludując: Wyspiański teatr swój ujmował 
w kształtach monumentalnych:

 „Teatr mój widzę ogromny,
 wielkie powietrzne przestrzenie,
 ludzie je pełnią i cienie (sic!),
 ja jestem grze ich przytomny”
  („I ciągle widzę ich twarze”, 1904 r.)
Zgoła odmienną organizacją psycho-fizyczną i arty-

styczną był Lucjan Rydel (choć i on nie był osiłkiem). 
Przede wszystkim górowała w nim refleksja oraz wiedza 
w zakresie historii ojczystej, dziejów sztuki europejskiej, 
literatur antycznych oraz nowożytnych, a nie wizje. Mo-
tywy do swej twórczości czerpał z antyku, podobnie jak 
Wyspiański, a także z historii Polski, z bogatego zasobu 
podań i legend. Na pozór i pod tym względem zacho-
dzi pewna analogia. Jednak autor „Legendy” wzorów dla 
swojej interpretacji mitów greckich lub rodzimych podań 
szukał w twórczości Ryszarda Wagnera, głównie w jego 
tetrologii „Pierścień Nibelunga” (1853–1876). Rydel zaś, 
choć znał dobrze kulturę niemiecką, wierny był polskiej 
tradycji zakorzenionej mocno w języku i obyczajowości 
ludu polskiego.

Wyspiański w „Wyzwoleniu” podjął polemikę z Mic-
kiewiczem, zarzucając mu kult grobów oraz bezczyn-
ność w sprawie narodowej, co jaskrawo kłóci się z aktywi-
zmem autora „Dziadów” w czasie Wiosny Ludów (legion 
rzymski) oraz w okresie wojny krymskiej, kiedy udał się 
do Stambułu celem zorganizowania zbrojnego oddziału 
i gdzie zakończył życie, prawdopodobnie otruty, na co 
wskazują niektórzy badacze.

Rydel zaś nie był buntownikiem i nie polemizował 
z wieszczami, on z wdzięcznością przejmował od nich 
pewne motywy, głównie z twórczości Słowackiego („Bal-
ladyna”). Wreszcie to, co najważniejsze, teatr Rydla ma 
charakter kameralny, dlatego apodyktyczne „rady” Wy-
spiańskiego, udzielane twórcy „Betlejem polskiego”, nie 
miały sensu. Ale Wyspiański był bezwzględny, bezpardo-
nowo piętnował krnąbrnego „ucznia” (był o rok starszy 
od Rydla), czemu dał wyraz w liście do Józefa Kotarbiń-
skiego, dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie z dnia 
23 III 1901 r., w którym pisał, że „Zaczarowane koło” jest 
„nic nie warte”. I niechaj ten dowód (jeden z wielu) nie-
lojalności koleżeńskiej Wyspiańskiego zakończy paralelę 
dwóch artystów okresu Młodej Polski.

Trzeba podnieść jeszcze jeden temat: czym w istocie 
jest „Wesele” – reportażem scenicznym z konkretnego 
wydarzenia, czy też – jak utrzymuje Boy – pamfletem śro-
dowiskowym i ogólnopolskim? Że ten pierwszy wariant 
nie wytrzymuje krytyki, pisał już Boy-Żeleński, tylekroć 
tu cytowany. Dla przykładu: Boy twierdzi, że arendarza 
Singera nie było w Bronowickiej chacie tego wieczoru, 

Kazimierz Sichulski, Para karykatur. Stanisław Wyspiański i Lucjan Rydel, 1904, litografie z albumu „XXX karykatur rysował”, wym.: 19 ×15,5 cm; 
Wydany nakładem Władysława Teodorczuka
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zatem nie mógł się chełpić „uczonością” swej córki, któ-
ra rzekomo „zna cały Przybyszewski” (wyraźny ukłon 
poety pod adresem redaktora „Życia”, pisma, w którym 
Wyspiański odpowiadał  za szatę graficzną). Pepa Singer 
(Rachela) miała wówczas 15 lat i była nieśmiałą wiejską 
dziewczyną, którą fantazja autora „Wesela” przemieniła 
w sawantkę, licytującą się z Poetą na słowne liczmany. 
Naturalnie scysja Księdza z Żydem posiada ten sam cha-
rakter. Wprawdzie Boy dodaje, że ta szorstka rozmowa 
mogła odbyć się w sąsiedniej wsi, czemu nie można za-
przeczyć. Ale jej źródło mogło być też inne – mianowicie 
literackie, gdyż włączenie się Czepca do rozmowy:

 „To któż moich groszy złodzij,
 Czy Żyd jucha, czy dobrodzij?” – 
dziwnie przypomina replikę Wójta z „Krótkiej rozpra-

wy” Mikołaja Reja:
 „Ksiądz pana wini, pan księdza,
 A nam prostym zewsząd nędza.”
Ale to już inny temat.

Zakończenie

Dla przybliżenia publiczności kulturalnej w Polsce praw-
dziwego oblicza Lucjana Rydla uczyniono wiele. Poczesne 
miejsce zajmuje tu opowieść biograficzna „Droga do Bro-
nowic” Józefa Dużyka (1968). Ale i wcześniej pojawiały 

się głosy protestu przeciw szyderczo-plotkarskiej wer-
sji żywota autora „Zaczarowanego koła”, mam tu na my-
śli esej Stanisława Pigonia z „Tygodnika Powszechnego” 
(1951, nr 4) oraz studium „Państwo młodzi z «Wesela»” 
Adama Grzymały-Siedleckiego (1961). Dodajmy jesz-
cze rekonesans badawczy Teresy Brzozowskiej zamiesz-
czony w „Obrazie literatury polskiej XIX i XX w.” oraz 
Wstęp do „Wyboru dramatów” Rydla (Biblioteka Naro-
dowa, Ossolineum, Wrocław 1982) pióra Lesława Tata-
rowskiego. A mimo to w przeznaczonym dla szkół wyda-
niu „Wesela” Wyspiańskiego (wyd. Greg, Kraków 2019) 
żadne z tych obiektywnych i kompetentnych opracowań 
nie znalazło miejsca dla objaśnienia tekstu, lecz… „Plotka 
o «Weselu»” T. Boya-Żeleńskiego! Tak oto ową szyderczą 
wersję biografii Rydla upowszechnia się nadal, sensację 
lepiej się sprzedaje. Dlatego dołączam swój głos w obro-
nie dobrego imienia Lucjana Rydla, uważam bowiem, że 
dalsze kolportowanie owej plotkarskiej wersji życiorysu 
tego poety wynika ze złej woli (merkantylizm?) lub igno-
rancji, co jednako zasługuje na potępienie.

PS. W uzupełnieniu dodam, że teatr lubelski poza „Za-
czarowanym kołem” wystawił jeszcze „Królewskiego je-
dynaka” (pierwszy człon trylogii „Zygmunt August”, sez. 
1925/26), „Jeńców” (sez. 1944/45) oraz „Betlejem pol-
skie” (sez. 1963/64).

Stefan Kruk

Jadwiga z domu Mikołajczykówna 
z mężem Lucjanem Rydlem 
(fot. początek XX wieku)
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O Przeźroczach  
Marii Kuncewiczowej  
bez cenzury

Danuta 
Sękalska

Sfinalizowanie umowy pomiędzy Dorothy Kuncewicz 
a wydawcą Feerii Dariuszem Rossowskim na wznowie-
nie Przeźroczy, Notatek włoskich powiodło się mimo wielu 
trudności. Wdowa po zmarłym 31 maja 2009 roku jedy-
nym synu Autorki, Witoldzie Kuncewiczu, który osie-
dlił się w Ameryce z początkiem lat pięćdziesiątych XX 
wieku, nie znała języka polskiego, nie potrafiła posługi-
wać się Internetem, obce jej były wszelkie formalności, 
bo te zawsze załatwiał mąż. Jako osoba zaprzyjaźniona 
z rodziną Marii Kuncewiczowej uczestniczyłam aktyw-
nie w pokonaniu owych trudności. Z Dorothy mogłam 
porozumiewać się tylko telefonicznie i za pośrednictwem 
poczty oraz przy pomocy zadomowionej w Old Kennels 
Jo Pat Murphy. We wrześniu 2009 roku dostałam od pana 
Rossowskiego e-mail z podziękowaniem za moje stara-
nia i propozycję: „…skoro jest Pani, polskim łącznikiem  
spadkobierców, zastanawiam się, czy nie chciałaby Pani 
napisać kilku słów wstępu do wznowienia Notatek wło-
skich. Jest to zbiór refleksji czasem bardzo silnie osadzo-
nych w bieżących zdarzeniach, więc książce przydał-
by się jakiś rodzaj pomostu do dnia dzisiejszego. Z racji 
roli, którą odgrywa Pani w relacjach z rodziną Autorki, 
w pierwszej kolejności zwracam się z tą prośbą właśnie 
do Pani”. 

Przedmowę do pieczołowicie opracowanych, z przy-
wróconymi skrótami cenzury, wydanych w 2010 Przeźro-
czy, Notatek włoskich napisałam i zatytułowałam Niezwy-
kła Pani Maria Kuncewiczowa. 

Jak się zrodziły moje relacje z rodziną Kuncewiczów, 
o których wspomina wydawca? Syna Marii Kuncewiczo-
wej Witolda Kuncewicza poznałam w latach dziewięć-
dziesiątych w „Kuncewiczówce” w Kazimierzu Dolnym. 
Byłam wtedy wolontariuszką w ufundowanej przez nie-
go po śmierci rodziców i prowadzonej z rozmachem i wy-
obraźnią przez Edwarda Balawejdera Fundacji Marii i Je-
rzego Kuncewiczów. W tym czasie (lata 1991–2004) był 
to dom otwarty, salon literacki, ośrodek spotkań wybit-
nych twórców. Na uroczystości upamiętniające twórczość 
matki czy działalność polityczną ojca pan Witold przyla-
tywał z dalekiej Ameryki. 

Dwukrotnie, w roku 2000 i 2006, gościliśmy z mę-
żem u pana Witolda w położonej w zielonej kotlinie far-
mie Old Kennels w Virginii, opisywanej przez jego matkę 
w Naturze. Opiekował się bezcennym archiwum zgroma-
dzonym przez rodziców, zawierającym dokumenty i listy 
o wartości historycznej oraz nieznane rękopisy Marii. Pan 
Witold zaprosił nas, żebyśmy uporządkowali i skatalogo-
wali te zbiory. Codziennie przynosił nam do „cottage’u”, 
gdzie nas umieścił, pudła z gromadzonymi przez lata „pa-
pierasami”, jak je zwał. Opisywaliśmy je, klasyfikowali, 

Wydawnictwo PAX 1985
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dokumentowali, kserowali, umieszczali w segregatorach. 
Ze wzruszeniem i szczególną dbałością pochylaliśmy się 
nad korespondencją rodzinną, a zwłaszcza nad obejmują-
cymi prawie pół wieku listami matki do syna. Listy te od-
zwierciedlają wielką miłość matki do jedynaka, zawierają 
wiele informacji o twórczości znakomitej pisarki, uka-
zując zarazem trud tworzenia. Pan Witold powierzył mi 
wtedy kserokopie korespondencji matki i niektóre orygi-
nalne dokumenty do wykorzystania w planowanej prze-
ze mnie książce. Zlecał nam również załatwianie swoich 
spraw w Polsce, m.in. z ZAiKSem. Zachowałam pękatą 
teczkę z naszą wieloletnią korespondencją.

Po śmierci pana Witolda skatalogowane przez nas 
zbiory rodzinne Dorothy Adams Kuncewicz z mojej ini-
cjatywy przekazała Ossolineum, bezpłatnie, dopełnia-
jąc znajdujące się tam archiwum Marii i Jerzego Kun-
cewiczów. Zdążyłam jeszcze pomóc Dorothy, już wtedy 
poważnie chorej, zawrzeć trzy umowy z polskimi wy-
dawcami. I tak w 2009 roku nakładem Biblioteki Polity-
ki ukazał się Tristan 1946, a w roku 2010 wydawnictwo 
łódzkie Feeria opublikowało właśnie Przeźrocza, Notatki 
włoskie z przywróconymi fragmentami usuniętymi wcze-
śniej przez cenzurę. Z wydania Dwóch księżyców mimo 
zawartej umowy wydawca niestety zrezygnował z powo-
du… słabej sprzedaży Przeźroczy. Książki Kuncewiczo-
wej zniknęły z obiegu wydawniczego w Polsce, a jedy-
na jej pozycja, z której do niedawna była znana, to wciąż 
wznawiana wirtuozerska Cudzoziemka. Po śmierci Do-
rothy w 2012 roku pomogłam Alexandrowi, adoptowa-
nemu synowi Dorothy i Witolda, w zawarciu umowy na 
wznowienie Cudzoziemki z wydawnictwem Prószyński 
Media. Kontynuując wolę ojca, odwdzięczył się przeka-
zaniem mi praw do cytowania fragmentów listów i tek-
stów swojej babki Kuncewiczowej. 

Przez lata podejmowałam starania o sprowadzenie 
do Polski pozostałych w Ameryce cennych dokumen-
tów i pamiątek rodzinnych, które pan Witold pokazywał 
nam i opisywał, kiedy gościliśmy w Old Kennels. Pieczo-
łowicie je sfotografował, a po jego śmierci zeskanowa-
ła je Jo Pat Murphy, która pomagała w prowadzeniu far-
my i doglądaniu koni wyścigowych hodowanych z pasją 
przez pana Witolda. Przysłane przez nią skany przekaza-
łam Ossolineum. W odzyskanie tej spuścizny zaangażo-
wało się warszawskie Muzeum Literatury, jednak kontakt 
z chorym Alexandrem Kuncewiczem był bardzo utrud-
niony. Po śmierci Alexandra w 2018 roku skany, wszyst-
kie istotne informacje i kontakty amerykańskie przydat-
ne do odzyskania amerykańskiej spuścizny Kuncewiczów 
powierzyłam kierownictwu Domu Marii i Jerzego Kunce-
wiczów w Kazimierzu Dolnym z nadzieją pozytywnego 
załatwienia tej ważnej dla kultury polskiej sprawy.

Podczas pobytu na farmie prowadziliśmy z panem Wi-
toldem długie rozmowy o życiu jego rodziców i dalszej 
rodziny, o jego barwnych przygodach i niełatwej z po-
czątku egzystencji w Ameryce, snuliśmy ambitne pla-
ny wydawnicze i pisarskie. Jednak zarówno przygotowa-
ny przeze mnie projekt Listów Marii Kuncewiczowej do 
syna Witolda, przyjęty przez wydawnictwo Czytelnik, jak 
i uzgodniony z panem Witoldem mój konspekt planowa-
nej Sagi rodziny Kuncewiczów i Szczepańskich, zaakcepto-
wany przez wydawnictwo WAB, nie doczekały się reali-
zacji, gdyż pan Witold nie zaaprobował proponowanych 
przez te wydawnictwa warunków. Zafascynowana losami 
Marii Kuncewiczowej, postaci o światowym wymiarze nie 
tylko, jeżeli chodzi o jej pisarstwo, ale i zakres działania, 
staram się wypełnić powierzoną mi przez pana Witol-
da misję i pracuję nad książką pod tytułem Cudzoziemka 
czy Dama Rzeczpospolitej? Moje bliższe i dalsze spotkania 
z Marią Kuncewiczową. To osobista opowieść o poszuki-
waniu prawdy o niezwykłej pisarce o zasługach nie tyl-
ko literackich, ale również, co mniej znane, ambasadorce 
polskości i polskiej kultury podczas wieloletniego poby-
tu na emigracji. 

Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1997
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A oto fragment przedmowy do Przeźroczy, którą napi-
sałam w 2009 roku na życzenie wydawcy Feerii: 

 
„Z pewnym wzruszeniem polecam książkę, która ma 

olbrzymi wdzięk literacki, zniewalającą dojrzałość i jak 
mało która mówi o niebanalnej wrażliwości pisarki.

To zdumiewające, że właśnie Maria Kuncewiczowa, 
wielka dama polskiej literatury, intelektualistka i przyja-
ciółka najwybitniejszych ludzi swojej epoki, jest tak mało 
obecna, poza kręgiem znawców, w naszej przestrzeni my-
ślowej. Można by rzec – Wielka Nieobecna. (…)

Tym bardziej cieszy, że jej wspaniale Przeźrocza – wy-
dane ćwierć wieku temu, a napisane już 40 lat temu – 
są nadal tekstem na wskroś współczesnym, który zacho-
wał świeżość poranka. Kiedy ukazały się po raz pierwszy 
w 1985, były pocięte przez cenzurę (a nawet kolejne 
wznowienia po 1989 roku zachowały, niestety, tamte in-
gerencje). Widać, że w cztery lata po zdławieniu «Soli-
darności» w 1981, wiele passusów musiało brzmieć zbyt 
obrazoburczo w uszach cenzora. Obecne wydanie po raz 
pierwszy jest bez skreśleń i zawiera pełny oryginalny tekst 
autorski.

Tomik ten zawiera reminiscencje literackie z wielo-
krotnych pobytów we Włoszech, dokąd od 1970 roku je-
sienią wyjeżdżała pisarka wraz z mężem i przebywała aż 
do wiosny, chroniąc się przed chłodami polskiej zimy. 
Przeźrocza należą wraz z wcześniejszymi Fantomami 
i Naturą, do nurtu jej esejów autobiograficznych, uważa-
nych przez część krytyków za szczytowe osiągnięcie pi-
sarki. Kuncewiczowa – która sama kiedyś z humorem do-
konała podziału swoich książek na «romanse, dyliżanse 
i eksperymenty» – eseje Fantomy i Natura nazwała hybry-
dą, określając je jako skrzyżowanie romansu z dyliżan-
sem, i podobnie zaklasyfikowała Przeźrocza, nazywając 
je »jeszcze jedną podróżą przez miejsca i czasy«.

To rzecz o zdarzeniach, pejzażach, przeżyciach natu-
ry religijnej, o spotykanych ludziach, przygodnych piel-
grzymach, papieskich audiencjach, o otaczającym wło-
skim świecie. Kuncewiczowa opowiada to językiem 
zachwycającym, sięgającym poezji, a wszystko to przesą-
cza przez pisarską wrażliwość i olbrzymią erudycję, dzię-
ki czemu możemy zrozumieć pewne zjawiska, którymi 
żyły Włochy tamtego pozornie odległego czasu. Do nich 
na przykład należy wstrząsające przeżycie Marii związa-
ne z porwaniem i zamordowaniem Aldo Moro, co skłania 
pisarkę do subtelnych rozważań na temat przemocy i ter-
roryzmu oraz marnej w tym zderzeniu kondycji człowie-
ka, który musi przegrać z prymatem państwa.

Przeźrocza są »świadectwem daru obserwacji 
i nieustannej wrażliwości sędziwej pisarki na rytm ży-
cia naszej współczesności, razem z jej wynaturzeniami 

i zagrożeniami« – pisała Elżbieta Sawicka. A wedle Ta-
deusza Sołtana »całe Przeźrocza wydają się, w ogóle, in-
telektualnym usiłowaniem zajrzenia pod skórę świata«.

Danuta Sękalska”.
 
Na stronach 112, 205 i 218 Przeźroczy w wydaniu Fe-

erii widnieją przywrócone passusy, które zabrzmiały ob-
razoburczo w uszach czujnego cenzora za czasów PRL. 
Teraz skróty cenzury mogą pobudzać do zadumy, ale 
w czasach PRL były ponurym symbolem rzeczywistości.

 
W rozdziale Wojna domowa, gdzie Maria snuje bole-

sne refleksje po porwaniu przez Czerwone Brygady pre-
zesa Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej Aldo Moro, 
w podrozdziale Instynkt życia (s. 111 i 112) Maria Kunce-
wiczowa wyznaje, że kiedy mówiono w zniewolonej Pol-
sce o wskrzeszeniu państwa 

„…do mojej wyobraźni nie docierało pojęcie 
»państwo«, na pozór równoznaczne z o wiele bardziej 
zrozumiałym słowem »ojczyzna«. Dopiero kiedy 
w Polsce powstawały rządy, gabinety ministrów, 
powoływano do życia parlamenty i administracje, 
Ojczyzna zaczynała blednąć, przesłonięta cieniem, 
który padał od Państwa.
Czas mojej młodości, krótka epoka między jedną 
a drugą wojną światową, ten czas nie zdążył 
mnie politycznie uświadomić: byłam zbyt zajęta 
uświadamianiem sobie własnego istnienia, 
osobistych doznań, i perspektyw w oderwaniu od 
obcego ciała, zwanego społeczeństwem.
Mój okres emigracyjny 1939–1958 także apoteozie 
państwa nie sprzyjał, mimo apoteozy wojska w imię 
pieśni: Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem 
Polakami. Państwo ustępowało miejsca Ojczyźnie. 
[----] Ustawa z dn. 31 VII 81 r. O kontroli publikacji 
i widowisk art. 2 pkt 1,3 (Dz. U. nr 20, poz. 99, 
zm.1983 Dz.U. nr 44, poz. 204)*. 
 
Przywrócony fragment: 
*Natomiast ta idea, czy raczej wcielenie idei 
niezależności państwowej, po moim powrocie 
do kraju zostało zmącone przez koniunkturę 
geograficzno-polityczną. Miejsce Polski w świecie 
współczesnym okazało się bardziej niż kiedykolwiek 
zależne od racji stanu wielkich mocarstw i państwo 
polskie wróciło na plan tragedii romantycznej, czyli 
pole walki narodów o wolność.

W rozdziale Skruszeni, żałujący (s. 205) 
Kuncewiczowa tworzy psychologiczny portret 
„skruszonych” czerwonych brygadzistów. 
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W podrozdziale Wyroki oblicza wymiar kar 
zasądzonych 63 terrorystom oskarżonym o zbrodnie 
– sięgają one w sumie 1355 lat. I ubolewa: 
„W ciągu wielu lat przez dłuższe lub krótsze okresy 
63 osoby, niektóre z nich przez całą resztę – może 
długiego? – życia nie będą miały swobodnego 
dostępu do drzwi i okien. Nie będą miały rodzin, 
prywatnych adresów ani zajęć publicznych. Jakaż 
wielka masa energii gnije za murami więzień na 
Ziemi, gdzie droga do Damaszku została wykreślona 
z mapy? [ – – – – ] [Ustawa z dn. 31 VII 81 r. 
O kontroli publikacji i widowisk art. 2 pkt 3 (Dz.U. 
nr 20, poz. 99, zm. 1983 Dz. U. nr 44, poz. 204)]*.” 
 
Przywrócony fragment: 
*Mapy w atlasach, które obowiązują ludzi, są zależne 

od historyków, oni z kolei podlegają dyktandu polityków. 
E. F. Schumacher we wstępie do swojej książki Przewod-
nik dla zabłąkanych (A Guide For The Perplexed) pisze:

„Podczas mojej wizyty w Leningradzie kilka lat temu 
usiłowałem się zorientować podług mapy, gdzie 
akurat jestem. I nie mogłem się połapać! Z miejsca, 
gdzie się znajdowałem, widziałem kilka olbrzymich 
cerkwi, ale na mapie ich nie było. Kiedy nareszcie 
mój tłumacz pospieszył z pomocą, powiedział: »My 
na naszych mapach nie uwzględniamy soborów«. 
Na to pokazałem mu jeden jedyny sobór wyraźnie 
zaznaczony. »Ach, to co innego – oświadczył – to 
jest muzeum; to nie jest coś, co nazywamy żywym 
soborem. U nas nie zaznacza się żywych soborów«.
Schumacher nazwał tę mapę »mapą filozoficzną«”. 

Dalej w rozdziale Skruszeni, żałujący, w podrozdziale 
Spotkanie Polaków (s. 218 i 219) Maria Kuncewiczowa 
opowiada o tym jak w Watykanie prałat poprowadził ją 
do sali, gdzie odbywają się konsystorze. W tej sali papież 
Jan Paweł II w styczniu 1981 roku, kilka miesięcy przed 
zamachem na swoje życie, przyjął Lecha Wałęsę z żoną 
Danutą i z gromadą polskich pielgrzymów. Maria przy-
pomina sobie scenę w telewizji:

„młody, wąsaty jegomość niewielkiego wzrostu, 
ubrany w garnitur masowej produkcji plus szeroki 
krawat w poprzeczne pasy, odświętny kostium 
polskiego robotnika; przy nim kobieta o wyglądzie 
nieśmiałej pensjonarki, a wkoło nich tłum szerokich 
słowiańskich twarzy, przejętych powagą chwili, 
zupełnie niepodobnych do masek uniżoności albo 
wyzwania, jakie widywałam pod czapką robotnika 
za czasów mego dzieciństwa”.
I snuje wspomnienia:

„I oto po dwu wojnach światowych, pamiętając 
tamto wszystko, przyszło mi oglądać gdańskiego 
stoczniowca, jego żonę i gromadę nadwiślańskich 
parafian nawykłych do strzechy, do czarnego, 
fabrycznego sklepienia i do zacieków na własnym 
suficie – oglądać ich w pysznej sali watykańskiej, 
nakrytej różami ze złota, przyjmowanych przez 
papieża rodem z Wadowic. [ – – – – ] [Ustawa z dn. 
31 VII 81 r, O kontroli publikacji i widowisk art. 2 
pkt 1, 2 (Dz. U. nr 20, poz. 99; zm. 1983 Dz. U. nr 
44, poz. 204]*”.
 
Przywrócony fragment:
*Ale także rodem z tej nieobliczalnej magmy, która 
w każdym kraju raz produkuje geniusza, raz kalekę, 
raz świętego, a raz generała. Scena, jaką wtenczas 
widziałam w telewizji, była detaliczna, w rytmie 
jak gdyby zwolnionym (a może intensywność 
mojego patrzenia dawała ten efekt). Rodzaj antraktu 
między kryminałami a polityką. Z gestów, ze 
słów, z przedmiotów i ze spojrzeń wywiązywało 
się coś więcej niż informacja, wywiązywała się 
atmosfera zatrącająca o Biblię i o Mickiewicza. 
Moim najsilniejszym doznaniem był podziw, 
że po tak długiej kwarantannie, przemytnicy 
wolności wkraczają znowu na światową scenę nie 
w czamarach, surdutach i mundurach, tylko w tych 
właśnie robotniczych garniturach „od święta”. 
Nie wiedziałam wówczas, jak to wiem teraz, zimą 
i wiosną 1983, że wśród „szerokich polskich twarzy” 
w otoczeniu Wałęsy znalazła się przynajmniej jedna 
twarz obca
. . . . . . 
 – działacz ruchu zawodowego włoskiego, Scricciolo, 
rzekomy entuzjasta „Solidarności”, występujący 
w roli kolegi-robotnika, gospodarza na terenie 
Italii. Obecnie jest on pod śledztwem za udział 
w rzekomym spisku na życie Wałęsy. Podobno 
chodziło o zabicie Wałęsy. Podobno chodziło 
o zabicie Jana Pawła II. Podobno… podobno. 
W barach i trattoriach rzymskich od razu ustaliła 
się opinia, że jakiejś światowej potędze zależy na 
usunięciu zarówno Wałęsy, jak papieża. Głośnikiem 
o najszerszym zasięgu, jeśli chodzi o „Solidarność”, 
stał się Watykan nie tyle dlatego, że papież jest 
Polakiem, ile że w obecnej fazie swego istnienia 
Kościół katolicki usiłuje być rzecznikiem wszystkich 
uczciwych ludzi z zakneblowanymi ustami. 
W Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Brazylii, 
rozwinęły się ruchy natchnione przez „Solidarność”. 
Związki zawodowe w Europie Zachodniej stanęły 
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po stronie polskich robotników. Usunięcie Wałęsy, 
a tym bardziej papieża, odebrałoby głos żywiołom 
postępowym, które totaliści nazywają reakcją, bo to 
jest reakcja na ich zacofanie.
„Solidarność” jest młodzieńczą próbą wyjścia 
poza natrętną rzekomość, próbą odkłamania 
haseł, ujawnienia zbrodni i wyrównania praw 
bez uciekania się do rozlewu krwi. Na obecnym 
etapie historii jest pokojową fazą rozwoju Armii 
Krajowej polskiego narodu. „Solidarność na razie 
nie osiągnęła swoich celów. Nie mogła osiągnąć ich 
w państwie, które pozostaje częścią globu, gdzie 
solidarni ze sobą są przeważnie wspólnicy afer 
kryminalnych. Wałęsa u kogóż miał szukać otuchy 
jak nie u przedstawicieli dynastii apostołów Jezusa?
 

Przeźrocza według słów samej Marii Kuncewiczowej sta-
nowią, po Fantomach i Naturze, trzeci tom jej autobio-
grafii. Mają formę dziennika, reportażu, zapisków pisarki 
z licznych podróży do Włoch. Obejmują lata 1978–1983. 
Kuncewiczowa, czuła obserwatorka świata, nie mogła po-
zostać obojętna na uroki Włoch, tutejszej przyrody, histo-
rii i architektury, a zwłaszcza Rzymu, jego parków, mu-
zeów, charakterystycznego dla wiecznego miasta rytmu 
życia, zwyczajów jego mieszkańców. Opisywała też dom 
sióstr salwatorianek oraz franciszkanek, gdzie mieszkała 
z mężem, podróże na południe, na Sycylię i Istrię. Ważny 
jest przewijający się w całej książce wątek natury religij-
nej, rozważania pisarki na temat Boga i wiary. Dużo miej-
sca w książce poświęciła Kuncewiczowa takim „wielkim 
ewenementom”, jak porwanie i śmierć Aldo Moro oraz 
wybór polskiego papieża, Jana Pawła II. Nie ograniczy-
ła się do opisów tych wydarzeń, ale analizowała ich głęb-
szy filozoficzny sens. 

Notując dramatyczny przebieg wypadków związa-
nych ze sprawą Aldo Moro, a potem z procesem Czerwo-
nych Brygad, Kuncewiczowa wskazuje na ich uniwersal-
ną wymowę. Analizuje zjawisko terroryzmu i przemocy, 
zastanawia się nad kondycją współczesnego człowieka. 
W rozdziale „Skruszeni, żałujący”, w podrozdziale „Sza-
weł – Paweł” proces, który toczy się na Foro Italico na-
suwa pisarce gorzką refleksję: „A czyż państwo nie jest 
organizacją terrorystyczną żądną śmierci swoich przeciw-
ników? Jaki obywatel i jaki kraj ostoi się przed terrorem 
państwa, jeśli za swój najwyższy trybunał nie uzna siły, 
którą jedni nazwą Bogiem, inni cywilizacją, jeszcze inni 
sumieniem? Nazwy nie są ważne”. Trudno oprzeć się wra-
żeniu, że Kuncewiczowa odnosi te słowa również do sy-
tuacji Polski w stanie wojennym

Czytelników książki wydanej przez Instytut Wydaw-
niczy PAX w 1985 roku, której podtytuł Notatki włoskie 

wyraźnie zapowiada akcję rozgrywającą się w scenerii 
Włoch, mogły uderzyć zaznaczone przed wydawcę skró-
ty cenzury w miejscach, gdzie autorka mówi o państwie, 
więzieniach i wizycie Lecha Wałęsy u polskiego papieża. 
Uderzyć i skierować myśli ku Polsce w burzliwym okresie 
przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Tych 
wydarzeń Kuncewiczowa nie mogła opisywać ze względu 
na obowiązującą w PRL-u cenzurę. Mogła sobie pozwolić 
jedynie na drobne napomknienia, jak w rozdziale „Woj-
na domowa” poświęconym dramatowi Aldo Moro, kiedy 
notuje: „Po latach czytania ascetycznej prasy PRL, gdzie 
życie jest preparowane na model abstrakcyjny, skazana 
nagle na pole widzenia reportażystów nawykłych do au-
tentyki, oglądałam świat przeludniony zbrodnią, ukrzy-
żowany, rozdarty, pogrążony w strachu i złości, pełen za-
sadzek i oszustwa. I na tym tle samotną figurę polityka do 
wymiany za nieokreśloną liczbę polityków”. Czy w roz-
dziale Niepodległość Libanu, gdy Kuncewiczowie przyby-
li do Rzymu jesienią roku 1981, tuż przed wprowadze-
niem w Polsce stanu wojennego: „Przełożona wita nas 
jak osoby ocalone z pogromu i zadziwia mnie powszech-
ność katastrofy, która niszczy tak różne kraje pod tak róż-
nymi pretekstami”. I w tym samym rozdziale, w podroz-
dziale Karnawał: „Nie myślimy o karnawale, nasłuchując 
wieści z Polski skazanej na stan wojenny. Dla nas Wielki 
Post nastał tuż przed Bożym Narodzeniem. Tymczasem 
Wierne Towarzyszki Jezusa zapraszają na… Mardi Gras, 
czyli polskie ostatki”.

Sięgam więc do listów Kuncewiczowej do syna pisa-
nych w jej latach „włoskich” i szukam fragmentów po-
święconych wydarzeniom rozgrywającym się wówczas 
w Polsce. Wyłania się z nich opowieść o tym, jak głębo-
ko oboje Kuncewiczowie, a szczególnie Maria, przeżywali 
wypadki w kraju. Przebywając we Włoszech, pisarka my-
ślami była w Polsce.

W liście z 17 sierpnia 1981 pisanym w Kazimierzu 
Maria polemizuje z synem, który sceptycznie ocenia 
zryw polskich robotników: „Muszę przyznać, że Twoja 
reakcja na wypadki w Polsce mnie zabolała; uprzytom-
niła mi do jakiego stopnia jesteś już Amerykaninem i to 
niezbyt dumnym z »europejskich korzeni«. Mesjanizm 
to nie jest, bo pierwszą przyczyną rozruchów nie była 
chęć ratowania świata, tylko kraju, który przez 38 lat był 
oszukiwany, okradany i stanął na brzegu przepaści. Ja-
kie wnioski z tego świat wyciągnie, to już sprawa świa-
ta a nie Polski”. I dodaje: „Lato jest przepiękne, nie pa-
miętam takich upałów i ciepłych nocy po wojnie. Może 
to zapowiedź nowej wojny?”. Uspokaja syna, że głodu 
w Polsce nie ma, są tylko wielkie ogony po żywność. 
I ograniczenia opału i światła, co nakłania ją i męża do 
wyjazdu do Włoch.
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Miesiąc później, 18 września, wciąż z Kazimierza, Ma-
ria zwierza się synowi: „Możesz sobie wyobrazić jak prze-
żywaliśmy – zwłaszcza ojciec – i nadal przeżywamy prze-
wrót w kraju. Tylko się modlić, żeby ten nowy ład ostał 
się i rozwinął. Na razie zapał powszechny, a zgrzytanie zę-
bów u pokonanych. Sprawa wydaje się – jest rozgrywana 
b. rozsądnie i spokojnie”. 

Kilka dni po przyjeździe do Rzymu, 18 listopada 
1981, Maria opisuje ze wzruszeniem, co widziała 
Warszawie: „…11go były ogromne manifestacje 
rocznicowe (1918 r., Niepodległość) i przypomniały 
mi się Twoje wyprawy na paradę wojskową z biletem 
na trybunę od Mietka Lepeckiego*. Teraz wraca 
szalona nostalgia za tamtym czasem, słuchałam ze 
zdumieniem jak tłumy młodziaków, pewnie wnuków 
i prawnuków dawnych żołnierzy, śpiewały teraz na 
placu Piłsudskiego piosenki legionowe”. I dodaje: 
„Jest głodno, zimno, ogony bez końca po żywność, 
po benzynę, po środki czystości, a jednocześnie 
taki luksus, że 3 tygodnie temu w polskim Radiu 
Ojciec Twój mógł powiedzieć w ciągu dwugodzinnej 
audycji, że zawsze był i pozostał przeciwny układowi 
w Jałcie z przyczyn nie tyle politycznych co 
moralnych”. Wychodzą książki Jerzego, jego odczyty 
cieszą się dużym powodzeniem, dziennikarze 

proszą o wywiady, ukazują się recenzje. „Wielka 
to jest pociecha, że Ojciec tego doczekał”. Dopisek 
Jerzego Kuncewicza: „Byliśmy z Mamą bardzo 
wyczerpani bo Polska bardzo a bardzo ciekawy kraj 
i przejmujemy się do głębi”. 

Ale zaledwie miesiąc później 16 grudnia Maria informuje 
syna, że nadzieje się rozwiały „w zeszłą niedzielę w nocy”. 
Jeszcze w sobotę bratanek Marii Jan Józef Szczepański po 
powrocie z Meksyku zainaugurował w Warszawie Kon-
gres Kultury bardzo dobrym przemówieniem, Anula, 
ukochana bratanica telefonowała, że na święta spodzie-
wa się dużo gości. „A w nocy nastąpił zamach stanu Ja-
ruzelskiego, aresztowania i paraliż całego kraju. Wszel-
ka komunikacja odcięta, nawet Watykan ma trudności”. 
Maria była wieczorem na placu Świętego Piotra na mo-
dłach za Polskę. W oknie ukazał się i przemówił papież. 
„Dziękował, przypominał, że polskiej krwi już za dużo 
się przelało za wolność, z której korzystają wszyscy tyl-
ko nie Polska”.

W liście z 1 stycznia 1982 Maria wyznaje z rozpaczą: 
„Nie wyobrażasz sobie najwyraźniej, i to mnie boli, jak 
głęboko jesteśmy wstrząśnięci przewrotem w kraju. Cały 
nasz byt w tych najostatniejszych latach życia został za-
chwiany, zostaliśmy odcięci od przeszłości i od przyszło-
ści, zawieszeni w próżni, zdani całkowicie na swoje b. już 
niedołężne siły i na łaski życzliwych ludzi”. 

Odmalowuje sytuację w kraju, donosi o – krótko-
trwałym na szczęście – aresztowaniu bratanka Jana Józe-
fa Szczepańskiego i informuje: „Okrucieństwa i bezpra-
wia są tak wielkie, że ten kogo nie trzymają za gardło, 
w tym wypadku ja, nie może milczeć. Wobec tego w du-
żym dzienniku rzymskim Il Tempo ogłoszono mój apel 
do Międz. Pen Klubu o pomoc dla polskich kolegów”. 
Apel ukazał się 23 grudnia 1981 roku.

16 kwietnia 1982 Maria przekazuje synowi dobrą 
wiadomość: „Z wielkim trudem, ale jednak piszę 
dalej Przeźrocza. Temat – to wszystko na co tu 
patrzę i co się dzieje w świecie, zwłaszcza w Polsce 
– mnie przerasta, ale czuję się w obowiązku jakoś 
to moje ostatnie świadectwo po sobie zostawić”. 
Kuncewiczowie zastanawiają się, czy wracać do 
kraju, przerażeni wiadomościami, które stamtąd 
docierają. „Tutaj co nas trzyma przy życiu, to 
życzliwość ludzi, piękno i możność spokojnej pracy” 
– stwierdza Maria.
Kuncewiczowa relacjonuje też synowi, jak postępuje 

praca nad książką. 16 kwietnia 1982 informuje, że roz-
począł się proces Czerwonych Brygad i komentuje: „Naj-
więksi pisarze piszą reportaże z sądu. Ja już swoje prze-
życie sprawy Aldo Moro opisałam w Przeźroczach i teraz 

Papież Jan Paweł II obdarowuje Marię i Jerzego Kuncewiczów 
różańcami z kryształu górskiego, lipiec 1982
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mam tę satysfakcję, że Alberto Moravia rozumuje całko-
wicie po mojej linii”. I dodaje z ulgą: „Więc Moro mam za 
sobą, ostatnio jestem zajęta Wojtyłą”.

Wiadomość, że w październiku 1978 roku kardynał 
Wojtyła został obrany papieżem, uszczęśliwiła Marię: 
„ocieram łzy szczęścia” – wyznała. Ceniła „uczonego teo-
loga, przemawiającego wieloma językami i chrześcijanina 
o gorącym sercu” – (rozdział Znowu mesjanizm podroz-
dział Intronizacja), urzekał ją jego charyzmat, uważała, 
że „papież… pod wieloma względami rewolucjonizuje 
Kościół i wpływa na układ sił światowych” (list do syna 
z 30 grudnia 1978). Jednak serce Kuncewiczowej, gorącej 
patriotki, którą zawsze obchodził los Polski, najbardziej 
poruszyła opinia, że dzięki wyborowi polskiego papieża 
„Ludzkość przypomniała sobie Polskę”, jak notuje w pod-
rozdziale Urbi et Orbi.

Wątek polski w Przeźroczach uosabia wielokrotnie wy-
stępująca tam postać papieża. Kuncewiczowa poświęciła 
Janowi Pawłowi II wiele miejsca, szczególnie w rozdzia-
le Znowu mesjanizm. Opisuje intronizację papieża oglą-
daną w telewizji, bo nie zdążyli z mężem z lotniska na 

plac Świętego Piotra oraz audiencję prywatną u kardy-
nała Wojtyły pół roku wcześniej, kiedy Jerzy „zahazar-
dował się w dziedzinę filozofii” i podjął dyskusję o prefe-
rowanym przez kardynała tomizmie i egzystencjalizmie. 
W podrozdziale Urbi et Orbi znajdujemy porywającą re-
lację pisarki o przemówieniu papieża i reakcji słuchają-
cych Rzymian. W kolejnym podrozdziale Treuga Dei pi-
sarka opowiada o audiencji na placu Świętego Piotra, 
kiedy uśmiechnięty papież podchodzi do Marii i Jerze-
go, wita się i oznajmia ku ich zdumieniu, że zaczął czytać 
ich książki. „Ojca Nieskończoność najpierw – pisze Maria 
synowi 23 maja 1979. – Powiedziałam Mu, b. wzruszona, 
że co dzień się modlę (i to prawda), żeby Duch św. nie 
opuszczał polskiego papieża. Na co uścisnął mi rękę i po-
wiedział: »ale Wy wszyscy musicie pomagać«”.

Rozdział Dlaczego oni to zrobili? to przejmujący opis 
zamachu na papieża w dniu 13 maja 1981 roku. 

W ostatnim, szczególnie ważnym dla Marii, jak zapo-
wiadała synowi, rozdziale książki zatytułowanym Rok 
święty znajduje się podrozdział Trzecie spotkanie. Maria 
i Jerzy w czerwcu 1982 roku przed odlotem do Polski zo-
stali zaproszeni na Mszę św. w kaplicy prywatnej papieża 
i na śniadanie, w którym uczestniczyło osiem osób. Roz-
mowa, jak 27 lipca pisze Maria synowi, mimo obecności 
dwóch obcych kardynałów toczyła się po polsku i była 
bardzo serdeczna. Papież i Jerzy dyskutowali na temat en-
cykliki Laborem exercens.

„Z kolei wypadło i mnie się odezwać. Jak 
zwykle niczego nie pomyślałam naprzód, nie 
przygotowałam siebie do sprostania sytuacji. 
Cokolwiek mówię i piszę, zawsze jest improwizacją, 
a jeżeli jakiś podskórny nurt wiąże moje słowa 
i uczynki, dzieje się to bez mojej wiedzy. Ze 
zdziwieniem usłyszałam, że pytam głosem 
schrypniętym, jak gdyby nie swoim: »Czy Ojcze 
nasz nie jest trudną modlitwą?«. Chwila ciszy. (…). 
Podnoszę oczy. Jan Paweł patrzy na mnie z wielkiej 
odległości. Nie uśmiecha się. Nie dziwi się. Mówi: 
»Tak. Ojcze Nasz jest bardzo trudną modlitwą«”. 
To było trzecie i ostatnie spotkanie Marii i Jerzego 

Kuncewiczów z Janem Pawłem II. I duchowe spotkanie 
Marii z papieżem.

12 września 1983 Maria z radością pisze synowi, że 
skończyła Przeźrocza. I wyznaje: „Ta moja praca była naj-
trudniejsza ze wszystkich”. A 3 czerwca 1985 przekazuje 
wiadomość: „Wyszły nareszcie Przeźrocza z zaznaczony-
mi przez cenzurę opuszczeniami”. 

Danuta Sękalska
*/ Mieczysław Bohdan Lepecki, pisarz i podróż-

nik, adiutant Józefa Piłsudskiego, brat szwagra Jerzego 
Kuncewicza.

Wyd. Feeria 2010
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Rozmowa o poszukiwaniu Boga
(ze spotkań z Marią Kuncewiczową)

Edward 
Balawejder

Z wielką przyjemnością przyjąłem wiadomość 
o planach Redakcji zaprezentowania Przeźroczy. Notatek 
włoskich Marii Kuncewiczowej. Miałem już wielką przy-
jemność przedstawiać tu swoje związki i kontrakty z Ma-
rią i Jerzym Kuncewiczami, ale wykorzystując tę okazję 
chciałbym wrócić do jednego spotkania z kwietnia 1986 
roku i zadziwiającej mnie wtedy rozmowy z pisarką, od-
bytej w salonie Kuncewiczówki.

Przyjechałem do niej, umówiony przez Jerzego Żuraw-
skiego, ówczesnego dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego, 
w sprawach remontu domu oraz współpracy z Wydaw-
nictwem Lubelskim w zakresie wznowienia jej wybra-
nych, a wszystkich Jerzego, dzieł literackich. Sprawy te 

udało się szybko wyjaśnić, załatwić ku zadowoleniu pi-
sarki, pozostała nam tylko do wypicia kawa, na którą za-
prosiła i ewentualnie towarzyska jeszcze rozmowa. 

Maria Kuncewiczowa, po krótkim odpoczynku, jak 
zwykle starannie ubrana, pełna dostojeństwa i majesta-
tu, zeszła do salonu z książką w ręku, z pytaniem zada-
nym mi jeszcze na schodach, czy miałem okazję zapoznać 
się z jej ostatnią pracą. Były to Przeźrocza. Notatki wło-
skie wydane, parę miesięcy wcześniej, przez Instytut Wy-
dawniczy PAX (Warszawa, 1985). Wiedziałem o jej pracy 
nad zbiorem, jak roboczo mówiło się, wspomnień rzym-
skich, wiedziałem, że mają zawierać opisy przeżyć i re-
fleksji z tych wyjazdów, spotkań z Ojcem Świętym Janem 

Portret Marii Kuncewiczowej,1988, Z. Szczepanek
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Pawłem II i dokonanego na nim zamachu, porwania 
i śmierci Aldo Moro, uroczystości religijnych oraz spo-
tkań, w których brali udział, krótko mówiąc miały to być 
zapisy spostrzeżeń, obserwacji z wydarzeń publicznych 
jak i prywatnych. Mówiło się o tym podczas wcześniej-
szych spotkań z pisarką. Wydanej książki jeszcze nie po-
siadałem i przyznałem się, że jej nie przeczytałem.

O zawartości wydanych już Przeźroczy wiedziałem je-
dynie z opowiadań powtarzanych w Kazimierzu, doty-
czących opisanego spotkania Marii i Jerzego Kuncewi-
czów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Mizerny to 
powód do podjęcia dyskusji, zaryzykowałem jednak, od-
wołując się do tego. I to wystarczyło. Pani Maria z wielką 
radością, jak mi się wydawało, podjęła temat, skupiając 

się głównie na opisie rozmowy 
między papieżem a Jerzym, co 
według niej było dla męża bar-
dzo ważne, powiedziała także 
o swoich wątpliwościach dot. 
modlitwy Ojcze nasz, które 
przedstawiła papieżowi, wspo-
mniała zadziwienie proboszcza 
Fary kazimierskiej, iż nie poin-
formowała Ojca Świętego o re-
moncie organów. Dalsza wy-
powiedź Marii Kuncewiczowej 
zaskoczyła mnie, trochę też za-
dziwiła, dotyczyła bowiem jej 
włoskich przeżyć w kontekście 
religijnym. Dla mnie były to zu-
pełnie nowe wiadomości, doty-
czące bardzo osobistych spraw 
pisarki, mówiła o swoim pra-
gnieniu porozumienia z Bo-
giem, ustawicznym poszuki-
waniu kontaktu z nim. Według 
niej religia to rozległa gama po-
jęć mieszczących się w wierze, 
postawach, zachowaniach, wia-
ra to całkowite przekonanie, że 
istnieje Bóg, że wiara nie po-
trzebuje dowodu, trzeba jej sa-
memu szukać i dochodzić do 
niej, nawet jeśli się błądzi, wy-
maga jednak ciągłej aktywności 
i świadomości w jej kultywowa-
niu. Bóg szanuje wolność czło-
wieka, wiarę trzeba więc mieć 
w sobie i nie bać się jej. Jedno 
ważne jej przekonanie pozosta-
ło mi szczególnie w pamięci, po 

chwili zastanowienia powiedziała, że ostatecznej prawdy 
o Bogu nie zrozumiemy jednak bez odwołania się do ro-
zumu. Trudny to do pojęcia problem: wiara i rozum. Ale 
jak sobie wyobrazić Boga, zapytała po chwili. Dla niej Bóg 
to ktoś wieczny, chociaż nie do pojęcia, ale bardzo bli-
ski, konieczny do zrozumienia, do kochania. Bóg to siła 
twórcza, sama prawda, ideał, który leży poza zasięgiem 
ludzkiej wyobraźni i ludzkich możliwości. Bóg nie wyma-
ga od nas doskonałości, ale świadomej wiary, uwierzenia 
i przyjęcia do życia jego wartości. Nie zachęcała mnie do 
zabrania głosu, nie powiedziałem więc ani jednego słowa 
w tej części rozmowy.

Z upływem czasu nie jest łatwo bliżej przywoływać my-
śli znakomitej pisarki, cytować wypowiedzi, przytaczać 

Dedykacja dla Edwarda Balaweidera od Marii Kuncewiczowej,1986



n u m e r  3  ( 1 0 7 )  m a j - c z e r w i e c  2 0 2 1  •  2 9

rozważania na ten temat. Szkoda, że nie miałem nigdy 
później możliwości rozmowy z nią o tych trudnych, bar-
dzo osobistych, ale ważnych w życiu każdego człowieka, 
sprawach dotyczących wiary. Dziś jeszcze mam w swojej 
świadomości zaszczepioną mi przez nią wątpliwość do-
tyczącą możliwości łączenia wiary z rozumem. Czy Boga 
da się ogarnąć rozumem? Nie wyjaśniliśmy sobie tego. 
Spotkanie zakończyło się miłą dla mnie niespodzianką, 
wręczeniem książki z wielce mówiącą dedykacją, wpisa-
ną w mojej obecności wraz z zaskakującą informacją, iż 
jest to jej ostatnia praca w życiu. Życzyłem pani Marii 
dużo zdrowia i dalszej jeszcze aktywności. Dwa lata póź-
niej ukazały się Listy do Jerzego. Przeźrocza nie były więc 
ostatnią pracą pisarki. 

Ta niespodziewana w swojej treści rozmowa z Ma-
rią Kuncewiczową nie dawała mi spokoju, powodowała 
u mnie, podświadomie niekiedy, potrzebę zastanawiania 
się nad istotą wiary, religijnością, a nade wszystko po-
wracały ustawicznie w mojej pamięci wypowiedzi pisar-
ki na ten temat. Nie bez znaczenia, zapewne, wpływ na 
nie miały doświadczenia z jej długiego, naznaczonego 
często niebezpieczeństwami, trudnego życia. Szukałem 
w Przeźroczach, tych bardzo osobistych notatkach Marii 
Kuncewiczowej z rzymskich podróży, fragmentów opi-
sów miejsc, sytuacji, przeżywanych licznych uroczystości, 
mogących mieć wpływ na jej odczucia, na takie rozumie-
nie roli, ważności Boga, religii, wiary w jej życiu. Jest ich 
wiele. Chciałbym przywołać trzy urywki, które dla mnie 
w tym kontekście potwierdzają to moje myślenie. Pierw-
szy cytat jest częścią rozważań pt. Rok święty 

„...wierzę w nieziemski trybunał i nieziemskie 
szczęście. Procesja liturgiczna, na którą patrzę, 
zamyka się w białych i czerwonych kwartałach, to 
znów ciągnie się białą linią prostą. Natomiast nie 
ma żadnej geometrii, sama dynamika w ruchach 
i postaci Jana Pawła II. Jego podróże in partibus 
infidelium, jego wysiłek nieustającej modlitwy, 
bez przerywania czynności reprezentacyjnych. Ta 
postać zdaje się przekraczać ustalony porządek tak 
samo, jak go przekraczali Piotr, Paweł, czy Mateusz. 
Patrzę dalej, jak On odprawia Missa Solemnis. 
Wieki złożyły się na tę Mszę. Balet, opera, dramat, 
poezja, sztuki plastyczne – najwyższa suma ludzkich 
umiejętności i ludzkiej wyobraźni – w służbie Bogu. 
Tymczasem ja przeżywam czyściec; zaczęłam 
sprawdzać słowa i pojęcia, których używałam przez 
z górą osiemdziesiąt lat, sądząc, że je rozumiem. 
Dopiero to natchnione widowisko sprowadza mnie 
znowu na Ziemię, którą Jan Paweł II tak żarliwie 
w każdym kraju całuje” (tamże str. 129–130).

Jeszcze jeden, wymowny cytat zapisany w notatce pt. 
Wielki post 

„…I oto w Środę Popielcową 82 roku usłyszałam 
słowa, które mi przybliżyły Boga na odległość 
ojcowskich ramion: zazdrosna miłość, cierpienie 
– sprawy ludzkie, nigdy przedtem nie kojarzone 
ze Stwórcą. Nastręczyło się jeszcze jedno 
wspomnienie: «metaforyzm», który mi wyrzucano 
w dwudziestoleciu. Podobno nieznośna maniera. 
A przecież niczym innym nie był ten mój 
metaforyzm, jak rozpaczliwą próbą dotarcia 
przez analogię do sensu spraw zaszyfrowanych 
i nieodwracalnych. Jakąż nieprzebytą dżunglą jest 
religia! Słowa odrywają się od nadprzyrodzonego 
pnia, tworzą muzykę, tworzą poezję. Słuchając 
homilii Jana Pawła II o zazdrosnej miłości Boga 
do swojego tworu, poczułam obok ulgi – Bóg mnie 
kocha – śliski dotyk węża: o kogo ta zazdrość? 
Czyżby prorok Joel wyprorokował zazdrość Boga 
o Szatana? Skąd się wziął Szatan? Okropnie męczą 
mnie domysły” (tamże, str. 111–112).

Uczestnicząc w wielu uroczystościach religijnych, 
słuchając licznych homilii wyznaje szczerze: „Coraz 
dotkliwiej nastręcza się pytanie: oglądać, żeby 
wiedzieć, czy brać udział, żeby wierzyć” (tamże, str. 
111).

W tych opisanych włoskich podróżach uczestniczył tak-
że Jerzy Kuncewicz. Byłem więc ciekawy, co on o tych 
sprawach myślał. Szybko znalazłem jego wypowiedzi do-
tyczące Boga, wiary, zaprezentowane w książce Wieczna 
przemienność, wydanej w roku 1983 przez Ludową Spół-
dzielnię Wydawniczą, wznowionej w roku 1990 przez 
Wydawnictwo Lubelskie. Napisał między innymi: „Je-
śli istnieje Bóg, nie szukajmy Go zmysłami i narzędzia-
mi, ani rozumem, i nie szukajmy Go w chmurach, wśród 
gwiazd, a nawet wśród najdalszych mgławic, bo Go tam 
nie będzie. Ale Bóg może być obok, niedostrzegalny 
a obecny, będąc współtwórcą skończoności, sam zosta-
jąc nieskończonością” (tamże, str. 98). W innym miej-
scu rozważa: „Wierzy bezapelacyjnie ten, kto jest pewny, 
że Bóg istnieje. Wątpliwym dla wiary jest ten, kogo prze-
konano i komu udowodniono, że Bóg istnieje. Bliższym 
wiary jest ten, kto sam szuka i błądzi, bo w nim jest po-
trzeba wiary”, ale też wyznaje, że „Boga nie trzeba szukać, 
a można Go wyczuć, bo On jest wszędzie. Ci, którzy szu-
kają Jego istnienia w racjach mózgowych, znajdą wszyst-
kie dowody za i przeciw” (tamże, str. 162). Oboje poszu-
kiwali, wierzyli, praktykowali.

Edward Balawejder
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Papież Urban VII i Polacy

Zbigniew 
Włodzimierz 
Fronczek

W roku 1631 Mikołaj Sapieha, dziedzic nadbużań-
skich włości, w tym okazałego Kodnia, wyruszył w posel-
stwie Zygmunta III Wazy do papieża. Polski dyplomata, 
gorliwy katolik, stał się sprawcą międzynarodowej afery 
religijno-politycznej. 

Z papieskiej kaplicy w Rzymie wykradł cudowny obraz 
przedstawiający Madonnę de Guadelupe, dzieło świętego 
Augustyna, męża bogobojnego, apostoła Brytanii, malowa-
ne na wzór posągu Madonny, który miała wyjść spod dłuta 
samego świętego Łukasza Ewangelisty.

Sapieha, w wizerunek Madonny patrzył jak urzeczony, 
wpadł ponoć w ekstazę i nabrał mocnego przekonania, że 
bez tego cudownego obrazu Rzymu nie opuści.

I nie opuścił.
Życzliwi kronikarze zapisali, że polski poseł ,,Postanowił 

sposobem pobożnej kradzieży obrazem zawładnąć”.
Pobożna kradzież – w rzeczy samej – równała się ogra-

bieniu papieża. Sługa papieski, który polskiemu dyploma-
cie otworzył kaplicę i tym samym dopomagał w pobożnej 
kradzieży, spłonął na stosie, ale Sapieha w dobrym zdro-
wiu dowiózł obraz do Kodnia. 

Wykradł i nie oddał.
Był zbyt dumny, żeby oddać – pisał usprawiedliwiająco 

w dziele Kodeń Sapiehów (1898) ksiądz Pruszkowski.
Zaiste, swoiste to pojmowanie dumy. Sapieżyńskie?
Historia obrazu stała się tematem powieści Zofii Kos-

sak-Szczuckiej Błogosławiona wina.
Dnia 15 września 1631 roku odbyła się w Kodniu uro-

czysta intromisja, czyli inaczej mówiąc: wprowadzenie 
w posiadanie ukradzionego obrazu, a w tym samym cza-
sie oburzony następca świętego Piotra słał już do Polski 
nuncjusza – jak zapisał ksiądz Pruszkowski – „do ogłosze-
nia Mikołajowi czterech punktów dekretu rzymskiego i do 
wykonania tychże a punkta były następujące:

1. Powrócenie w pewnym i dogodnym czasie wszyst-
kich własnoręcznie wywiezionych z Rzymu świętości i to 
pod karą ekskomuniki.

2. Roczne więzienie w wieży lub w zamku jakim, dowol-
nie przez Sapiehę wybranym.

3. Dokończenie świątyni w Kodniu.

4. Pielgrzymka piesza do Rzymu odbyta tam i na powrót 
i przeproszenie Ojca Świętego”.

Ksiądz Pruszkowski zaświadczył także, iż „pierwszy 
punkt dekretu apostolskiego był dla Sapiehy prawie nie-
podobny do spełnienia. Oddać niebo, które sprowadził 
w swoje kąty i które dla duszy jego stanowiło tak wielkie 
chociaż kradzione szczęście, to było nad siły”.

Świat miał też inne problemy. W Polsce wybuchła wojna 
z Rosją, król Polski Władysław IV był przychylny innowier-
com, a Mikołaj Sapieha znalazł się w gronie jego przeciw-
ników, zagroził nawet zerwaniem sejmu, jeśliby monarcha 
zdecydował się poślubić heretyczkę. Swymi działaniami zy-
skał aprobatę papieża i niebawem rzymski wysłannik wiózł 
dla właściciela Kodnia nowe świętości. Mało tego, następ-
ca świętego Piotra obiecywał uwolnić polskiego obrońcę 
katolicyzmu od odpowiedzialności i kary za czyny popeł-
nione w niedalekiej przeszłości. Przestawał być już Sapie-
ha w oczach Rzymu złoczyńcą i świętokradcą, ciążył jedy-
nie na nim obowiązek dokończenia świątyni.

Tyle literatura.
A historia… Kościół w Kodniu pod wezwaniem świę-

tej Anny, ukończono w roku 1636. Zawieszony w nim ob-
raz Madonny de Guadelupe, niebawem zasłynął cudami. 

PS. W Ciężkowicach, małym miasteczku na Pogórzu, 
obejrzymy obraz Jezusa Miłosiernego Ecce Homo. W sta-
rych przewodnikach zapisano, że tym cudownym wizerun-
kiem obdarzył księdza z Ciężkowic sam papież Urban VII 
w roku 1632! Dar papieski miał wspierać ducha Polaków 
w walce z turecką nawałą.

Mógł papież sprezentować obraz plebanowi z Ciężko-
wic? Oczywiście, że tak!

Nic też nie mogło go powstrzymać, aby taki gest okazać 
rok wcześniej pielgrzymowi z Kodnia!

To prawdopodobne, to więcej niż prawdopodobne.
Natomiast mało prawdopodobne, by papież Urban VII, 

który za wykradzenie obrazu gromy miotał na Sapiehę, 
parę miesięcy później nagradzał rodaka złoczyńcy świę-
tym malowidłem! Ot, papież Urban VII jawi się – przynaj-
mniej autorowi tej relacji – jako hojny ofiarodawca świę-
tych obrazów przybyszom z Polski! ■



→
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Trzydniowy pobyt w Rzymie 
i jego skutki

Ks. Edward 
Walewander

Wyjazdy Polaków do Italii, czyli – według naszej, 
polskiej nomenklatury – do Włoch, a także w ogóle re-
lacje kulturowe i gospodarcze polsko-włoskie datują się 
już od XII stulecia – studia Polaków na uniwersytetach 
włoskich w Bolonii, Padwie i Rzymie, a od XIII w. han-
del zbożem. 

Polscy uczeni odgrywali ważną rolę na wspomnianych 
włoskich uniwersytetach, szczególnie w okresie Odrodze-
nia. W XV w. i później bywali tam dostojnicy państwo-
wi i duchowni, jak np. Paweł Włodkowic, Mikołaj Ko-
pernik czy Jan Zamoyski, oraz poeci, pisarze i malarze, 
tacy jak chociażby Łukasz Górnicki czy Jan i Piotr Ko-
chanowscy. Po rozbiorach Polski powstały we Włoszech 
i wyróżniły się walecznością Legiony Polskie, utworzo-
ne z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego, którego 
nazwisko przywołujemy w naszym hymnie państwo-
wym (Mazurku Dąbrowskiego) w kontekście wyzwoleń-
czego marszu „z ziemi włoskiej do Polski”. Polacy ode-
grali też znaczącą rolę w okresie włoskiej Wiosny Ludów 
(Legion Adama Mickiewicza i Ludwik Mierosławski). 
Od 1861 r. istniała w północnej części Półwyspu Ape-
nińskiego (najpierw w Genui, a później w Cuneo) Pol-
ska Szkoła Wojskowa, której oficerowie zaznaczyli swój 
udział w Powstaniu Styczniowym. Polacy włączyli się po-
tem do życia naukowego i kulturalnego Italii: między in-
nymi Teofil Lenartowicz w latach 1879–1883 wykładał 
historię literatury słowiańskiej w Bolonii, a znany zoolog 
Szymon Syrski był dyrektorem Muzeum Historii Natural-
nej w Trieście (1866–1875). W XIX w. wielu polskich ar-
tystów studiowało w Italii (np. Wojciech Kornel Stattler, 
Rafał Hadziewicz), a niektórzy osiedli tam na stałe (Hen-
ryk Siemiradzki, Tomasz Oskar Sosnowski). W okresie 
międzywojennym Samuel Tyszkiewicz założył we Flo-
rencji polską „Oficynę Florencką”, która wydawała dzie-
ła bibliofilskie. 

W podobnym charakterze Polacy są w Italii aktyw-
nie obecni także dzisiaj. Propagowaniu kultury polskiej 
na Półwyspie Apenińskim służy między innymi Stacja 
Naukowa PAN w Rzymie oraz liczne kościelne instytu-
ty naukowe. Znajomość kultury polskiej szerzą katedry 

i lektoraty w Neapolu, Rzymie, Florencji, Padwie, Floren-
cji, Wenecji, Mediolanie czy w Turynie.

*
Moja pierwsza podróż do Italii, a konkretnie do Rzy-
mu miała miejsce w styczniu 1974 r. Odbyła się w dość 
spektakularnych okolicznościach. Byłem wówczas stu-
dentem Uniwersytetu Franciszka Leopolda w Innsbruc-
ku. 25 stycznia 1974 r. otrzymałem właśnie w Innsbruc-
ku święcenia kapłańskie z rąk nuncjusza apostolskiego 
w Austrii abpa Opilio Rossiego, późniejszego kardynała. 
W moich święceniach wziął udział ks. dr Ryszard Kar-
piński, wówczas pracownik Papieskiej Komisji ds. Dusz-
pasterstwa Migrantów i Podróżujących w Rzymie. Za-
proponował mi wyjazd razem z moimi Rodzicami do 
Rzymu, abym tam mógł otrzymać od Ojca Świętego Paw-
ła VI osobiste błogosławieństwo na nową, kapłańską dro-
gę życia. Pomysł znakomity, ale trudny do zrealizowania. 
Wszystkim nam trojgu potrzebna była wtedy oczywiście 
wiza wjazdowa do Włoch. Pomysłowy ks. dr Karpiński 
(takim pozostał zresztą do dziś, obecnie już jako eme-
rytowany lubelski biskup pomocniczy) wpadł na nieco-
dzienny pomysł. Na swojej urzędowej wizytówce napisał 
prośbę do konsula włoskiego, który rezydował w Inns-
brucku. W zwięzłych słowach poprosił o udzielenie wizy 
dla nowo wyświęconego polskiego kapłana i jego rodzi-
ców. Po jednym dniu oczekiwania przyszła... pozytyw-
na odpowiedź. Konsulat wyraził zgodę na „trzydniową 
wizę przejazdową do Udine” – miejscowości na granicy 
Włoch i ówczesnej Jugosławii. Trzy dni miały wystarczyć 
na podróż do Rzymu i krótki pobyt w Wiecznym Mie-
ście. Radość nasza nie miała granic. Pewnie i sam nobli-
wy pomysłodawca nie spodziewał się tak szybkiej pozy-
tywnej odpowiedzi. Starsi spośród nas dobrze pamiętają, 
że na wizy czekało się wtedy czasem nawet kilka tygodni. 

Podróż do Rzymu to było doprawdy wielkie przeży-
cie, zwłaszcza dla moich Rodziców. Podziwu dla pięk-
na krajobrazu i w ogóle związanego z tym wzruszenia 
nie było końca. Najważniejsze miało jednak nadejść póź-
niej. Ks. dr Karpiński wystarał się, abyśmy zostali przyjęci 
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na krótkiej audiencji przez papieża Pawła VI. Był wów-
czas taki zwyczaj, że papież podchodził do przedstawia-
nych mu gości, czekających na to wymarzone spotkanie 
w pierwszym rzędzie wielkiej Auli jego imienia. Błogo-
sławił ich. Zwykle mówił jakieś dobre słowo. Zdarzało się 
nawet, że o coś zapytał.

Pamiętam do dzisiaj wejście do Auli. Patrzyłem na 
tylu ludzi, którzy oczekiwali na wejście Pawła VI. W tłu-
mie zauważyłem moich dwóch kolegów, Amerykanów, 
nowo wyświęconych razem ze mną kapłanów. Jakież 
było zdziwienie tych pewnych siebie obywateli wolnego 
świata, gdy patrzyli na troje obywateli z zapyziałej wów-
czas Polski, którzy udają się do przygotowanych dla nich 
miejsc na osobiste spotkanie z Ojcem Świętym. Nasz 
dobry protektor pomyślał o wszystkim. Mojej Mamie 
podpowiedział nawet i to, by założyła na głowę nie ja-
kąś ciemną, ale kolorową chustkę, bo wtedy zdjęcie bę-
dzie lepsze.

Nadszedł moment spotkania z Ojcem Świętym. Jego 
mistrz ceremonii przedstawiał mu gości. Mnie przed-
stawiono jako polskiego neoprezbitera, który święcenia 
otrzymał w Innsbrucku i tam kontynuuje studia dokto-
ranckie. Paweł VI pobłogosławił najpierw oboje moich 
Rodziców, a zwracając się do mnie, powoli i ze szczegól-
nym akcentem powiedział po niemiecku to, co najważ-
niejsze na nowej drodze życia młodego kapłana: Ble-
iben Sie treu! [Bądź wierny!]. Bądź wierny kapłaństwu! 
Życzenie wyrażone przez pierwszego kapłana Kościoła 

miało w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku znaczenie szczególne. Był 
to bowiem czas, kiedy po Soborze Waty-
kańskim II na Zachodzie księża masowo 
opuszczali szeregi kapłańskie. Papież bar-
dzo to przeżywał. Swoją troskę złożył tak-
że w moje dłonie. Jego słowa stały się dla 
mnie zobowiązaniem na całe życie. Nie-
ustannie do nich wracam. Może spotka-
nie ze świątobliwym papieżem u począt-
ku mojej drogi kapłańskiej zaważyło na 
tym, że po latach pracowałem długo w lu-
belskim Seminarium Duchownym jako 
moderator alumnów i wykładowca hi-
storii Kościoła nowożytnego? Do dzisiaj 
chętnie też pracuję z kapłanami i wygła-
szam dla nich egzorty.

Po spotkaniu z papieżem do cna wyko-
rzystaliśmy trzydniowy pobyt w Rzymie. 
Aż do wyczerpania sił zwiedzaliśmy miej-
sca święte. Ks. Karpiński był niestrudzo-
ny w niesieniu nam potrzebnej pomocy. 
Z wdzięcznością dodam, że trzy miesiące 

później chętnie też przybył na moje prymicje w Niemi-
rówku i w naszym kościele parafialnym w Krasnobrodzie 
wygłosił podniosłe kazanie. Moja serdeczna i wdzięczna 
więź z nim trwa nieustannie do dzisiaj.

Kiedy powróciłem do Innsbrucka, wiadomość o tym, 
że razem z Rodzicami spotkałem się z papieżem, wywo-
łała najpierw niedowierzanie, a później podziw nie tylko 
w środowisku moich studiów. Podziwiano piękne zdjęcia. 
Nie uszło uwagi kolorowe nakrycie głowy mojej Mamy 
podczas tej niezwykłej audiencji. Spotkanie z papieżem 
było wtedy rzadkością. Trzeba było czekać jeszcze kil-
ka lat, by wraz pontyfikatem naszego Ojca Świętego Jana 
Pawła II wielu ludzi mogło dostąpić zaszczytu osobistego 
spotkania z Namiestnikiem Chrystusowym.

W marcu 1978 r. byłem znowu w Rzymie. Tym razem 
dłużej, bo aż trzy miesiące. W marcu tegoż roku uczestni-
czyłem we Mszy św. pontyfikalnej. Było to dla mnie jakby 
pożegnanie z moim ulubionym papieżem, który wówczas 
poruszał się już z trudem i bardzo powoli, korzystając 
z pomocy swoich alumnów. Jak wiadomo, 6 sierpnia 
1978 r. odszedł do Pana.

W grudniu 2012 r. papież Benedykt XVI potwier-
dził heroiczność cnót tego wielkiego papieża. Dwa lata 
później, 19 października 2014 r., został beatyfikowa-
ny przez papieża Franciszka, a 14 października 2018 r. 
kanonizowany.

* *

Autor z rodzicami Apolonia i Józefem Walewandrami podczas spotkania 
z Ojcem Świętym Pawłem VI, Rzym, 29 stycznia 1974 r., 
trzy dni po święceniach kapłańskich (fot. Arturo Mari).



→
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Moja pierwsza podróż do Rzymu została 
dobrze zapamiętana tak przeze mnie, jak 
i przez innych z kilku względów. Niektó-
re z nich zostały już wspomniane. Głów-
ny powód to niezwykła osobowość pa-
pieża. Wtedy, przyznaję, wiedziałem już 
o nim sporo: o jego dokonaniach w dzie-
dzinie ogólnokościelnej i doktrynalnej. 
Imponowały mi jego odważne i nowa-
torskie podróże apostolskie. Bezpo-
średnie jednak spotkanie z nim kazało 
mi przyglądać się jego cechom bardzo 
osobistym. Podjąłem próbę ich przybli-
żania nie tylko sobie, ale też adresatom 
mojego nauczania z ambony i katedry 
uniwersyteckiej. Oto ich kwintesencja. 
W jakimś sensie mogę je uważać za re-
miniscencje mojego trzydniowego po-
bytu w Rzymie.

Paweł VI, właściwie Giovanni Battista 
Montini, wyniósł z domu odwagę cywil-
ną, potrzebną w stawianiu czoła nie za-
wsze życzliwej opinii publicznej. Już jako 
młody człowiek nieustraszenie walczył o sprawę Kościoła, 
w ówczesnych Włoszech tak bardzo atakowanego. Takim 
pozostał do końca swoich dni. Ilekroć znalazł się wśród 
ludzi jako duszpasterz, na przykład wśród młodzieży, ła-
two znajdował z nimi wspólny język, choć inaczej niż 
inni działacze, często wylewni, szukają-
cy łatwych kontaktów. Dokładnie w trzy 
lata po otrzymaniu nominacji na arcybi-
skupstwo mediolańskie, 4 listopada 1957 
r. rozpoczął wielką misję w Mediolanie. 
Sam arcybiskup, później kardynał, prze-
mawiał i w radiu, i w telewizji. Odwie-
dzał kościoły, szpitale i więzienia. Trud-
no było rozpoznać, że to biskup, bo nie 
używał żadnych insygniów. Szczególnie 
zbliżył się do robotników, uświadamia-
jąc im sens pracy, którą porównywał do 
modlitwy i do współpracy w aktywno-
ści Bożej. Po wyborze w 1963 r. na Stoli-
cę Piotrową od razu dawał do zrozumie-
nia, że chce trzymać się kursu swojego 
poprzednika, papieża Jana XXIII. Nadal 
wiele pracował. Uwielbiał lekturę. Po-
dobno z Mediolanu wywiózł jedną wa-
lizkę rzeczy osobistych i dziewięćdziesiąt 
skrzyń książek. Inną jego pasją była mu-
zyka klasyczna.

Paweł VI zawsze był bliski ludziom, z którymi się sty-
kał. Nie był posągiem, choć wzbudzał respekt. Był otwar-
ty na cały świat, o czym świadczą jego podróże i dusz-
pasterskie podejście do zarządzania diecezją rzymską. 
Był papieżem reformy. Uważał, że musi to być reforma 

Mama autora Apolonia Walewander z Ojcem Świętym Pawłem VI – Rzym, 29 stycznia 1974 r.
(fot. Arturo Mari).

Zdjęcie pożegnalne po prymicji autora z dnia 22 kwietnia 1974 r. w Niemirówku. Od lewej:  
prymicjant, jego rodzice Józef i Apolonia Walewandrowie oraz ks. dr Ryszard Karpiński,  
kaznodzieja prymicyjny, obecnie emerytowany biskup pomocniczy lubelski (fot. Roman Jaworski).
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w Kościele, bo tylko stale wewnętrznie odnawiany Ko-
ściół może z kolei reformować świat. Tylko Kościół sta-
le się reformujący ma prawo głoszenia Ewangelii światu, 
acz ma obowiązek kształtować oblicze ziemi, głosząc na 
niej pokój, braterstwo i sprawiedliwość. Jak aktualne jest 
to przesłanie dla całego Kościoła na dzisiaj! 

Wydarzeniem o znaczeniu historycznym była podróż 
Pawła VI do Nowego Jorku w październiku 1965 r. W sie-
dzibie ONZ po raz pierwszy papież wystąpił przed tak sze-
rokim gremium światowym, wyrażając słowa troski o losy 
całego świata. Wizyta w ONZ ukazywała papieża w jego 
roli niejako ogólnoludzkiej, wykraczającej poza zakres ści-
śle religijny. Nie licząc podróży lokalnych, jego podróże, 
ogólnoświatowe pielgrzymki nosiły cechy planowej, prze-
myślanej akcji przenoszenia osobiście przez papieża idei 
posoborowego Kościoła wszędzie tam, gdzie katolicyzm 
rozwijał silną ekspansję, a zarazem walczył o uzyskanie 
pełnej wiarygodności. Paweł VI zapewniał, że nie prze-
stanie uwspółcześniać Kościoła, ale w żadnym wypadku 
nie może dopuszczać do naruszenia fundamentów wiary. 
Kładł duży nacisk na potrzebę modlitwy jako przeciwsta-
wienia złudnej pewności siebie obserwowanej w świecie. 

Dla mnie jako kapłana z kraju rządzonego przez ko-
munistów szczególnie interesujący był fakt, że Paweł VI 
wielokrotnie dawał wyraz swojej zgodzie na współpra-
cę między katolikami a polityczną lewicą. Godna uwa-
gi była gotowość papieża do akceptacji przemian ustro-
jowych w krajach bloku socjalistycznego po II wojnie 
światowej, tyle że widział on również bezwzględną ko-
nieczność uwolnienia tamtejszych katolików spod pre-
sji totalitaryzmu światopoglądowego. Paweł VI dążył do 
osiągnięcia swobody religijnej w tych krajach wszystki-
mi możliwymi do przyjęcia drogami. Po jego śmierci cały 
świat zrozumiał, że odszedł człowiek, który nie kłamał, 
mówiąc, że kocha wszystkich.

***
W zakończeniu trzeba powiedzieć, że nie tylko książki 
mają swoje losy, swoje przeznaczenie, jak mówi łacińskie 
adagium: habent sua fata libelli, ale także podróże. Trzeba 
zatem sparafrazować w tym miejscu powyższy bon mot 
i mocno podkreślić, że również podróże mają swoje losy, 
swój cel i przeznaczenie, czyli habent sua fata etiam itine-
ra, odczytywane oczywiście według możliwości czytelni-
ka – pro captu lectoris, bo tak po prawdzie brzmi w pełni 
to słynne łacińskie zdanie, a zatem: Pro captu lectoris ha-
bent sua fata libelli, habent etiam sua fata itinera.

Ks. Edward Walewander

Paweł VI, oficjalny portret beatyfikacyjny, fot. BastienM, Wikipedia



n u m e r  3  ( 1 0 7 )  m a j - c z e r w i e c  2 0 2 1  •  3 5

Giovanni Battista Montini – Paweł VI

uczcić obchody Milenium Chrztu Polski. Wizytę papieża 
Pawła VI władze PRL uzależniały m.in. od uznania przez 
Watykan polskiej granicy na Odrze i Nysie oraz odsu-
nięcia prymasa Stefana Wyszyńskiego od władzy w pol-
skim Kościele.

*
Jest autorem 7 encyklik, 10 konstytucji apostolskich, 
6 adhortacji, ok. 40 różnych listów, 11 listów apostolskich. 
Ogłosił 61 błogosławionych i 84 świętych i po raz pierw-
szy w dziejach, w 1970 r., dwóm kobietom przyznał ty-
tuły doktorów Kościoła (święte: Teresa z Avili i Katarzy-
na ze Sieny).

*
Był człowiekiem o szczególnym charakterze – wyrafino-
wanym intelektualistą, delikatnym i subtelnym (mówiono 
o nim „człowiek nieskończonej uprzejmości”), a zarazem 
chłodnym i nieco powściągliwym w obcowaniu z ludźmi, 
co nie ułatwiało mu kontaktów z otoczeniem.

*
Gdy w Mogadiszu doszło do uprowadzenia samolotu Luf-
thansy (13.10.1977), chciał uwolnić zakładników, oddając 
się w ręce terrorystów. Kiedy porwano Aldo Moro, uczy-
nił, co w jego mocy, by ocalić życie przyjaciela.

*
Idąc śladami swego wielkiego poprzednika Jana XXIII, 
Paweł VI wypracował politykę wschodnią Stolicy Apo-
stolską – otwarcie się na ówczesne kraje komunistyczne, 
szczególnie w Europie.

*
Paweł VI został beatyfikowany 19 października 2014 r. 
przez papieża Franciszka, w dniu zakończenia III Nad-
zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświę-
conego rodzinie.

*
Cud za wstawiennictwem Pawła VI. U młodej kobiety 
w ciąży lekarze stwierdzili poważne problemy z dziec-
kiem i ze względu na skutki dla mózgu, jakie w takich 
wypadkach występują, zaproponowali jej jako jedyne roz-
wiązanie terminację ciąży. Matka sprzeciwiła się jednak 
i postanowiła donosić poczęte dziecko do jego narodzin, 
ufając przy tym – jak sama przyznała – wstawiennictwu 
Pawła VI, który m.in. w 1968 r. ogłosił encyklikę „Hu-
manae vitae”. Dziecko urodziło się bez problemów, ale 
z ujawnieniem całej sprawy czekano kilkanaście lat, aż 
podrośnie, aby stwierdzić ostatecznie brak jakichkolwiek 
następstw problemów z okresu ciąży i tym samym móc 
potwierdzić cudowne wyzdrowienie.         ZIW

*
21 czerwca 1963 roku z balkonu bazyliki św. Piotra padły 
znamienne słowa: „Habemus papam!”. Nowym papieżem 
został obrany kardynał Giovanni Battista Montini. Przy-
jął imię Paweł VI. 

*
Był wszechstronnie wykształcony, studiował literatu-
rę i języki obce, ukończył Papieską Szkołę Dyplomacji. 
Był duszpasterzem studentów, gdy stał na czele Kościo-
ła w Mediolanie, uważano go za arcybiskupa robotników.

*
Był ostatnim papieżem, który po wyborze został korono-
wany. Na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskie-
go zszedł ze stopni tronu papieskiego, podszedł do ołtarza 
i położył na nim tiarę na znak zrzeczenia się tego symbo-
lu „starego papiestwa”. Tiara została wystawiona na au-
kcji charytatywnej, którą wygrali katolicy amerykańscy.

*
Zapoczątkował zwyczaj papieskich pielgrzymek. Odwie-
dził m.in. Stany Zjednoczone, Izrael, Indie, Turcję czy 
Ugandę. 

*
To on „odpowiada” za wygląd dzisiejszej mszy św. Za 
jego pontyfikatu wprowadzono „Novus Ordo Missae”, 
czyli „mszę posoborową”. Wprowadzono języki narodo-
we, uproszczono liturgię, „odwrócono” księdza od ołta-
rza w stronę wiernych.

*
Zniósł indeks ksiąg zakazanych, który przez wiele lat był 
symbolem restrykcyjnego stosunku Kościoła do nowych 
kierunków i prądów myślowych.

*
Wyniósł do godności kardynalskiej swoich trzech na-
stępców: Albino Lucianiego (Jan Paweł I), Karola Woj-
tyłę (Jan Paweł II) i Josepha Ratzingera (Benedykt XVI).

*
Giovani Battista Montini późniejszy Ojciec św. spędził 
kilka miesięcy w Warszawie. W 1923 roku został sekreta-
rzem ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, któ-
rego siedziba mieściła się w okolicach Placu Trzech Krzy-
ży. – Ten epizod zaważył na jego świadomości na całe 
życie – utrzymują biografowie Pawła VI. – Czuł szczegól-
ną sympatię do Polski, wielokrotnie o tym mówił i wielo-
krotnie to potwierdzał swymi czynami.

*
Władze PRL w 1966 roku nie zgodziły się na przyjazd 
do Polski papieża Pawła VI. Papież swoją wizytą chciał 
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Dlaczego  
Legiony Dąbrowskiego  
powstały we Włoszech?

Rafał
Kowalczyk

Legiony Dąbrowskiego, upamiętnione w słowach pol-
skiego hymnu narodowego, powstał za sprawą cynicznej 
polityki Francuzów. Władze w Paryżu sądziły, że Pola-
ków można swobodnie wykorzystywać: składając im pu-
ste obietnice i nie wywiązując się z żadnych zobowiązań.

Schyłek XVIII w. przyniósł nieodwracalne zmiany na 
mapie Europy. Klęska Insurekcji Kościuszkowskiej osta-
tecznie pogrzebała nadzieje Polaków na wyzwolenie 
państwa spod zależności Rosji, na niepodległość. Wal-
ka o wolność, o zerwanie kajdan nałożonych przez Ro-
sję na początku XVIII w. w oparciu o istniejącą państwo-
wość polską, o Rzeczpospolitą szlachecką zakończyła się 
klęską. W 1795 r. zaborcy doszli do porozumienia i osta-
tecznie zlikwidowali okrojoną w 1793 r.  Rzeczpospoli-
tą. Polska znikła z map Europy, a Polacy stali się w rozu-
mieniu ówczesnego prawa poddanymi władców: Rosji, 
Prus i Austrii. Polska, jako państwo, przestało istnieć, 
ale Polacy nie przestali czuć się Narodem. Rozpoczęli 
krwawą walkę o ojczyznę, wiążąc się początkowo z re-
wolucyjną Francją, a następnie z Napoleonem Bonapar-
te. Francuscy przywódcy, rząd nad Sekwaną, postrzega-
li Polaków jako bezpaństwowców. Postanowił Polaków 
wykorzystać, wiedząc, że bezpaństwowcom można było 
obiecać wszystko i nie dotrzymać żadnego ze złożonych 
zobowiązań.

Francja jedyną nadzieją Polaków

Dzieło Sejmu Wielkiego i wojny: z Rosją w 1792 r., In-
surekcja Kościuszkowska w 1794 r., były wynikiem na-
dziei  na wolną, niepodległą ojczyznę. Dla oświeconych 
Polaków, wykształconych elit, patriotów, kadry oficer-
skiej nowo zorganizowanej armii polskiej decyzją Sej-
mu Wielkiego, znacznej części żołnierzy pomimo prze-
granej nie było innej drogi, niż walka o ojczyznę. Polacy 
chcieli się bić o Polskę, uważali, że wolną, niepodległą oj-
czyznę można wywalczyć tylko na polach bitew. Po klę-
sce Insurekcji Kościuszkowskiej na emigrację udała się 
znaczna część kadry oficerskiej. Wielu patriotów trafiło 

do Stambułu czy Drezna. Głównym kierunkiem emi-
gracji była jednak republikańska Francja tocząca wojny 
z  zaborcami Rzeczpospolitej.  Po ostatecznym podziale 
Rzeczpospolitej część polskiej kadry oficerskiej, na cze-
le z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim liczyła na 
wybuch wojny pomiędzy Prusami a Rosją. Dąbrowski, 
oficerowie polscy znajdujący się na ziemiach polskich za-
jętych przez Prusy, patrioci liczyli, że narastające pomię-
dzy Berlinem a Petersburgiem napięcia o podział polskich 
terytoriów doprowadzą do wojny między zaborcami. 

Prusacy grają na czas

Dąbrowski próbował wykorzystać zaogniającą się sytu-
ację na linii Berlin–Petersburg. Uważał, że Prusy, po wy-
łamaniu się z antyfrancuskiej koalicji i podpisaniu po-
koju w Bazylei były naturalnym sojusznikiem Polaków. 
Katarzyna II była źle ustosunkowana do Prus po 1795 r. 
Dąbrowski uważał, że to szansa dla Polaków. Oferował 
koronę Hohenzollernom, stworzenie na ziemiach pol-
skich 30- tys. armii, która wesprze Prusaków w konflik-
cie o ziemie Rzeczpospolitej zagarnięte przez imperato-
rową Katarzynę. Wydawało się, że  Berlin był pozytywnie 
nastawiony do polskiego ruchu, że wojna to kwestia cza-
su. Jednak była to gra na czas. Hohenzollernowie zdawa-
li sobie sprawę, że wojna była nieopłacalna. W rezultacie 
natychmiast po rozpracowaniu siatki konspiracji rozpo-
częto aresztowania Polaków, a Petersburgowi wydano 
informacje o powiązaniach z polskimi patriotami orga-
nizującymi się w zaborze rosyjskim. Zbieg okoliczności 
sprawił, że generałowi Dąbrowskiemu udało się  uniknąć 
aresztowania i uciec do Francji. 

Puste obietnice Francuzów

W Paryżu propozycja Dąbrowskiego utworzenia legii zło-
żonej z Polaków spotkała się z szybką akcentacją rządzą-
cego Dyrektoriatu. Polacy mieli być rozgrywką w pla-
nach Francuzów przeciw Napoleonowi. W ówczesnym 
rozumieniu narodowość wiązała się z państwem, Polacy 
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zostali pozbawieni własnego państwa i stali się poddany-
mi państw zaborczych. Dyrektoriat planował wykorzy-
stać Polaków i ugrać swoje interesy. Nad Sekwaną dojrzał 

plan, by przy ich pomocy osłabić pozycję Napoleona Bo-
naparte, zwycięzcy z 1796 r. Kampania w Italii była szo-
kiem dla Paryża i Europy. 

January Suchodolski, Wjazd generała Jana Henryka Dąbrowskiego do Rzymu, przed 1850,  Muzeum Narodowe w Warszawie,  
Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r.
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Gra przeciw Napoleonowi

Triumf Napoleona nad Austriakami był szokiem dla Pa-
ryża i Europy. Skala zwycięstw pochodzącego z Korsy-
ki generała porażała. Bonaparte, do niedawna odgrywa-
jący rolę w najlepszym razie drugoplanową, zaczął być 
postrzegany przez członków Dyrektoriatu jako rywal 
do władzy. I to rywal nawet groźniejszy od wrogów ze-
wnętrznych.  Po zwycięskiej kampanii w Italii Napole-
on zwrócił się do Dyrektoriatu z prośbą o wsparcie re-
gularnych sił francuskich i utworzenie pomocniczych 
oddziałów w nowo utworzonej Republice Transpadań-
skiej (Lombardzka). Było to zagrożenie dla Paryża. Dy-
rektoriat wiedział, że jeśli zgodzi się na pomysł Napole-
ona, wzmocni jego pozycję w północnej Italii. Dlatego też 
propozycja Dąbrowskiego była wygodna dla Dyrektoria-
tu. Właśnie taka była intencja Dyrektoriatu o utworze-
niu Legionów Polskich we Włoszech. W Paryżu zdecydo-
wano, by na północy Półwyspu Apenińskiego utworzono 
wojsko złożone z Polaków, bezpaństwowców, a nie Wło-
chów. Dyrektoriat tą decyzją osłabiał pozycję Napoleona 
i zapewniał sobie swobodę w posunięciach dyplomatycz-
nych. W Paryżu lekceważono front włoski i planowano, 
że włoskie nabytki Napoleona będzie można zmieniać na 
terytoria na Renem. W razie utworzenia wojska pomoc-
niczego złożonego z Włochów realizacja takiego warian-
tu stałaby się niemożliwa. Paryż zaciągnąłby zobowiąza-
nia wobec nowo powołanej republiki i jej mieszkańców. 
Natomiast wobec Polaków, którzy byli bezpaństwowcami 
i postrzegano ich jako kondotierów, żadnych umów do-
trzymywać nie musiano.

Napoleon a Legiony Polskie

Nic dziwnego, że pierwsze spotkanie Napoleona z Dą-
browskim przebiegło w atmosferze nieufności. Decyzja 
o utworzeniu Legionów złożonych z Polaków była wbrew 
interesom i oczekiwaniom Napoleona. Był nieufny wo-
bec Dąbrowskiego, również dlatego, że w złym świetle 
przedstawił twórcę Legionów adiutant Napoleona Józef 
Sułkowski. Wynikało to z różnic politycznych, Sułkowski 
był związany z Agencją, a Dąbrowski z Deputacją, ugru-
powaniami politycznymi działającymi w Paryżu. Napole-
on nie ufał również dezerterom, a Legiony Polskie miały 
składać się  głównie z Polaków – dezerterów z armii au-
striackiej. Napoleon szybko zmienił zdanie i zaczął do-
ceniać Polaków, jako dobrych żołnierzy. Polacy tworzyli 
doborowe jednostki. Jednak Napoleon cały czas trakto-
wał Polaków przedmiotowo. Rozgrywał Polaków, wyko-
rzystywał ich do realizacji swoich celów. Pomimo wkła-
du Polaków w ostateczne zwycięstwo nad Austrią, ich roli 

podczas bitwy pod Hohenlinden, nad Sekwaną nie plano-
wano wynieść sprawy polskiej na arenę międzynarodową. 
Zarówno Campio Formio (1797), jak i traktat w Lunévil-
le (1801) rozczarował Polaków. Wielu polskich ofice-
rów oburzonych było instrumentalnym potraktowaniem 
w 1801 r. i zrezygnowało ze służby w armii francuskiej. 
Pokój w Lunéville i Amiens z Anglią dał Napoleonowi 
szansę na przywrócenie panowania francuskiego na wy-
spie San Domingo. Liczył on na dochody, jakie przynosi-
ła ta kolonia Paryżowi z czasów Francji Ancien Régime'u, 
zwana wówczas perłą francuskiej korony. Przed 1789 r. 
San Domingo była najbardziej dochodową posiadłością 
Francji i najbogatszą kolonią na Karaibach, dostarczając 
60% ogólnoświatowej produkcji kawy i 40% cukru. Gene-
rowała 20% PKB Francji. Napoleon wiedział, że było się 
o co bić. Wysyłając na Antyle korpus gen. Charlesa Lec-
lerca, Napoleon postanowił wykorzystać Polaków. Zdecy-
dował o włączeniu do korpusu  Leclerca Polaków z Legii 
Naddunajskiej, czyli Legionów Polskich bis, utworzonej 
nad Renem formacji złożonej z Polaków, których dowód-
cą był generał Karol Kniaziewicz. Polacy wysłani na San 
Domingo służyli w 2. i 3. półbrygadach polskich, które 
przemianowano na francuskie  półbrygady: 113. i 114. 
Na San Domingo wysłano również część Legionów Pol-
skich z Włoch gen. Dąbrowskiego. Wyprawa zakończyła 
się tragicznie. Żołnierze francuscy, w tym Polacy, zosta-
li zdziesiątkowani na San Domingo. Śmierć tysięcy Po-
laków na Antylach odbiła się szerokim echem w kraju. 
U progu wojny 1806 r. na ziemiach polskich żywa była 
pamięć o Legionach, o traktacie pokojowym w Campio 
Formio i Lunéville, o San Domingo. Wszystkie te czyn-
niki powodowały, że  Polacy byli bardzo sceptyczni wo-
bec Napoleona i Francji.

Epitafium dla Legionów Dąbrowskiego i gorzki sukces 
sprawy polskiej, za którą Polacy przelewali krew na po-
lach Italii, w Niemczech i na Antylach, walcząc w inte-
resie Francji

Napoleon wiedział, że po klęsce wojsk pruskich o zakoń-
czeniu wojny z IV koalicją zdecydują walki na ziemiach 
polskich. Dlatego ważne było dla niego pozyskanie dusz 
Polaków. Napoleon zdawał sobie sprawę, że wśród Pola-
ków żywa była pamięć o San Domingo. Dlatego posta-
nowił dobrze rozegrać kartę polską i Polaków. W tym 
celu wezwał do Berlina Dąbrowskiego i Józefa Wybickie-
go. Dąbrowski był potrzebny Napoleonowi, jako symbol 
Legionów, by wywołać wśród Polaków wiarę, że odbu-
dowa państwa polskiego jest możliwa. Słowa Napole-
ona „Obaczę, jeżeli Polacy godni są być Narodem” miały 
wydźwięk propagandowy. Napoleon postępował bardzo 
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ostrożnie, nie obiecywał odbudowy Polski, ale zachęcał 
do walki z zaborcami. Uzależniał odrodzenie Polski od 
skali zaangażowania Polaków w walkę z zaborcami. Eli-
ty polityczne ówczesnej Europy przeciwne Napoleonowi, 
w Londynie, Wiedniu, czy Petersburgu liczyły, że pamięć 
o wysłaniu Polaków na Antyle spowoduje, że próba ich 
pozyskania skończy się fiaskiem. Napoleon rozegrał to 
jednak bardzo dobrze i osiągnął sukces. Wśród Polaków 
wybuchła euforia związana z wkroczeniem wojsk napo-
leońskich na ziemie polskie. Polacy uwierzyli, że możli-
wa stał się reaktywacja państwa polskiego. Żaden z zabor-
ców takiej możliwości Polakom nie oferował. Napoleon, 
wkraczając na ziemie polskie wyciągał sprawę polską na 
forum europejskie. Uczynił to na drodze kalkulacji po-
litycznych, przesuwając ośrodek swojej ekspozytury na 
wschód. Napoleon nie wyzwolił Polski, ale podbił Pol-
skę na swoich warunkach. Sytuacja polityczna, szansa na 
byt państwowy spowodowała, że na ziemiach polskich 

wybuchło powstanie i zakończyło się sukcesem. Dąbrow-
ski swoją misję wykonał. Jednak po 1806 r. jego rola była 
skończona. Napoleon zdawał sobie sprawę, że dla arysto-
kracji  i szlachty Dąbrowski był osobą nic nie znaczącą. 
Dlatego skupił się na pozyskaniu księcia Józefa Poniatow-
skiego  –  arystokraty, bratanka ostatniego króla i dowód-
cy armii koronnej w wojnie 1792 r. W kraju, gdzie domi-
nującą rolę odgrywała szlachta i arystokracja, był to klucz 
do sprawowania władzy. Walki z Rosjanami nie przynosi-
ły decydującego rozstrzygnięcia i Napoleon nie wiedział, 
jakie rozmiary przyjmie państwo polskie. Wszystko za-
leżało od skali zwycięstwa. Po nierozstrzygniętej bitwie 
pod Iławą Pruską Napoleon chciał ugrać jak najwięcej 
sprawą polską. Rozejm dał czas Napoleonowi na zebra-
nie sił, podciągnięcie rezerw, ale też pełne wykorzystanie 
sprawy polskiej. Dlatego też szykując się do decydujące-
go starcia, inicjował przygotowania do wybuchu powsta-
nia Polaków na tyłach armii rosyjskiej, na Litwie. Zryw 

Józef Peszka, Legiony polskie we Włoszech, olej na płótnie, ok. 1810 roku.
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antyrosyjskiego powstania proponował Napoleonowi na 
Wołyniu, Podolu i prawobrzeżnej Ukrainie (ziemiach 
dawnej Rzeczpospolitej) Andrzej Horodyski. Powstanie 
na Ukrainie miało być połączone z natarciem 30-tys. kor-
pusu, który miał uderzyć na wojska rosyjskie w Mołdawii. 
Powstanie miało być skorelowane z natarciem z ziem pol-
skich i desantem napoleońskim z Dalmacji. Wybuch po-
wstania Polaków na tyłach rosyjskich miał przyśpieszyć 
klęskę Aleksandra I i zmusić go do podpisania pokoju na 
warunkach Francji. Zwycięstwo pod Frydlandem zmie-
niło diametralnie sytuację Rosji. Aleksander I, nie mając 
rezerw, gdyż toczył jednocześnie na innych frontach woj-
ny z Persją i Imperium Otomańskim, został zmuszony do 
zawarcia pokoju z Napoleonem, tym bardziej, że wybuch 
antyrosyjskiego powstania na ziemiach dawnej Rzeczpo-
spolitej stawał się realny.  

Tylża nie spełniła jednak oczekiwań Polaków. Księ-
stwo Warszawskie nie zostało utworzone z wszystkich 
ziem polskich, które Prusy zagarnęły w latach 1772–1795. 
Napoleon chciał osłabić Prusy, by nie stanowiły zagroże-
nia dla stworzonego przez niego systemu państw napo-
leońskich. Nie chciał jednak Prus rozsadzić terytorialnie. 
Dążył, by Prusy nie miały szans na odrodzenie pozycji 
mocarstwowej i pozostawały w znacznej części pod kon-
trolą Paryża. Z drugiej strony bardzo zależało na układzie 
z Aleksandrem I, który gwarantowałby podział wpływów 
w Europie, na strefę napoleońską i rosyjską. Chciał rów-
nież, by Rosja przystąpiła do blokady kontynentalnej. 
Aleksander I nie miał wówczas wyjścia i został sojusz-
nikiem Francji, jednak uczynił wszystko, by Napoleon 
w jak najmniejszym stopniu osłabił Prusy. Dla Napole-
ona po wygranej tzw. I wojnie polskiej głównym prze-
ciwnikiem pozostawała Anglia. Zależało mu na tym, by 
Aleksander I stanowił trwały element jego europejskiej 
układanki, by został lojalnym sojusznikiem. Za te ustęp-
stwa Napoleona wobec Rosji zapłacili Polacy i Księstwo 
Warszawskie. Księstwo Warszawskie miało być elemen-
tem systemu państw napoleońskich, jego najdalej wysu-
niętą na wschód redutą. Polacy z Legionów Polskich, któ-
rzy do 1806 r. służyli w Italii pod Dąbrowskim zostali 
ściągnięci do kraju. Jednak Napoleon nie pozwolił wete-
ranom walk we Włoszech na służbę w kraju. Legioniści 
Dąbrowskiego stali się kadrą dla nowo utworzonych jed-
nostek polskich: Legii Nadwiślańskiej i lansjerów nadwi-
ślańskich. Polscy wiarusi zaczęli walkę o Polskę tym ra-
zem w Hiszpanii, kolejnym etapie podboju Napoleona 
w imię interesów Francji. 

Rafał Kowalczyk

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa

 · 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
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Niezwykła
pielgrzymkowa wyprawa

Józef 
Zięba

Żeby zrozumieć „niezwykłość” tej sprzed trzydzie-
stu ośmiu laty „wyprawy”, należy przywołać historycz-
ne okoliczności w jakich się odbyła. Był to rok 1983, 
trwał jeszcze tylko zawieszony stan wojenny, czyli woj-
na „polsko-jaruzelska”. Po amnestii z 22 lipca poprzed-
niego roku wypuszczono z obozów internowania spo-
rą część „wrogów Polski Ludowej” – działaczy ruchu 
solidarnościowego. 

Wśród „wrogów” znaleźli się też członkowie związ-
ków twórczych, którzy aktywnie uczestniczyli w tym ru-
chu. Władze stanu wojennego zawiesiły albo rozwiązały 
związki twórcze.

Po ogłoszeniu amnestii niektórzy kolaborujący z wła-
dzą związkowcy pod wodzą członków PZPR „odradza-
li” niby dawne organizacje wspierające reżym Jaruzel-
skiego. Większość przedstawicieli środowisk twórczych 
bojkotowała te organizacje. Z ofertą dla twórczych „bez-
związkowców” wystąpił Kościół, któremu Jaruzelski nie 
wypowiedział oficjalnie wojny. Zorganizowano „Dusz-
pasterstwo Środowisk Twórczych”. Udział był dobrowol-
ny bez deklaracji wyznaniowej. W ten sposób została 
stworzona możliwość prezentacji niezależnej twórczości 
i kontaktu z odbiorcami. 

Wszyscy pokładali nadzieję w Janie Pawle II, który 
„dla pokrzepienia” zgnębionego i walczącego z reżymem 
narodu otrzymał zgodę na drugą pielgrzymkę do Polski, 
która odbyła się w dniach od 16 do 23 czerwca 1983 roku. 

W Lublinie też powstało DŚT. Na spotkania przycho-
dziło po kilkadziesiąt osób z różnych twórczych środo-
wisk. Zgłaszano i realizowano różne propozycje. Przed 
wizytą Ojca Świętego 10 czerwca zorganizowałem w Mu-
zeum im. Józefa Czechowicza wieczór poezji Karola 
Wojtyły. Na spotkanie w dniu 17 VI na nieistniejącym 
Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie lubelskie DŚT zor-
ganizowało wyjazd autokarem. Dla upamiętnienia dru-
giej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny 
postanowiliśmy przygotować i specjalne wydawnictwo. 
Wybrałem trzy utwory: Stanisław, Myśląc Ojczyzna i Wi-
gilia wielkanocna 1966, pod wspólnym tytułem „Trzy po-
ematy”. Wybór i tytuł nie były przypadkowe.

Do realizacji wydawnictwa włączyło się sporo osób: 
Barbara Bałdyga, Stanisław Bałdyga, Zofia Kopel-Szulc, 
Marek Piątkowski, Zbigniew Strzałkowski i Henryk Szulc 
zaproponowali swoje grafiki. Opracowaniem graficznym 
zajął się Krzysztof Kurzątkowski, opracowaniem tech-
nicznym i redakcją techniczną Marek Łoś, posłowie na-
pisał Bohdan Królikowski, wsparł mnie jako redaktora 
Waldemar Michalski, korektę wykonała Ewa Łoś. Publi-
kacja miała się ukazać w Zakładzie Powielarni Druków 
Kurii Biskupiej w Lublinie, którego odpowiedzialnym re-
daktorem był ks. Władysław Zakrzewski. 

Krzysztof Kurzątkowski dołożył starań, by publikacja 
miała okazały, godny wydarzenia charakter. Mieliśmy za-
miar wręczyć oficjalnie egzemplarz w czasie spotkania na 
Stadionie w Warszawie. Niestety, z powodów wydawni-
czych i cenzuralnych publikacja nie ukazała się w zapla-
nowanym terminie. Ksiądz Zakrzewski, dyrektor powie-
larni, obawiał się konfliktów z cenzurą, która wydawała 
zezwolenia lub nie pozwalała na wydanie podręczników 
do nauki religii. Poza tym miał trudności techniczne, 
których nie mógł zrealizować w powielarni. Wojewódz-
ki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, czyli cen-
zura, nie chciał dać zezwolenia na opublikowanie kilka 
„niecenzuralnych” zdań w posłowiu Bohdana Królikow-
skiego, który napisał: „Liturgia dziejów. Te słowa Karola 
Wojtyły oddają chyba najlepiej charakter Jego poetyckiej 
historiozofii. Liturgia, obrzędowość, także obrzędowość 
rolnika, ogrodnika, a zatem i biologia dziejów, żywotnych 
polskich słów: ileż w niej korzeni, drzew szczepionych, 
drzew ranionych, ile tu ziemi, polskiej ziemi.

Głównym motywem owej liturgii historii jest wolność 
– LIBERTAS – jedno z najpiękniejszych słów w ludzkim 
języku. Wolność, na której glebę tak często pada krew. 
Wolność, której nie dość posiadać; trzeba ją stale zdoby-
wać, płacić całym sobą. Trzeba na jej spotkanie iść przez 
pokolenia: ku wolności i miłości zarazem. To są myśli Ka-
rola Wojtyły, polskiego poety, polskiego filozofa, krakow-
skiego biskupa wyniesionego na papieski tron.

Wolność była zawsze w naszym języku słowem-klu-
czem – obok Niepodległości. Jan Zamoyski Polskę nazwał 
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SIDUS LIBERTATIS – Gwiazdą Wolności, że bronić jej 
trzeba wylaniem krwi naszej. Bo nie ma wartości – prócz 
honoru – którą by się nie płaciło za wolność”.

Nawet niezbyt inteligentni cenzorzy, a nasi byli bardzo 
wyczuleni, nie musieli się wysilać, by zrozumieć wyraźną 
aluzję do aktualnej reżymowej rzeczywistości, której mie-
li obowiązek strzec jak psy łańcuchowe. 

 Wyjazd na spotkanie bez wręczenia wydrukowanego 
egzemplarza wszyscy głęboko przeżyli. Nie rezygnowali-
śmy jednak z zaplanowanego wydawnictwa. Składałem 
kolejne wizyty w cenzurze, tłumacząc, że posłowie od-
nosi się „tylko” do tekstów Karola Wojtyły. Cenzorzy nie 
chcieli potwierdzić, że stan wojenny i reżym Jaruzelskie-
go to pozbawienie wolności polskiego narodu.

W trakcie przedłużających się pertraktacji ktoś zgłosił, 
by uczcić przypadającą w 1983 roku trzechsetną rocznicę 
odsieczy wiedeńskiej. Plastycy proponowali, by wybić pa-
miątkowy medal i w kościele św. Pawła umieścić upamięt-
niającą tablicę. Przysłuchując się dyskusjom, wiedząc, jak 
obwarowana jest przez reżym granica z „wrogim” kapita-
listycznym obozem, jako nierealny żart zaproponowałem, 
by z okazji odsieczy zorganizować wycieczkę do Wiednia. 

Ksiądz Andrzej Pikulski, który był wówczas naszym 
duszpasterzem, gotów był podejmować trochę niereal-
ne, „szalone” pomysły. Powiedział: „Jeśli się uda uzyskać 
zgodę na wyjazd do Wiednia, to będzie otwarta droga do 
Rzymu.” 

Po wizycie Ojca Świętego reżym nie chciał zaostrzać 
konfliktów z Kościołem. Na wycieczkę turystyczną za-
pewne nie wydałby zezwolenia, ale była szansa na piel-
grzymkę. Rozpoczęły się starania i kompletowanie listy 
chętnych. Przed wyjazdem został zorganizowany „plener” 
w Łabuniach, w którym uczestniczyła Anna Kamieńska. 
Bardzo chciała wyrwać się poza kordon Polski Ludowej. 
Jak wielu innych nie otrzymała paszportu. 

Zachęcaliśmy znajomych. Zgłaszały się osoby nie-
związane z naszym środowiskiem. Podejrzewaliśmy na-
wet, że mogą być wśród nich delegowani przez wiadome 
służby. Po wielu staraniach znalazło się na liście czter-
dzieści dziewięć osób, którym udało się zdobyć paszport 
i wizy. Zapełniły nie tylko autokar, ale i mikrobus użyczo-
ny przez lubelską kurię biskupią. 

Poważnym problemem było zdobycie na najskrom-
niejsze wydatki kilkudziesięciu dolarów. Ceny na czar-
nym rynku były, przy postępującej inflacji, zawrotne. 
Twórcy odmawiający współpracy z reżymem byli biedni. 
Każdy wygrzebywał „zaskórniaki” albo zaciągał pożycz-
kę, byłe wyrwać się chociaż na kilkanaście dni z reżymo-
wej klatki i odetchnąć wolnym powietrzem. O noclegach 
w hotelach nikt nawet nie marzył. Nocleg na kempingu 
też był poważnym wydatkiem.

Kierownictwo wyprawy „pielgrzymki” objął Leszek 
Gzella, który wspólnie z księdzem Pikulskim szukał 
kontaktów, by zapewnić przytuliska i bezpłatne noclegi. 
Kompletowano namioty, śpiwory, turystyczne kuchen-
ki i żywność, by oszczędzić każdego zdobytego dolara. 
Zamówiliśmy w piekarni chleb o „przedłużonej świeżo-
ści”. Wieźliśmy nawet owinięte w gazety jajka i ziemniaki. 
Plastycy wzięli swoje prace z nadzieją sprzedania. Jeden 
z muzyków flet, by grać na ulicy i zbierać datki.

Baliśmy się srogiej granicznej kontroli. Zapropono-
wałem, by przekroczyć granicę w Barwinku. Pracował 
tam syn mego przyjaciela. Jako podrzędny funkcjona-
riusz niewiele mógł nam pomóc. Pasażerowie autokaru 
nocowali w Dukli. Poprzedził nas mikrobus. Bez kłopo-
tów przekroczył o świcie granicę. Autokar wyjechał póź-
niej. Przed naszym dotarciem do granicy przybyła kon-
trola sprawdzająca pracę celników. Wykazali się służbową 
skrupulatnością. Przetrząsali wszystkie bagaże. Kazali od-
wijać każde owinięte gazetą jajko i każdego ziemniaka. 
Dobrali się do prac plastycznych. Nie na wszystkie po-
siadano uzyskane od konserwatora zezwolenia. Chciano 
je zarekwirować. W drodze łaski pozwolono zostawić na 
przechowanie w najbliższej parafii. 

Niektóre udało się zakamuflować i „przemycić”. Wśród 
„kontrabandy” znalazł się też oprawny w białą cielęcą 
skórę egzemplarz „Trzech poematów”. Po parogodzinnej 
odprawie pozwolono przekroczyć granicę Czechosłowa-
cji. Celnicy z bratniego obozu mieli pełne zaufanie do 
swoich polskich kolegów. Przepuścili bez nowych trud-
ności, ale na komorze celnej w Bratysławie nie było ła-
two. Jechaliśmy do kapitalistów. Pod autokar wtaczali na 
wózku lustra, by sprawdzić, czy nie ukrył się tam szpieg. 
Po sprawdzeniu bagaży zakwestionowali dwie religijne 
książki: brewiarz i mszał. Według przepisów można było 
wywieźć tylko jedną. Długo ksiądz musiał tłumaczyć, że 
ani brewiarza, ani mszału nie może się pozbyć. Zezwolo-
no w drodze nadzwyczajnej łaski. 

Odetchnęliśmy po przekroczeniu austriackiej grani-
cy. Została otwarta droga do wolnego, demokratycznego 
świata. Do Wiednia i Rzymu. Dla większości uczestników 
pielgrzymki była to pierwsza w życiu okazja przekrocze-
nia reżymowego kordonu.

Byłem jednym z nielicznych wyjątków. Już w 1978 
roku miałem szczęście uczestniczyć wycieczce „Orbisu” 
przez Wiedeń do Włoch. Tamta wycieczka była dla mnie 
wielkim, niezapomnianym przeżyciem. Po powrocie za-
owocowało tomikiem wierszy: Po Italii. Ukazał się dopie-
ro w 2017 roku.

Rozpoczęła się „wyprawa” trochę na „wariackich papie-
rach”: bez pieniędzy, bez przewodnika. Wiedeń i Rzym, to 
cele naszej podróży. Organizatorzy wyliczyli, że w sumie 
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będzie to około pięć tysięcy kilometrów z niewiadomy-
mi miejscami noclegu i „postojów” dla zwiedzenia miast, 
zbiorów muzealnych i architektonicznych zabytków. Wo-
bec braku przewodnika zaproponowałem, by do oprowa-
dzania w kolejnych miastach przygotowali się uczestni-
czący w pielgrzymce historycy sztuki i plastycy. Niektórzy 
starannie się przygotowali, inni mieli spore trudności 
z wcieleniem się w rolę przewodnika. 

 Ze względu na rocznicę obowiązkowy był Kahlenberg. 
Wiedeń obejrzeliśmy pobieżnie. Nie byłem zawiedziony. 
Miałem utrwalone w pamięci wspaniałości cesarskiego 
Wiednia. Przy ich oglądaniu towarzyszyła mi nawet bal-
lada Chyły: „Jak dobrze być cysorzem”. 

 Celem pielgrzymki był Rzym, w którym mieliśmy 
przebywać sześć dni, uczestnicząc we środę 5 paździer-
nika w audiencji generalnej, a i w niedzielę 9 październi-
ka na placu św. Piotra na „Anioł Pański”. Pozostałe dni 
zostały przeznaczone na zwiedzanie. 

 Czwartego października dotarliśmy do Rzymu. Peł-
ni emocji zaśpiewaliśmy kilka pieśni na placu św. Piotra. 
Nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy nocować. Byliśmy go-
towi spędzić noc w autokarze. Organizatorzy mieli tylko 
adres Duszpasterskiego Ośrodka dla Pielgrzymów „Cor-
da Cordi” via Pfeiffer 13 [koło Watykanu]. Miał jeszcze 
oczekiwać pod wskazanym adresem list polecający pozo-
stawiony przez ks. prof. Stycznia. List udało się odnaleźć. 
Nie pamiętam jego treści. 

Po emocjach na placu św. Piotra kierownictwo piel-
grzymki postanowiło udać się do „Corda Cordi” licząc na 
pomoc i uzyskanie adresu, gdzie moglibyśmy się na noc-
leg zatrzymać. Przez okno autokaru patrzył nasz dusz-
pasterz. W pewnym momencie zawołał: – O, idzie mój 
kolega!

 Zatrzymał autokar. Kolegą okazał się ks. Ryszard Kar-
piński, który zajmował się w tym czasie w Watykanie 
opieką nad polskimi pielgrzymami. (Obecnie emerytowa-
ny biskup pomocniczy lubelskiej archidiecezji).  

Trochę był zdziwiony, bo byliśmy pierwszą piel-
grzymką z Polski po wprowadzeniu stanu wojennego. 
Natychmiast troskliwie się nami zaopiekował. Nie tyl-
ko skierował na przyzwoity kemping. (Mogliśmy spać 
w kempingowych przyczepach). Połączył się z ks. Dzi-
wiszem i poinformował, że następnego dnia będziemy 
mogli uczestniczyć we Mszy świętej w prywatnej kapli-
cy Ojca Świętego, a nawet będziemy przyjęci na prywat-
nej audiencji. 

Byliśmy oszołomieni tymi wiadomościami. Wybierając 
się do Rzymu nawet w najfantastyczniejszych snach nie 
spodziewaliśmy się dostąpić takiego zaszczytu i wyróż-
nienia. Po zakwaterowaniu, nasze panie w wielkim pod-
nieceniu prasowały suknie, ksiądz Karpiński instruował, 

jak należy zachować się w czasie bezpośredniego spotka-
nia z Ojcem Świętym, sprowadził kilku spowiedników. 
Niektórzy po kilku latach mieli okazję się wyspowiadać. 
Na sen zostało niewiele czasu. Wczesnym rankiem, przed 
świtem wyruszyliśmy do Rzymu. Gwardia papieska była 
uprzedzona. Sprawdzili tylko liczbę osób. Z piętra na 
piętro ktoś nas pilotował. Niewielu skorzystało z windy. 
Chcieliśmy zobaczyć, odetchnąć papieskim, pałacowym 
powietrzem.

W kaplicy półmrok. Oswajanie się z niezwykłym wnę-
trzem. Po jakimś czasie dostrzegliśmy białą postać na 
klęczniku. Czy już był? Czy zjawił się niepostrzeżenie, 
bezszelestnie?

Msza święta głęboko przeżyta i flet. (Improwizowany 
występ „naszego” muzyka. – „Zaczarowany flet” – po-
wiedział Ojciec Święty po zakończonej Mszy). Przeży-
waliśmy Komunię świętą udzielaną przez Papieża. Jeszcze 
wspólne, zbiorowe, pamiątkowe zdjęcie w kaplicy z Oj-
cem Świętym w liturgicznych szatach. Fotografował Ar-
turo Mari.

Oszołomionych nadmiarem przeżyć prowadził nas 
ksiądz Karpiński do sali pałacu papieskiego. Ustawionych 
w półkolu informował, jak mamy się zachować. Wkrótce 
przybył Ojciec Święty. Leszek Gzella przedstawił naszą gru-
pę. Wręczył oprawiony w białą skórę egzemplarz Trzech po-
ematów, informując z jakiego powodu nie mogliśmy wrę-
czyć w Warszawie. Ojciec Święty podchodził, z życzliwym 
uśmiechem, zamieniał kilka słów (zdań). Wręczał do ręki 
w futeraliku różaniec. Każdy otrzymał też książkę w języ-
ku polskim: Nie lękajcie się! Arturo Frassard. Rozmowy z Ja-
nem Pawłem II, pod redakcją ks. Stanisława Dziwisza, ks. 
Józefa Kowalczyka i ks. Tadeusza Rakoczego. 

Po dwu i pół roku od zamachu byłem pewien, że spo-
tykamy się ze świętym męczennikiem. Obok stała żona 
z córką. – Cóż Ojcu Świętemu powiedzieć? Byłem pe-
wien, że wszystko wie o nas. Nie pamiętam, co wykrztu-
siłem z zaciśniętego gardła. Arturo Mari utrwalił ten 
moment na pamiątkowym zdjęciu. Pozostali też byli nie 
mniej od nas wzruszeni. Jeszcze zbiorowe, pamiątkowe 
zdjęcie z Ojcem Świętym. 

Opuszczaliśmy Pałac Papieski pełni wzruszenia. 
W kafejce wspólne cappuccino. Przed Audiencją Gene-
ralną na placu św. Piotra był czas na zwiedzanie Rzymu. 
Oprowadzać miał nasz duszpasterz. Zgromadziło się wo-
kół niego kilkanaście osób, a nasz „przewodnik” oświad-
czył: „Jesteśmy w wolnym demokratycznym kraju, każ-
dy może robić, co mu się podoba”. Odwrócił się na pięcie 
i poszedł w swoją stronę. Jedna z moich znajomych się 
rozpłakała.

 Nie byłem zbytnio zawiedziony i bezradny, bo pamię-
tałem Rzym z orbisowskiej wycieczki. Oprowadzał nas 
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znakomity przewodnik, nazywaliśmy go „Guida Wspa-
niały”, bo był zafascynowany postacią Wspaniałego Waw-
rzyńca. W Rzymie oprócz Forum Romanum, Koloseum, 
katakumb św. Kaliksta, zachwycałem się zabytkami ar-
chitektury z freskami Kaplicy Sykstyńskiej, bazyliki św. 
Jana na Lateranie i św. Piotra… Długo można wyliczać…

 W tamtym czasie wielkim przeżyciem było spotkanie 
z Pawłem VI w wypełnionej po brzegi auli. Schorowa-
nego Papieża niesiono na sedia gestatoria. (Była to chy-
ba ostatnia z Nim generalna audiencja, zmarł 6 sierpnia 
1978 roku w Castel Gandolfo). 

Po pożegnalnej kolacji w Termach Karakalli przywo-
ływaliśmy duchy starożytnych. Guida pragnął przywo-
łać ducha Mecenasa wywodzącego ród swój od etruskich 
królów… Ciągle oszołomieni przeżyciami udzielonej nam 
przez Jana Pawła II audiencji, oglądaliśmy Rzym z okien 
autokaru. Kierowcy mijanych samochodów pozdrawia-
li nas, wołając „Walensa!”. Ksiądz Karpiński poinformo-
wał, że Wałęsa został laureatem Pokojowej Nagrody No-
bla. Wręczył wysłany przez Ojca Świętego telegram. Oto 
jego treść:

„Pan Lech Wałęsa ul. Pilotów 17 D/m 3, 80-270 
Gdańsk–Zaspa.

Szanowny Panie, z okazji otrzymania Pokojowej Na-
grody Nobla pragnę złożyć Panu serdeczne gratulacje.

Szczególnej wymowy nabiera fakt, że została w ten 
sposób nagrodzona wola i wysiłki podejmowane z my-
ślą o rozwiązaniu trudnych spraw świata robotniczego 
i społeczeństwa w Polsce na pokojowej drodze szczere-
go dialogu i wzajemnej współpracy wszystkich. W takim 
też duchu formułuję moje życzenia i proszę nieustannie 
Boga, by idea ta, głęboko zakorzeniona w ewangelicznym 
prawie miłości, a tak bardzo bliska świadomości naszego 
narodu i wszystkich ludzi miłujących pokój, stał, się sku-
teczną drogą dla wszystkich społeczeństw i całej współ-
czesnej ludzkości w podejmowaniu i rozwiązywaniu ro-
dzących się napięć. 

Z Bożym błogosławieństwem Jan Paweł II, Papież”.

Dzięki księdzu Karpińskiemu otrzymaliśmy karty 
wstępu na mszę odprawioną w bazylice św. Piotra z udzie-
leniem sakramentu kilku parom młodożeńców. W tym 
też dniu uczestniczyliśmy na placu św. Piotra z błogosła-
wieństwem na Anioł Pański...

Reszta naszego pobytu w Rzymie i w drodze powrot-
nej była już turystycznym „dodatkiem”. (Na noclegu pod 
Wiedniem spotkaliśmy też niezwykłych, pełnych fanta-
zji pielgrzymów, którzy wybrali się z Białej Podlaskiej do 
Rzymu na czteroosobowym rowerze). 

Ksiądz Karpiński podał adresy. Nie mieliśmy już kło-
potu z poszukiwaniem we Włoszech noclegów. Serdecz-
nie byliśmy podejmowani w Prato w pobliżu Florencji 
i Mirano niedaleko Wenecji. Tu nawet umilił nam spo-
tkanie chórek złożony z okolicznych rolników. Zaśpie-
wali po włosku „Wołga Wołga, mat’ radnaja”. Byliśmy 
wdzięczni, że rozszerzyli do Wołgi polską granicę. Wie-
czorem uczestniczyliśmy w ognisku miejscowych skau-
tów. Było dość wina w dużych „balonach”. Wystarczyło 
przekręcić kurek i napełnić „czaszę”. Podochoceni trun-
kiem z miejscowych winnic pan Brylak, lwowski har-
cerz, Leszek Gzella, ktoś jeszcze i ja wystąpiliśmy jako 
„vecci scuti”. Świętej pamięci Tadeusz Czajka schował się 
w garażu przed totalną kompromitacją. Nie szczędzili-
śmy przepłukanych gardeł. Nasz występ z polskimi har-
cerskimi piosenkami został przyjęty entuzjastycznie i na-
grodzony brawami…

Po pielgrzymkowej wyprawie pozostały trwałe wspo-
mnienia. W 2014 roku dla upamiętnienia kanonizacji 
Jana Pawła II dzięki współpracy z Tomaszem Orkiszew-
skim, prezesem Wydawnictwa „Polihymnia”, ukaza-
ło się albumowe wydanie mego poematu: Był Człowiek 
w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem, 
a w roku 2020 dla upamiętnienia setnej rocznicy urodzin 
Karola Wojtyły, z inicjatywy kilku plastyków uczestni-
czących w pielgrzymkowej wyprawie, w wydawnictwie 
„Gaudium” wznowiono Trzy poematy.

Józef Zięba



→

n u m e r  3  ( 1 0 7 )  m a j - c z e r w i e c  2 0 2 1  •  4 5

CZERWONE MAKI  
NA MONTE CASSINO

Józef 
Grychowski

1.
Czy widzisz te gruzy na szczycie? 
Tam wróg twój się kryje jak szczur. 
Musicie, musicie, musicie 
Za kark wziąć i strącić go z chmur. 
I poszli szaleni, zażarci, 
I poszli zabijać i mścić, 
I poszli, jak zawsze uparci, 
Jak zawsze za honor się bić. 

Refren: 
Czerwone maki na Monte Cassino 
Zamiast rosy piły polską krew. 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął 
Lecz od śmierci silniejszy był gniew. 
Przejdą lata i wieki przeminą, 
Pozostaną ślady dawnych dni 
I wszystkie maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi. 

2.

Runęli przez ogień straceńcy, 
Niejeden z nich dostał i padł, 
Jak ci z Samosierry szaleńcy, 
Jak ci spod Racławic sprzed lat. 
Runęli impetem szalonym 
I doszli. I udał się szturm. 
I sztandar swój biało-czerwony 
Zatknęli na gruzach wśród chmur. 

Refren: 
Czerwone maki na Monte Cassino 
Zamiast rosy piły polską krew. 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął 
Lecz od śmierci silniejszy był gniew. 
Przejdą lata i wieki przeminą, 
Pozostaną ślady dawnych dni 
I wszystkie maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi. 

3.
Czy widzisz ten rząd białych krzyży? 
To Polak z honorem brał ślub. 
Idź naprzód, im dalej, im wyżej, 
Tym więcej ich znajdziesz u stóp. 
Ta ziemia do Polski należy, 
Choć Polska daleko jest stąd, 
Bo wolność krzyżami się mierzy, 
Historia niejeden zna błąd. 

Refren: 
Czerwone maki na Monte Cassino 
Zamiast rosy piły polską krew. 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął 
Lecz od śmierci silniejszy był gniew. 
Przejdą lata i wieki przeminą, 
Pozostaną ślady dawnych dni 
I wszystkie maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi. 

Zwrotka dopisana w 25. rocznicę bitwy (1969): 

Ćwierć wieku, koledzy, za nami, 
Bitewny ulotnił się pył. 
I klasztor białymi murami 
Na nowo do nieba się wzbił. 
Lecz pamięć tych nocy upiornych 
I krwi, co przelała się tu 
Odzywa się w dzwonach klasztornych, 
Grających poległym do snu.

Czerwone maki – trochę historii

W tomie pamiętników gen. Władysława Andersa Bez 
ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946 opu-
blikowanych przez lubelski Test w roku 1990 znajdzie-
my fragment:

6 lutego 1944 ląduje w Neapolu.
Jestem we Włoszech. Dowodzę Korpusem w sile 
blisko 50 000 ludzi. Ziemia ta nie jest obca naszemu 
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wojsku. Historia się powtarza. Wszak stąd wyruszył 
Dąbrowski na czele legionów w marszu do Polski. 
Tutaj już raz, przed 150 laty, w okresie wojen 
napoleońskich, bił się nasz żołnierz o wolność 
Polski. Tutaj powstała pieśń żołnierska „Marsz, 
marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski” 
późniejszy hymn narodowy „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. 

Generał nie przypuszczał, że w jego Korpusie powstanie 
jedna z najpopularniejszych pieśni ostatniej wojny. Gdy 
usłyszał piosenkę Czerwone maki, a było to w dzień po 
bitwie, stwierdził, że „muzyka może być za trudna dla 
żołnierzy i prawdopodobnie się nie przyjmie”.

Pieśń  Czerwone maki na Monte Cassino  powsta-
ła w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, na kilka godzin 
przed ostatecznym zdobyciem wzgórza z ruinami klasz-
toru, skąd Niemcy blokowali siły alianckie w marszu na 
Rzym. Legendarna pieśń rodziła się na kwaterze zespo-
łu aktorskiego Teatru Żołnierza Polskiego przy 2 Korpu-
sie Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech, w miejscowości 
Campobasso w pobliżu Monte Cassino. 

Słowa ułożył Feliks Konarski (pseudonim artystyczny 
Ref –Ren), a muzykę skomponował Alfred Schutz. Pierw-
szy raz Czerwone maki odśpiewano w Campobassa pod-
czas akademii dla uczczenia zwycięstwa. 

Gdy 18 maja żołnierze 2 Korpusu zdobyli klasztor 
w kwaterze generała Władysława Andersa w Campobas-
so miała miejsce doraźna uroczystość dla uczczenia tego 
zwycięstwa. W trakcie uroczystości Czerwone maki wy-
konał – w wersji dwuzwrotkowej – po raz pierwszy Gwi-
don Borucki udziałem 14-osobowej orkiestry Alfreda 
Schütza.

Ciekawostka: Żoną Boruckiego była wówczas Ire-
na Jarosiewicz (pseudonim sceniczny: Renata Bogdań-
ska), późniejsza druga żona generała Władysława An-
dersa. Rozkaz przeniesienia Boruckiego na inny odcinek 
walk wyłączył go z frontowego teatru Ref -Rena. Zastąpił 
go Adam Aston, który w 1946 roku w Mediolanie nagrał 
jako pierwszy Czerwone maki na Monte Cassino na płytę 
„La voce del Padrone” („Płyta polska, 2 Korpus Polski – 
Wydział Dobrobytu Żołnierza”). 

Kilkanaście lat później w swych pamiętnikach Konar-
ski pisał:

„Śpiewając po raz pierwszy Czerwone maki u stóp 
klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy. Żołnierze 
płakali z nami.  Czerwone maki, które zakwitły 
tej nocy, stały się jeszcze jednym symbolem 
bohaterstwa i ofiary – i hołdem ludzi żywych dla 
tych, którzy przez miłość wolności polegli dla 
wolności ludzi...”.

Trzecią zwrotkę Konarski dopisał już po debiucie pie-
śni. Ostatnia czwarta zwrotka pieśni Czerwone maki po-
wstała w roku 1969. Autor nie dożył Wolnej Polski, zmarł 
w 1991 roku, na kilka dni przed przylotem do ojczyzny.

Feliks Konarski (pseudonim artystyczny: Ref –Ren) był 
żołnierzem 2 Korpusu Sił Zbrojnych i znanym przed woj-
ną poetą, pieśniarzem, autorem i kompozytorem popu-
larnych piosenek (między innymi: Wiosna, wiosna jest 
nareszcie, Pięciu chłopców z Albatrosa).

Jego Czerwone maki na Monte Cassino stały się jednym 
z niepodległościowych hymnów, którym Polacy przez 
dziesięciolecia – szczególnie w latach stalinowskiej dyk-
tatury 1945–1956 – manifestowali swą patriotyczną pod-
miotowość. Był to utwór, który wysłuchiwało się z nale-
żytą powagą, przerywając tańce.

W Londynie, w jednej z polonijnych gazet w roku 
1961 Konarski wyznał: „Napisałem w swoim życiu 
ponad dwa tysiące piosenek. Były wśród nich 
wesołe i sentymentalne, z sensem i bez sensu, 
dobre i złe, wartościowe i nijakie. Niektóre z dnia na 
dzień stawały się piosenkami popularnymi – inne 
przemijały bez echa... Jedna tylko potrafiła w tak 
szybkim czasie przełamać wszystkie istniejące na 
świecie bariery i granice, i połączyć rozrzuconych 
po najdalszych zakątkach ziemi Polaków: piosenka 
Czerwone maki na Monte Cassino.
Pieśń ukazała się drukiem jeszcze w tym samym roku 

we Włoszech i od razu zyskała wielką popularność wśród 
żołnierzy II Korpusu. Została też wydana na płytach gra-
mofonowych. Szybko też trafiła konspiracyjnie do okupo-
wanej Polski. Następne wydania różniły się nieco tekstem.

Należy zaznaczyć, że podczas oficjalnych uroczysto-
ści po zdobyciu Monte Cassino, u stóp ruin klasztoru 
(18 maja 1944), odegrany został hejnał mariacki ogłasza-
jący zwycięstwo polskich żołnierzy.

Co ciekawe, prawa autorskie do tego utworu przez lata 
nie były chronione w Polsce, a w Niemczech. Posiadała 
je kancelaria prawna z Monachium, a tantiemy pobiera-
ła GEMA, niemiecki odpowiednik polskiego ZAIKS-u. 
Wynikało to z faktu, że Alfred Schütz zmarł w Niemczech 
na emigracji, a spadek po nim (w tym prawa autorskie) 
przejęła żona artysty. Po jej śmierci, zgodnie z niemiec-
kim prawem, spadek przejął rząd Bawarii (spadek naby-
wa land, na terenie którego zmarły ostatnio zamieszki-
wał). Skutkiem tej sytuacji był fakt, że tantiemy musiał 
płacić każdy, kto nie korzystał z utworu w ramach do-
zwolonego użytku. Dzięki staraniom Dyrekcji oraz pra-
cowników Biblioteki Polskiej Piosenki prawa do melodii 
utworu w 2015 r. wróciły do Polski.

Józef Grychowski
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Obwieszczenie   Obozu Zjednoczenia Narodowego, Łomża rok 1938, domena publiczna, Polona
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Wprowadzenie do 
drugiego wydania 
Wojska od podszewki

Zbigniew 
Siemaszko

We wprowadzeniu do pierwszego wydania tej książ-
ki (Wojsko od podszewki) pisałem, że ten zbiór wspo-
mnień powstał w drugiej połowie lat 60., a więc – licząc 
lata dziś – ponad pół wieku temu. Wówczas zwlekałem 
z wydaniem, bo sądziłem, że oficerowie wyższych stop-
ni będą zgorszeni, a nie chciałem sprawiać im przy-
krości. Okazało się, że byłem w błędzie, bo gdy się 
książeczka ukazała byli zadowoleni, a kilku napisało 
pozytywne recenzje. Widocznie przypomniały im się 
młodzieńcze lata.

Teraz, kiedy pan Bernard Nowak wystąpił z propozycją 
drugiego wydania, nieco poprawionego i uzupełnione-
go, zdecydowałem się wprowadzić kilka zmian, a przede 
wszystkim rozwinąć skróty, inicjały oraz pseudonimy. 
Wprowadziłem prawdziwe nazwiska i imiona osób, gdyż 
większość z nich już nie żyje, włącznie z moim Bratem 
i moimi najbliższymi kolegami. Prócz tego powstał rów-
nież zamiar dodania dalszych anegdot, pod wspólnym 
tytułem „Po pięćdziesięciu latach”. Sądziłem, że w mojej 
pamięci znajduje się jeszcze sporo wojskowych wydarzeń 
humorystycznych, podobnych do tych z wydania pierw-
szego, kiedy jednak zacząłem nad tym pracować, okaza-
ło się, że sytuacja zmieniła się – i to na tyle poważnie, że 
trudno pisać tak, jak 50 lat temu.

W tamtym czasie – chociaż była świadomość, że Spra-
wa Polska znalazła się po wojnie w fatalnej sytuacji – na-
dal trwała nadzieja, że pół Europy nie może być w rę-
kach sowieckich wiecznie. Wierzyliśmy, że musi dojść do 
wyzwolenia. Tego rodzaju nastawienie było wzmacnia-
ne przez takie sytuacje jak na przykład wojna koreańska. 
Sam zastanawiałem się wówczas, czy zdążę zdać maturę, 
zanim wybuchnie następna wojna – a później, czy zdążę 
skończyć studia uniwersyteckie. Oczywiście, te przewidy-
wania nie brały pod uwagę faktu, że Stalin był politykiem, 
a nie fanatykiem jak Hitler – i że nie zaryzykowałby woj-
ny, dopóki nie dysponował bronią atomową.

Nie sposób więc uzupełnić tamtych wspomnień tak, 
jakby się przez pięćdziesiąt lat nic nie stało. Okazało się 
co prawda, że mam rzeczywiście garść anegdot i cie-
kawych zbiegów okoliczności, które można dodać, ale 

w sumie jest ich niewiele. Są też pewne dokumenty, któ-
re można by wykorzystać, których nie było 50 lat temu. 
Jednak – co w tym może najważniejsze – przez ten czas 
zaszły poważne zmiany w sytuacji polskiego środowiska 
w Londynie. Nie tylko w wyniku naturalnych procesów 
znikła młodzieńczość i beztroskie podejście. Znikła też 
nadzieja na możliwość odrodzenia wśród Polaków tra-
dycji niepodległościowej.

Inna jest także mentalność Polaków z Kraju, potencjal-
nych czytelników tej książki. Przypomniało mi się to, co 
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jesienią 1944 roku pisał Stanisław Mackiewicz. Twierdził, że 
tak jak psychikę Czechów zmieniła się po bitwie pod Białą 
Górą, zaś psychika Francuzów po klęsce pod Verdun, tak 
psychika Polaków zmieni się na skutek powstania warszaw-
skiego. Wówczas nie chciałem mu wierzyć, ale dziś wiem, 
że miał rację. Tak się stało. Pod presją sowiecką powstało po 
1945 roku nowe państwo, a z nim inna, nowa kultura polska. 
Jednocześnie wyłoniły się dwa dobrze dziś widoczne obli-
cza polskości – z zapleczem komunistycznym i zapleczem 
skrajnego nacjonalizmu. Czyli, jak mówi klasyk, „Skończył 
się dramat wojny. Rozpoczął się dramat pokoju”.

Gdy rozważałem te nowe elementy sytuacji oraz pró-
bowałem dociec jej przyczyn, zaczęła mi się powoli wyja-
wiać inna podszewka tamtego wojska. Nie uśmiechnięta, 
żartująca i jednocześnie patriotyczno-niepodległościowa, 
lecz ugodowa, a nawet zdradziecka. Można by na popar-
cie takiego obrazu przytoczyć szereg przykładów, ale wy-
brałem trzy postaci najlepiej mi znane: Berling, Okulicki, 
Tatar. Wszyscy trzej mieli chyba jedną wspólną cechę – za 
wszelką ceną chcieli odegrać wielką rolę, wierząc w swe 
siły i możliwości.

Pierwszy z nich, Berling, już przed wrześniem 1939 r. 
przeszedł na „wiarę sowiecką” i pozostał jej wierny do 
końca. Wykonywał rozkazy Andersa dopóty, dopó-
ki mieściły się w ramach współpracy polsko-sowiec-
kiej. Kiedy zaczęły się od niej oddalać i ciążyć w stronę 
współpracy z aliantami zachodnimi, odszedł od Ander-
sa i dołączył do Sowietów. Trzeba przyznać, że w swo-
ich wyborach był konsekwentny: pozostał przy Sowie-
tach na zawsze.

Drugim kolaborantem był Okulicki (faktyczne nazwi-
sko: Kicka). Był z nich trzech chyba najmniej inteligentny. 
Gdy po raz pierwszy dostał się w ręce Sowietów, na po-
czątku 1941 roku, zdradził wszystkich i wszystko, co wie-
dział – z gen. Karaszewiczem-Tokarzewskim włącznie. Po 
amnestii 1941 r. pozował na lojalnego oficera. Co ciekaw-
sze, NKWD nie ujawniło jego roli, jednak gen. Anders 
stopniowo zaczął coś podejrzewać i na początku 1942 r. 
przygotowywał odsunięcie go ze swego otoczenia. Wtedy 
jeszcze nie zdążył. Więcej: zabrał go ze sobą na kluczowa 
rozmowę ze Stalinem, 18 marca 1942 roku.

Tatar był zupełnie innego rodzaju kolaborantem. Aro-
gancki, nie posiadający skrupułów, skryty, nieszczery, 
podejrzliwy, a jednocześnie nieprzeciętnie uzdolniony 
w gromadzeniu pieniędzy pozostających pod jego zarzą-
dem. Wkrótce po przybyciu do Londynu, wiosną 1944 r., 
założył organizację, która na początku nosiła nazwę Nie-
podległość i Wolność. Rota przysięgi zaczynała się od słów: 
„Przysięgam być wierny Ojczyźnie mojej…” (s. 88) Nic 
dziwnego, że tym sposobem zwerbował wielu patriotycz-
nie nastawionych oficerów.

Gen. Władysław ANDERS

W sierpniu 1941 r., po podpisaniu wojskowej umowy pol-
sko-sowieckiej, odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczą-
ce formowania Wojska Polskiego w Sowietach.1 Uczestni-
czyło w nim czterech generałów, dwóch sowieckich – szef 
Sztabu Armii Czerwonej Borys Szaposznikow i jeden 
z jego zastępców, Aleksandr Wasilewski – oraz dwóch 
polskich generałów – W. Anders, wyznaczony na dowód-
cę Wojska Polskiego w Sowietach oraz przybyły z Londy-
nu Bohusz-Szyszko, – jako szef polskiej Misji Wojskowej 
w Moskwie. Wszyscy czterej byli za młodu oficerami car-
skiej armii. Spośród tej czwórki Anders, jako protestant 
z urodzenia, został przyjęty do wyższej szkoły wojennej 
bez trudności i otrzymał dyplom prymusa z rąk Mikoła-
ja II, jeszcze przed jego abdykacją.

Ponadto Anders był odznaczony najwyższymi ro-
syjskimi orderami: Św. Jerzego, Św. Włodzimierza, Św. 
Anny i Św. Stanisława. Z kolei Bohusz-Szyszko był za-
wodowym oficerem i synem zawodowego pułkownika 
carskiej armii.

Anders i Bohusz-Szyszko, którzy nie byli przyzwycza-
jeni do żargonu używanego w Czerwonej Armii, zaczęli 
podczas spotkania rozmawiać dystyngowanym językiem 
armii carskiej. Dwóm sowieckim generałom przypo-
mniała się młodość, więc zakazane słowo gospodin po-
wtarzało się w ich rozmowach raz za razem.

W pewnym momencie Bohusz-Szyszko zapytał:
– Czy gdy skończymy konferencję, będę mógł obej-

rzeć ten budynek?
Na to Szaposznikow odpowiedział:
– Konieczno, gospodin gienierał, no poczemu? (Ma się 

rozumieć, Panie Generale, ale dlaczego?)
– Dlatego, że w tym budynku otrzymałem pierwszą 

nominację oficerską – odpowiedział Bohusz-Szyszko.

* * *

O popularności Andersa świadczy ogromna ilość zwią-
zanych z jego osobą anegdot i opowiadań, bardziej lub 
mniej pochlebnych. Był znany z tego, że reakcje na skie-
rowane do niego zapytania były zwykle szybkie i wyma-
gające wyraźnej odpowiedzi.

Na przykład, kiedy 4 sierpnia 1941 r. w eleganckim 
biurze na najwyższym piętrze Łubianki przywitali go, 
nie przedstawiając się, Bieria i Wsiewołod Mierkułow, 
wtedy on – zamiast odpowiadać na ich pytania – zapy-
tał, z kim ma do czynienia. Zaś kiedy proponowali mu 

1 Opracowanie to jest przede wszystkim oparte na książce Z.S.S., Generał An-
ders w latach 1892–1942, Londyn-Warszawa 2012. To pierwsze spotkanie tu 
opisane, raczej towarzyskie, nie jest w niej opisane, obok szeregu bardziej for-
malnych konferencji, s. 197–200.
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herbatę, wówczas – zamiast odpowiedzieć – zapytał, czy 
jest nadal więźniem, czy też wolnym człowiekiem.2 Do-
piero kiedy Bieria potwierdził – Da, gospodin gienierał, 
wy uże swobodnyj czełowiek – poprosił o herbatę i pa-
pierosy. Które natychmiast otrzymał.

* * *

Kiedy po zakończeniu konferencji Sikorski–Stalin na 
Kremlu, 3 grudnia 1941 r. (na której Anders był tłuma-
czem), żegnając się z nim, Stalin rzucił uwagę:

– Żałuję, że nie spotkałem się z Panem przedtem.3

Wtedy Anders odpowiedział:
– Nie jest moją winą, że nie zostałem przez Pana Pre-

zydenta wezwany.

* * *

Później, 18 marca 1942 r., po dłuższych negocjacjach Sta-
lin zwiększył ilość porcji żywnościowych dla Wojska Pol-
skiego z 26 000 do 44 000. Co do nadwyżki, wynoszą-
cej około 25 000 porcji, uznał, że może być ona wysłana 
do pracy w kołchozach. Wówczas Anders zaprotestował:4

– To niemożliwe. – I dodał: – Resztę należy wysłać do 
Teheranu.

Stalin wyraził na to zgodę – i to zostało też wykonane. 
Tak Anders doprowadził do pierwszej ewakuacji.

* * *

Wkrótce po tej konferencji Anders dowiedział się (chy-
ba za pośrednictwem gen. NKWD Żukowa), że oficero-
wie, którzy byli w niewoli sowieckiej, nie żyją (chociaż 
nie wiedział, co się z nimi stało). Ta wiadomość, w połą-
czeniu z niedawną rozmową ze Stalinem, doprowadziły 
do decyzji Andersa, że należy się z Sowietów wycofać, co 
się da. W tym celu złożył następującą propozycję, zarów-
no władzom brytyjskim, jak i sowieckim (z pewnością za 
zgodą gen. Sikorskiego).5

Polskie oddziały należy przenieść do Persji (wraz z ro-
dzinami, sierocińcami, szkołami itd.), tam je odkarmić, 
uzbroić i wyszkolić, a potem użyć do obrony pól nafto-
wych zarówno w Sowietach (Baku), jak i w Iraku (Kirkuk 
i Mosul) i jednocześnie kontynuować rekrutację wśród 
Polaków będących jeszcze w Sowietach. Tę ostatnią su-
gestię Sowiety z miejsca odrzuciły. Propozycja spodoba-
ła się jednak Brytyjczykom i, na skutek presji ze strony 

2 Tamże, s. 189 –190.

3 Tamże, s. 322.

4 Tamże, s. 409–410.

5 Tamże, s. 487–488.

Winstona Churchilla, Stalin zgodził się na tę drugą i osta-
teczną ewakuację z Sowietów.

* * *

W wiele lat po wojnie, w Londyńskim „Dzienniku Pol-
skim” odbyła się ożywiona dyskusja na temat, kto wywiózł 
Polaków z Sowietów – Sikorski czy Anders? Dyskusję tę 
zakończył, chyba najrozsądniej, kpt saperów inż. Czesław 
Woyno (jeden z organizatorów POSK-u). Stwierdził, że 
gen. Sikorski, zawierając układ z Sowietami, umożliwił, 
a gen. Anders doprowadził do wyjazdu wojska i znajdu-
jącej się w obozach w pobliżu wojska ludności cywilnej.

* * *

W czasie pierwszej wizyty w Londynie, w kwietniu 
1942 r., podczas weekendu, Anders odwiedził swego daw-
nego kolegę z okresu wojny 1920 r., gen. Paszkiewicza, 
który dowodził w Szkocji brygadą piechoty.6 Dowództwo 
tej brygady znajdowało się w ładnym, szkockim pałacyku. 
Dwaj generałowie kroczyli po wspaniałych, drewnianych 
schodach, a na dole hall-u stali na baczność oficerowie 
brygady, a wśród nich znany kawalarz, por. łączności Bo-
lesław Skrobański. Do tej pory widział on oficerów z dwo-
ma, może z trzema gwiazdkami za rany, ale z ośmioma 
– jak na piersi gen. Andersa – zobaczył po raz pierwszy. 
Wtedy więc przyciszonym głosem powiedział:

– Boże mój, śrutem go trafili.
Bliżej stojący oficerowie z trudem powstrzymali się 

od śmiechu. Gwiazdki za rany były jednym z niewielu 
odznaczeń obcej armii, które wolno było później nosić 
w odtworzonym Polskim Wojsku. Anders był trzykrot-
nie ranny w czasie służby w carskiej armii, a później pię-
ciokrotnie – w latach 1920 i 1939.

Por. Skrobański nie wiedział, że dwie spośród tych 
ośmiu ran były bardzo poważne. Pierwsza z nich mia-
ła miejsce w czasie odwrotu przed bolszewikami latem 
1920 r. pod Żebinką, na skutek której omal nie doszło do 
amputacji nogi. A druga we wrześniu 1939 r., blisko grani-
cy węgierskiej, kiedy kula ugrzęzła tak blisko kręgosłupa, 
że lekarze – najpierw polscy we Lwowie, a potem sowiec-
cy – nie śmieli jej usuwać. Gen. Anders nosił ją do śmierci.

* * *

Irena Grabska, której teść Stanisław urabiał w Londynie 
gen. Andersowi jak najgorszą opinię, zapytana – chyba 

6 Tamże, s. 445–446.
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Władysław Anders i Gustaw Paszkiewicz, rok 1926
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będąc jeszcze w Sowietach – jak poznała gen. Andersa, 
odpowiedziała:7

– W łóżku.
Potem okazało się, że wezwano ją, żeby postawiła Ge-

nerałowi bańki.
Z tym popularnym we wschodniej Polsce zabiegiem 

stawiania baniek bywały niekiedy kłopoty. Na przykład 
Szkotka, kiedy zobaczyła, jak polski lekarz zaczął stawiać 
bańki mieszkającemu u niej „na biletingu” polskiemu ofi-
cerowi, wezwała policję. Sądziła, że lekarz zabiera się do 
zamordowania pacjenta.

* * *

Po ukazaniu się wspomnień generała Bez ostatniego roz-
działu, niektórzy nieco krytycznie do Niego nastawieni 
mówili, że teraz pisze książkę pod tytułem Jak zarabiam 
na życie w Wielkiej Brytanii.

* * *

Ale najbardziej negatywną rolę odegrał na emigracji tzw. 
Rokosz gen. Andersa, czyli odmówienie posłuszeństwa 
prezydentowi Augustowi Zaleskiemu. Wprowadził on 
głęboki podział na Andersowską Radę Trzech i prezy-
dencki „Zamek”. Właściwie nie wiadomo, o co chodziło, 
bo przecież nie o stosunek do PRL, który w obydwu śro-
dowiskach pozostawał tak samo negatywny.

Możliwe, że Anders uważał, iż są pewne szanse pol-
skiego działania politycznego – i działał, gdzie mógł. Na-
tomiast Zaleski uważał, że takich szans nie ma i że nale-
ży czekać po prostu na lepszą okazję.

Rokosz ten spowodował na emigracji zdecydowanie 
złe wrażenie. Na przykład, kiedy zapytano Koło 15 Puł-
ku Ułanów Poznańskich, czyli bardzo Andersowskie śro-
dowisko, jaki jest ich stosunek do tej decyzji Generała, ci 
odpowiedzieli:

– My zawsze jesteśmy za Panem Generałem, ale na 
przyszłość wolelibyśmy, żeby zadawano nam takie pyta-
nia przed, a nie po powzięciu decyzji.8

Ja także miałem z tego powodu mały problem. Wów-
czas właśnie ukończyłem wówczas studia i zacząłem nor-
malnie zarabiać, więc trzeba by rozpocząć jakieś wpłaty 
na Skarb Narodowy. Ale powstały dwa Skarby, Andersow-
ski i „Zamkowy”, więc na który? Nie płaciłem na żaden.

7 Tamże, s. 296–297.

8 Na podstawie ustnej relacji oficera łączności 15 Pułku Ułanów Edmunda Ma-
jewskiego, uczestnika walk 2 Korpusu na całej trasie od Monte Cassino do Bo-
lonii. Po wojnie ukończył on studia ekonomiczne w Polish University College, 
uzyskując tytuł B. Sc. (Econ.) Uniwersytetu Londyńskiego. Zmarł w 2005 r. Jego 
pierwszą żoną była Krystyna, primo voto Sosabowska (synowa generała), a jego 
wujem z pewnością płk Adam Bieliński, ostatni dowódca 15 Pułku Ułanów.

Były różne próby pogodzenia zwaśnionych obozów, 
ale bezskutecznie. Połączyła je dopiero śmierć. W 1970 r. 
zmarł najpierw Anders, a potem w 1972 r. Zaleski. Na-
stępcą Zaleskiego został uznany przez ogół dr Stanisław 
Ostrowski – który wraz z arcybiskupem Władysławem 
Rubinem otwierał w Londynie POSK.

* * *

Zanim to nastąpiło, w lutym 1960 r. w londyńskim High 
Court of Justice odbyła się rozprawa. Została wniesiona 
przez gen. Andersa – przeciwko redaktorowi i wydaw-
cy ukazującego się we Francji „Narodowca”, Michałowi 
Kwiatkowskiemu oraz jego londyńskiemu koresponden-
towi, Adamowi Gasiowi.

W artykule Gasia ukazały się stwierdzenia na temat 
gen. Andersa, które on sam uznał za zniesławiające:9

1. Że, będąc w carskiej armii, nie uważał się za Polaka 
i nie chciał mówić po polsku;

2. Że odmówił udziału w bitwie pod Warszawą w 1920 
lub w 1939 r. (oba wypadki były rozważane);

3. Że był wrogiem rządu Sikorskiego;
4. Że wierzył w zwycięstwo Hitlera.
Głównym adwokatem był Rawlinson Q. C., a głównym 

adwokatem pozwanych Faulks Q. C. Ława przysięgłych 
składała się z ośmiu mężczyzn i dwóch kobiet.

Rozprawa trwała trzy tygodnie. Prowadzona była czę-
ściowo po angielsku, a częściowo po polsku. Tłumaczem 
był Lew Sapieha. Zeznania gen. Andersa trwały 15 go-
dzin. Tylko czasami korzystał on z pomocy tłumacza.

Proces był skomplikowany. Dotyczył szczegółów prze-
biegu spraw polskich podczas ostatniej wojny. Wzbudzał 
spore zainteresowanie i codziennie ukazywały się – za-
równo w prasie brytyjskiej, jak i w „Dzienniku Polskim 
i Dzienniku Żołnierza” – obszerne sprawozdania. Sala są-
dowa była przepełniona. Nazwy geograficzne powodowa-
ły niekiedy problemy. Na przykład zrezygnowano z na-
zwy Kampinos i używano określenia „Forest Kay”.

Na jednej ścianie sali sądowej wisiała mapa Polski 
z 1939 r., z trasą Grupy gen. Andersa od granicy Prus 
Wschodnich do granicy węgierskiej. Na drugiej była 
mapa Sowietów, Środkowego Wschodu i Włoch, z za-
znaczoną trasą wojska pod dowództwem Andersa, od 
Buzułuku w Rosji do Bolonii na północy Italii.

Niemal od samego początku rozprawa ta nabrała cha-
rakteru starcia pomiędzy patriotami, czyli „niezłomny-
mi” i kolaborantami, czyli „ugodowcami”. Pierwsi re-
prezentowali przede wszystkim wojsko, zachowywali się 

9 Opis tego procesu oparty jest na sprawozdaniach z sali sądowej i komenta-
rzach, które ukazały się w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” i „Tygo-
dniu Polskim” w Londynie, od 11.02.1960 do 05.03.1960 włącznie.
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jak gentlemani i koncentrowali się na wykazaniu, jak za-
służonym i ważnym dla polskiej sprawy był przywódca, 
gen. Anders. Powstrzymywali się oni od wyrażania opi-
nii o przedstawicielach strony przeciwnej – za wyjątkiem 
twierdzenia, że nie znali oni strony sowieckiej.

Natomiast drudzy, to znaczy ugodowcy, składali się 
niemal z osób cywilnych, głównie ministrów rządu pol-
skiego (S. Mikołajczyk, Stanisław Kot, Karol Popiel). 
Koncentrowali się oni na przedstawieniu Andersa i woj-
skowych w jak najgorszym świetle. W tym zespole nie-
co lepiej wypadł Adam Gaś, który z miejsca stwierdził, 
że artykuł, uznany przez Andersa za szkalujący, jest je-
dynie spisem opinii o Andersie, krążących w londyńskim 
środowisku. Przytoczył je bez sprawdzenia, na czym one 
mogły być oparte. Na pytania adwokata, Gaś odpowia-
dał następująco:

Adw. Rawlinson:
– Czy pan kieruje się niechęcią do gen. Andersa?
A. Gaś:
– Nigdy nie miałem uczucia nieprzyjaźni do gen. 

Andersa.
Adw. Rawlinson:
– Czy zgadza się pan, że gen. Anders jest dziel-

nym, odważnym i pod pewnymi względami wielkim 
człowiekiem?

A. Gaś:
– Tak.
Adw. Rawlinson:
– Czy gen. Anders służył sprawie polskiej?
A. Gaś:
– Tak.
Zastanawiające jest to, że Amerykanie i Brytyjczycy, 

którzy zaakceptowali sowiecko-anglosaski układ, by od-
dać połowę Europy wraz z Polską Sowietom, w tej roz-
prawie nie udzielili ugodowcom żadnego wsparcia. Nie 
otrzymali go ani ze strony USA, ani też ze strony Wiel-
kiej Brytanii. Natomiast brytyjscy wojskowi, nawet wy-
sokiego rzędu, w tej rozprawie udzielili niezłomnym po-
ważnego wsparcia.

Należeli do nich: płk Leslie Hulls,10 który przy So-
wietach należał do misji wojskowej, gen. Frederick Be-
aumont-Nesbitt, który od lutego 1942 do lutego 1943 r. 
był we Włoszech przydzielony do sztabu gen. Andersa. 
I marszałek Harold Alexander, d-ca wszystkich wojsk 
alianckich we Włoszech.

Na pytanie sędziego, o co walczył gen. Anders, gen. Be-
aumont, odpowiedział:

– „Poland first, last and ever” (Polska od początku do 
końca i zawsze).

10 O powiązaniu płk. Hulls’a z Polską vide: Z.S.S., Generał Anders, s. 317–318.

Zaś marszałek Alexander, dowódca wszystkich wojsk 
alianckich we Włoszech, na zapytanie, czy pod Monte 
Cassino nie szafowano lekkomyślnie krwią polską, od-
powiedział z oburzeniem: – „Certainly not!” (Na pew-
no nie!)

Jeden z adwokatów – na zapytanie sędziego, czy ma 
jakieś pytania – z rozbrajającą szczerością odpowiedział, 
że właściwie nie ma, ale żeby móc powiedzieć wnukom, 
że zapytywał samego marszałka Alexandra, jedno pyta-
nie zada.

Najmniej wiarygodnym świadkiem był Franciszek 
Stawczyk. Twierdził on, że w 1915 r., będąc w armii car-
skiej, sztab-rotmistrz W. Anders nie chciał rozmawiać 
z nim po polsku – podczas gdy późniejszy generał był 
wówczas jedynie podporucznikiem. Poza tym, przedsta-
wiając książkę telefoniczną Petersburga z 1915 r., „nie-
złomni” wykazali, że jednym z abonentów był wówczas 
sztab-rotmistrz Anders Aleksandr Karłowicz, zaś póź-
niejszy generał miał na imię Władysław. Zeznania Staw-
czyka ława przysięgłych odrzuciła.
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Najważniejszym świadkiem „ugodowców” był dawny 
premier S. Mikołajczyk. Robił on najgorsze z możliwych 
wrażenie, mówiąc o katastrofie gibraltarskiej w następu-
jący sposób:

– Były wiadomości o groźbach totalitarnej junty woj-
skowej, tzn. resztek rządu Piłsudskiego. Przyjechali oni 
z Polski, wstąpili do wojska, podjęli pracę konspiratorską 
i grozili Sikorskiemu. Rawlinson:

– Czy pan oskarża Polaków?
Mikołajczyk:
– Niestety.
Dalsze wypowiedzi Mikołajczyka są, jak następuje:
– Badałem sprawę. Starałem się znaleźć prawdę. Gen 

Anders jest moralnie odpowiedzialny. Taka jest moja 
opinia.

Początkowo „ugodowcy” zabiegali o ściągnięcie z kra-
ju trzech świadków: gen. Juliusza Rómmla, Stanisława 
Strumph-Wojtkiewicza i Jerzego Klimkowskiego, ale wła-
dze PRL zezwoliły na wyjazd tylko Klimkowskiemu. Wi-
docznie sądziły, że jedynie Klimkowski złoży takie zezna-
nia, jakie te władze mu nakażą. Ale „ugodowcy”, chociaż 
podali go jako świadka, nie powołali go do składania ze-
znań. Może obawiali się, że będzie świadczył nie tylko 
przeciwko Andersowi, ale i przeciwko ugodowcom – któ-
rzy już wybrali wolność i mieszkali na Zachodzie.

Podczas składania zeznań, sędzia zapytał Andersa, czy 
zna Klimkowskiego. Anders odpowiedział na to w cza-
sie przeszłym:

– Znałem.
Sędzia zasugerował, żeby Anders spojrzał na salę i po-

wiedział, czy jest na niej Klimkowski. W tej chwili Klim-
kowski poderwał się, niemal jak na komendę „Baczność!”

Anders obrócił się twarzą do sędziego i powiedział:
– Nie widzę.
Jedną z trudniejszych spraw językowych było wyja-

śnienie po angielsku znaczenie słowa „wróg”, w odnie-
sieniu do stosunku gen. Andersa do rządu Sikorskiego. 
Wyrazowi temu przeciwstawiano słowo „przeciwnik”. Sę-
dzia zapytał między innymi gen. Stanisława Kopańskie-
go, który znał dobrze angielski, które z tych słów używał 
dowodząc Brygadą Karpacką pod Tobrukiem. Kopań-
ski odpowiedział, iż kiedy Brygada walczyła z Niemcami 
używał słowa „wróg”, a kiedy z Włochami „przeciwnik”. 
Jednocześnie sugerował, iż powiedzeniu „był wrogiem 
rządu” odpowiada najbardziej angielskie stwierdzenie 
„was hostile to”. Sędzia tego nie zaaprobował i zwrócił się 
do znawcy języka polskiego prof. Kota, który – przyjąw-
szy pozycję przebiegłego polityka – stwierdził, iż „wróg” 
oznacza „determined oponent”, czyli „zdecydowany opo-
nent”, co jest poważnym złagodzeniem słowa „wróg”.

Po zakończeniu przesłuchania świadków, sędzia Sir 
John Athworth wygłosił trzygodzinne przemówienie. 
Wyjaśniał przysięgłym zawiłości spraw polskich, poleca-
jąc jednocześnie przyjęcie zrozumienia słowa „wróg” jako 
„determined oponent”. Na skutek tego ława przysięgłych 
uznała, że nazwanie Andersa wrogiem rządu Sikorskiego 
nie było zniesławieniem. Więc jednak amb. Kotowi uda-
ło się „wykołować” brytyjskich prawników.

Wyrok sądu stwierdził, iż „Narodowiec” ma pokryć ⅔ 
kosztów Andersa, związanych z tym procesem i ma wy-
płacić gen. Andersowi za zniesławienie 7 tys. funtów od-
szkodowania. Suma ta wystarczyła chyba zaledwie na po-
krycie ⅓ kosztów sądowych Andersa.

W czasie tej rozprawy poruszono cały szereg spraw 
polskich, zaistniałych podczas II Wojny Światowej, ale nie 
mówiono o sprawie zasadniczej, czyli o oddaniu Polski 
pod sowiecką władzę, które żądały jej całkowitego pod-
porządkowania się.

* * *

Gen Anders zmarł 12 maja 1970 r.,11 dokładnie w 26 
rocznicę rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino. W Londy-
nie główną uroczystością była Msza Święta w Katedrze 
Westminster, do której wniesiono ponad trzydzieści pol-
skich sztandarów wojskowych. Prezydenta Stanów Zjed-
noczonych reprezentował gen. Mark Wayne Clark, były 
dowódca wojsk amerykańskich we Włoszech. Było obec-
nych czterech synów premierów brytyjskich – Winstona 
Churchilla, Clementa Attleego, Anthony Edena, Harol-
da MacMillana. Ogromna katedra była wypełniona przez 
Polaków z Londynu i szeregu miast angielskich. Mszę 
Świętą celebrował arcybiskup Władysław Rubin (dawny 
podchorąży armii polskiej w Sowietach). Po Mszy mo-
dły prawosławne odprawił biskup Mateusz (Siemaszko), 
a protestanckie biskup Władysław Fierla.

Dowództwo brytyjskiego RAF-u dostarczyło ogrom-
ny transportowiec na przewiezienie do Włoch trumny ze 
zwłokami Generała, także dla rodziny i pocztów sztanda-
rowych. Najwidoczniej – pamiętając o katastrofie gibral-
tarskiej – jako pilota wyznaczono Polaka, oficera RAF-u.

Zbigniew Siemaszko

11 Londyńskie ceremonie pogrzebowe zostały opisane przez Z. S. S. pod tytu-
łem „Prywatna relacja z pogrzebu Generała”, „Tydzień Polski”, Londyn, 12 maja 
1970 r. (przedruk w: Z.S.S., Sprawy i troski, Londyn 2006 i w pracy zbiorowej 
„Generał Anders, życie i chwała”, Londyn 1970.
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Śpiewnik  
żołnierza polskiego 

Piotr Paweł 
Gach

Podczas II wojny światowej powstało wiele polskich 
piosenek żołnierskich w Kraju i na obczyźnie. Wszędzie 
tam śpiewano o doli i niedoli żołnierza polskiego, o jego 
radościach, smutkach i tęsknotach, o jego bohaterstwie 
i trudach. Treść piosenek żołnierskich nie tylko stale ak-
tualizowano, przerabiano, ale również dostosowywa-
no do bieżących nastrojów zbiorowości żołnierskiej. Nie 
zawsze jest łatwo ustalić ich autorstwo literackie i mu-
zyczne, czy sięgnąć do stałego repertuaru pieśniarskiego 
poszczególnych oddziałów wojskowych. Popularna pio-
senka żołnierska należy do utworów oryginalnych, pomi-
mo że możemy w niej odnaleźć naśladownictwa i zapoży-
czenia ze znanych pieśni artystycznych lub ludowych. Są 
one w taki sposób przekształcone i adaptowane, że stano-
wią jako całość utwór samodzielnie wykonywany i funk-
cjonujący w danej zbiorowości.

Stosunkowo mało znany jest śpiewnik Bronisława 
Rutkowskiego wydany nakładem w 1945r. przez Polską 
YMCA przy Armii Polskiej pt Idzie żołnierz. Zbiór pio-
senek żołnierskich i ludowych, dawnych i współczesnych. 
Jak napisano we wstępie w październiku 1945 r. w Rzy-
mie, „najwięcej przyniesionych z Armii Krajowej”, które 
stanowią nie tylko wzruszające wspomnienie Kraju (pi-
sanego wielką literą), ale są również „drogowskazem, bu-
solą we wszelkich naszych poczynaniach artystycznych, 
a zwłaszcza muzyczno-śpiewaczych”. Można powiedzieć, 
że śpiewnik powstał na długim szlaku Sybiraków i pol-
skich więźniów wywiezionych w 1942 r. z Rosji. Maszero-
wali w Armii Polskiej gen. Andersa poprzez Persję, Egipt, 
angielską wówczas Palestynę do Włoch, gdzie wyzwoli-
li szereg miast i zdobyli wzgórza Monte Cassino. W ca-
łym tym marszu śpiewali pieśni i piosenki posługując się 
tekstami zredagowanymi i wydrukowanymi w Drukarni 
Zakładów Wydawniczych „L’ Arciere” w Rzymie w 1945 r. 
Sam śpiewnik miał kilka wydań.

Do redakcji wydawnictw Armii Polskiej gen. Andersa 
wchodził od początku polonista Stanisław Piekut, a za-
razem redaktor i korektor wszystkich polskich tekstów 
służących żołnierzom polskim. Studia uniwersyteckie 
ukończył w 1934 r. w Krakowie i doktoranckie w 1948 r. 

w Rzymie. Przed wojną pracował w Polsce w różnych 
szkołach średnich. W Palestynie należał do współtwór-
ców i nauczycieli Dywizyjnego Kursu Gimnazjalnego 
przy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Podczas pobytu 
w Rzymie w 1980 r. wyraziłem – w trakcie naszego spo-
tkania – swe uznanie z powodu wydania śpiewnika w wa-
runkach wojennych i zawierającego teksty wraz z nuta-
mi! Powiedziałem też, że jako historyk bardzo chętnie 
obejrzałbym cały ten zbiór stanowiący „żelazny komplet 
redakcyjny”, użytkowany wewnątrz Polskiej Armii gen. 
Andersa. Odpowiedział, że tego dnia nie może zaprezen-
tować swoich zbiorów bibliotecznych. „Jest właśnie piątek 
i tego dnia z żoną i dziećmi wyjeżdżamy nad Adriatyk, do 
naszego nadmorskiego domku. Przed laty zbudowaliśmy 
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ten domek, aby spędzać tam weekendy i święta. Tam się 
dobrze czujemy po pracy w Rzymie i innych miastach, 
pełnych samochodów i ulicznego zgiełku. Wracamy po 
niedzieli, tj. w poniedziałek lub wtorek. Wtedy przywio-
zę Panu całą paczkę książek, broszur, biuletynów, które 
opracowałem służąc jako polonista i korektor. Cieszę się, 
wykorzysta je Pan do badań historycznych po powrocie 
do Polski”. 

Tak się umówiliśmy stojąc w pomieszczeniach pol-
skiej parafii w centrum Rzymu przy Bottege Oscure. Nie 
wiedziałem wówczas, że nie zobaczę już: ani pozosta-
łych materiałów, wydrukowanych dla polskich żołnie-
rzy w Armii Polskiej gen. Andersa, ani samego Stanisła-
wa Piekuta. Zmarł 23 czerwca 1980 roku w swoim domku 
nad Adriatykiem, osuwając się z fotelu na dywan i ocze-
kując na obiad który przygotowywała mu żona. O Jego ci-
chej śmierci dowiedziałem się od bliskiej mu osoby, która 
w kolejnym telefonie podała mi termin Mszy św. Żałobnej 
za Jego duszę, w polskiej parafii w Rzymie. Na tę mszę po-
żegnalną przyszło bardzo wiele osób, którzy znali Go od 
lat, współpracowali na różnych polach i modlili się z nim. 
A modlili się też: na polskich cmentarzach pod Monte 
Cassino, w Bolonii, Loreto, Casamassimie. Do tych ist-
niejących nadal we Włoszech cmentarzach polskich żoł-
nierzy – bohaterów i oswobodzicieli, przyjeżdżają tu-
taj każdego roku Polacy i Polki grupowo, w oficjalnych 

delegacjach wojskowych i cywilnych, a przybywają rów-
nież Włosi i Włoszki ze sztandarami. Wszyscy oni skła-
dają wieńce i kwiaty, aby wyrazić należny hołd śpiącym 
tutaj bohaterom, na rozległych terenach znaczonych gro-
bami i krzyżami. Czasem towarzyszą im orkiestry wojsko-
we i zespoły muzyczne. Czy grają im również melodie za-
warte w wydanym dla żołnierzy śpiewniku w 1945 roku?

Siedzę teraz w upalny dzień lipca 2021r. w moim lu-
belskim mieszkaniu i wertuję podarowane mi w Rzymie 
dwie książeczki przez Stanisława Piekuta: wspomniany 
już śpiewnik, (wznawiany póżniej wielokrotnie dla byłych 
żołnierzy Armii Polskiej) i Jego Autorstwa polską grama-
tykę (Grammatica Polacca –wyd. też w Rzymie w 1977). 
Autor gramatyki napisał mi dedykację: „Prof. Piotro-
wi Gachowi na pamiątkę poznania się w Rzymie. Autor. 
Rzym 27 IV 1980”.

Warto dodać że Stanisław Piekut wykładał literaturę 
i język polski na Uniwersytecie w Neapolu w Istituto Uni-
versitario Orientale, działał w organizacjach polonijnych, 
a swoje wspomnienia z pobytu w Rosji opublikował po 
włosku („Dalla Polonia Alla Russia di Stalin”, Roma 1983) 
oraz po polsku („Pod krwawym niebem. Z Polski do Ro-
sji Stalina”, wyd. w Londynie przez Polską Fundację Kul-
turalną). Wersja polska ukazała się również w Kraju poza 
oficjalnym obiegiem. 

Piotr Paweł Gach
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Sangiuliano
Dusza Rzymu w poezji, muzyce i ogrodach

Paweł 
Krupka

Rzym nigdy nie słynął z wybitnych artystów, choć 
jego centrum stanowi niespotykane gdzie indziej żywe 
muzeum sztuki różnych epok. Rzymskie pałace i kościoły 
zdobili jednak głównie przybysze z regionów pobliskich, 
głównie Neapolitańczycy, Toskańczycy i Umbryjczycy, 
a także dalszych. Niemniej, Wieczne Miasto wydało nie-
jednego ciekawego i wybitnego twórcę. Jedną z takich 
postaci jest z pewnością Sangiuliano. To pseudonim ar-
tystyczny jednego z najciekawszych i najbardziej wszech-
stronnych rzymskich twórców naszych czasów. Naprawdę 
nazywa się Giuliano Santangeli, zaś jego brat Alberto jest 
znanym i cenionym rzeźbiarzem. Pochodzą z rzymskie-
go rodu artystów, osiadłych w rzymskiej stolicy od stule-
ci. To prawdziwe rodzynki na ruchomej mapie Wieczne-
go Miasta. Giuliano od młodości dzieli swe zamiłowania 
między wiele dziedzin literatury oraz innych sztuk wy-
zwolonych. Dlatego do przedstawienia tego literata, my-
śliciela i artysty potrzeba kilku odsłon.

Sangiuliano – muzyk

W latach 60. ubiegłego stulecia zaczął się wyróżniać 
wśród licznych twórców jazzu i adeptów nowych prą-
dów muzycznych w rzymskich klubach. Do dzisiaj chęt-
nie wykonuje na koncertach przeboje swej młodo-
ści wraz zaprzyjaźnionymi dinozaurami. Jednak nigdy 
nie odwrócił się od rzymskiej tradycji muzycznej zwią-
zanej z miejscowym dialektem, zwanym romano oraz 
jego bardziej popularną literacką stylizacją romanesco, 
rozpowszechnioną przez słynnych poetów XIX wieku, 
jak Trilussa czy Gioacchino Belli. Sangiuliano nie tyl-
ko od lat pisze piosenki w rodzimej gwarze, utrzymane 
też muzycznie w rzymskiej tradycji, lecz zajmuje się hi-
storią rzymskiej muzyki. Opublikował na jej temat kilka 
książek i wiele artykułów oraz zorganizował wiele kon-
certów rzymskiej muzyki w krajach Europy i Ameryki 
Południowej.
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Muzyka jest też ważnym elementem inspiracji literac-
kiej Sangiuliana. Jako jej przykład podaję tu kilka odcin-
ków z cyklu Studium orkiestry, stanowiącego poetyckie 
spojrzenie na instrumenty i muzykę, niepozbawione iro-
nii i subtelnego poczucia humoru, charakteryzującego 
większość twórczości poety.

Studium orkiestry
III
Przebrany za Pierrota fortepian
wymaga fraka od grającego gdy
wydekoltowana wiosna rzuca go
dla frywolnego pianina.

VIII
Niesłuchany kontrabas wypełnia
całą orkiestrę swym przypływem, jeśli
grasz na nim naprawdę.

IX
Lekkich obyczajów, w rękach szaleńców
perkusja mile pulsując
trzyma w ryzach orkiestrę nawet kiedy
narzuca paniczny stukot w chwilach
gdy wszystko robi sama. 

Sangiuliano – filozof

Muzyka, humor i satyra to jedna strona osobowości twór-
czej Sangiuliana. Druga – to natura intelektualisty, która 
uczyniła zeń erudytę, cenionego humanistę i wnikliwe-
go badacza literatury w aspekcie filozoficznym i socjolo-
gicznym. Sangiuliano jest od kilku dekad cenionym ese-
istą, recenzentem i komentatorem zjawisk występujących 
w kulturze i naukach humanistycznych. Pisarz ma w do-
robku wiele publikacji książkowych i prasowych w wy-
mienionych dziedzinach.

Dylematy filozoficzne są też jednym z najbardziej 
obecnych elementów twórczości literackiej Sangiuliana. 
Tu ilustruję je kilkoma utworami z niedawno wydanego 
zbioru poezji Na dnie beczki. 

Na dnie beczki
V
Wynalezienie boga, jego konsekwencje
zajęły ludzi wcześniej

niż cokolwiek innego, tak że lęk
stał się jedyną, przestrzeganą z imieniem
grzechu wyłącznie, pokusą
życia na całość. Umyka nam ono
zakamuflowane wśród uczuć
wiary i czci, tysiąca forteli
które umysł układa, od czasu do czasu
zaradzając wstydowi, który jednak nie ustępuje
gdy spoglądasz we własne serce. 

XXXV
Na dnie beczki może się zdarzyć
że w jałowym mule wyłoni się
konieczny przyjaciel by zapewnić cię
że istnieje i może cieszy się
żeś go zdybał w jego kryjówce
oplecionej gibkimi akrobacjami
ducha umiejącymi pokazać,
przekonać do każdej rzeczy mającej imię
godne poezji. Lewitacja,
wyzwolenie ducha pociechy
rzeczy właściwej szybko staje się 
nałogiem i grzechem, który może odkupić
upiorne milczenie.

Pierrot. Mal. Antoine Watteau
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Sangiuliano – kontestator 

Tradycja kontestacji konserwatywnej, filisterskiej kultury 
i obyczajów jest w Rzymie szczególnie silna. Antykleryka-
lizm i swoboda obyczajowa stanowiły od wieków naturalną 
reakcję mieszkańców państwa papieskiego na dominację 
kościelnych hierarchów w jego życiu społecznym. W tym 
aspekcie Sangiuliano jest wiernym synem swej ziemi i od 
lat promuje swobodne, bezpruderyjne podejście do erotyki 
oraz innych zagadnień obyczajowych obciążonych barie-
rami i przesądami w konserwatywnych społecznościach.

Wyrazem tej postawy jest m. in. wydany przed kilku 
laty zbiór poezji Uczucia jednoznaczne, w których autor 
przedstawił erotykę w sposób odważny i bezpośredni, po-
sługując się wykwintną, barokową formą poetycką. Wie-
lokrotnie proponowałem różnym redakcjom publikację 
kilku utworów z tego zbioru. Zawsze spotykałem się z od-
mową. Autorowi zarzucano pornografię i obrazę uczuć. 
Czy słusznie – proszę się przekonać.

Uczucia jednoznaczne
III
Ach, pocałunki, ach słodkie westchnienia!
Wszystkie je trzymam w pamięci, kochanie,
Po latach bólu, z łezką rozrzewnienia
Wspominam twoje suche obciąganie. 

XIII
Każdy posuwa tak, jak mu pasuje,
Lecz nigdy damie w pełni nie dogodzi
Gdy ta ze zbroi wstydu się wyzuje
I kawalera żądze wynagrodzi.
Jednakże nie daj się zbić z pantałyku
I przyjmij radę, wdzięczny czytelniku,
Męża, rosnącym lękiem złamanego,
Wal śmiało, nie pogrążaj się w rozterce,
Wystarczy bowiem do szczęścia pełnego
Użyć kutasa oszczędzając serce.

Sangiuliano – komentator 

Rzymski poeta nigdy nie zajmował się dziennikarstwem, 
ani publicystyką społeczną. Konsekwentnie trzymał się 
beletrystyki i humanistyki. Jednak jego temperament 
i zapał do komentowania codzienności w jej najprost-
szych aspektach znajdują ujście w twórczości literac-
kiej. Jej próbką jest nowy, niepublikowany jeszcze zbiór 

poetyckich aforyzmów Memorabilia, którego fragmenty 
przedstawiam.

Memorabilia
VI
Powiadam: ojczyzna, matczyzna nie istnieje,
choćby feministki miały taką nadzieję.

VII
Gdy kradniesz toś zuch, a gdy płacisz toś durny:
wszak bogacz jest cudny, zaś biedak obskurny. 

IX
Kiedy chcesz towarzystwem się nacieszyć
tych, którzy cię przyjaźnią obdarzają,
pamiętaj, żeby nigdy się nie śpieszyć,
strzeż się tych, co na zegar spoglądają. 

Sangiuliano – botanik 

Rzymski artysta nie potrafi żyć i tworzyć wyjęty z natu-
ralnego środowiska przyrodniczego. Dlatego pół wieku 
temu osiadł na odludziu, na obrzeżach Aprilii, miasteczka 
oddalonego od Rzymu o 40 km. Stworzył tam wokół swe-
go domu jeden z nielicznych prywatnych ogrodów bota-
nicznych, który przez wiele lat był atrakcją turystyczną 
i metą wycieczek szkolnych pod nazwą Horti Sangiulia-
nei. W ogrodzie przez długie lata zgromadził wiele egzo-
tycznych gatunków roślin. Niektóre z nich stanowiły je-
dyne okazy we Włoszech. 

Sangiuliano był dotąd znany w Polsce tylko z jednego 
wydania książkowego. W 2010 roku warszawska oficyna 
Heliodor w dwujęzycznej serii Zbliżenia wydała zbiór po-
ezji Le ragioni del canto – Racje pieśni z załączonym prze-
kładem niżej podpisanego. Prezentacja książki odbyła się 
w Instytucie Kultury Włoskiej w Warszawie. Towarzyszył 
jej koncert piosenek Sangiuliana w wykonaniu warszaw-
skiej artystki Anny Kurpińskiej. Po dwunastu latach przy-
pominamy rzymskiego twórcę polskim czytelnikom.

Paweł Krupka

Utwory Sangiuliana w przekładzie autora artykułu.
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Rzeź Kardynała:
wszystkie szczegóły  
w kronice

Filippo 
Senatore

Maj 2019 roku. Poszedłem do biblioteki Braidense 
w Mediolanie, żeby zgłębić prawdziwą historię, która wy-
darzyła się między końcem XV i początkiem XVI wieku. 
Miałem już pogłębiony materiał, zwłaszcza zbiór nowel 
Mattea Bandello. To był zakonnik dominikański, wiado-
mo zaś, że ten zakon zajmował się w owym czasie, już 
od poprzedniego wieku, inkwizycją, ze słynnym hiszpań-
skim współbratem Tomaszem Torquemadą na czele. Oj-
ciec Mateusz miał inne powołanie, było nim rozwiązywa-
nie zagadek z życia przy pomocy dociekań i konfrontacji 
wersji podawanych przez świadków i uczestników wyda-
rzeń. Był to detektyw z prawdziwego zdarzenia. 

Seria opublikowanych przezeń kronik to istna, wielo-
postaciowa ludzka komedia. Ojciec Mateusz zwykł wy-
syłać każdą świeżo napisaną nowelę jednemu ze swych 
przyjaciół w formie listu. Oczywiście adresat przekazywał 
ją dalej i tak, z miasta do miasta, z kraju do kraju, wobec 
podziwu licznych, powstawał pewien rodzaj dziennikar-
stwa – a ściślej rzecz biorąc – głuchego telefonu, ante-
nata dzisiejszego internetu. Wszystko pod płaszczykiem 
noweli z niewielkimi przeróbkami dla ukrycia zbyt dra-
stycznych faktów i ciężkiej odpowiedzialności dygnitarzy.

Drogą listowną ponosił mniejsze ryzyko cenzury, niż 
oddając rzecz rodzącemu się wynalazkowi Jana Guten-
berga. Skądinąd zaś, jego analiza przypominała jako żywo 
dzisiejsze procesy, w których często sędziowie odgrywa-
ją role historyków, a sprawcy aktorów. Powiedzieliśmy, 
że grupa adresatów dawała gwarancję dystrybucji, była 
kołem zamachowym Rinascenzy, która przekraczała gra-
nice i szerzyła się w kręgach literackich innych krajów. 
Bandello był pierwszym odkrywcą prawdziwej historii 
Romea i Julii, która przerobiona niejedną ręką, z suge-
stiami Jana Florio i w przekładzie Artura Brooksa, trafi-
ła do Szekspira.

Matteo Bandello przyszedł na świat w Castelnuovo Scri-
via w 1485 roku. Bardzo młodo, dzięki protekcji wuja Win-
centego, wstąpił do nowicjatu w klasztorze Santa Maria 
delle Grazie w Mediolanie, którego wuj był przeorem, wła-
śnie w latach, gdy Leonardo da Vinci malował tam słynną 
Ostatnią Wieczerzę. Młody Mateusz widział mistrza przy 

Giuseppe Dall'Acqua (1760–1829), ante 1829 lithograph, Ritratto di 
Matteo Bandello, ante 1829 – Accademia delle Scienze di Torino
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pracy i w jednej ze swych nowel oddał żywy opis sposobu 
malowania owego geniusza. Wokół klasztoru Matki Bożej 
kręcili się dziwni osobnicy bez habitów. Wśród nich po-
eta Aulo Giano Parrasio, erudyta Antonio Telesio, przyja-
ciel komendanta Giangiacomo Trivulzio, w owym czasie 
najpotężniejszego człowieka w Mediolanie, i wuj Bernar-
dina (1509–88), który miał zostać jednym z największych 
filozofów XVI wieku. Wśród przyjaciół dominikanina był 
też zaciężny kapitan Ettore Fieramosca. Sam dominika-
nin zaś, jak na wytrawnego detektywa przystało, odkrył 
więź przyczynowo-skutkową między zadziwiającą zbrod-
nią popełnioną w 1511 roku w centrum Mediolanu przez 
nieznanych zabójców pochodzących z Rzymu, a straszliwą 
śmiercią żony ofiary, księżny Joanny z Amalfi, zasztyleto-
wanej z dwójką małych dzieci rok wcześniej w jej rodzin-
nym, nadmorskim mieście. 

Joanna (1477–1510) była córką Henryka, nieślubne-
go syna aragońskiego króla Ferranta. Ojciec umarł otru-
ty grzybami w zamku Terranova koło Sibari, gdzie był go-
ściem kalabryjskiego feudała Marina Correale z Grotterii, 
w czasie zbiórki podatków dla króla Neapolu. W czasie 
długiej agonii męża, Poliksena Ventimiglia, nosząc w ło-
nie syna Karola i z czwórką jeszcze małych dzieci (Kata-
rzyną, Ludwikiem, Hipolitą i naszą bohaterką Joanną), 
zwróciła się do cudotwórcy Franciszka z Paoli, by oca-
lił męża, lecz paolański mnich jej odpowiedział: „Nie by-
łem w mocy niczego uczynić, skoro taka była wola Pana 
Boga wobec samego Jegomości Henryka”. Joanna w 1497 
roku poślubiła księcia Amalfi Alfonsa I Todeschini Pic-
colomini – spowinowaconego z papieżem Piusem III – 
po którym owdowiała w 1503 roku. Zostawszy wdową, 
zakochała się w dworskim majordomusie Antonim Bec-
cadelli Bologna i wyszła zań w sekrecie za mąż z powo-
du różnicy stanów. Miała z nim troje dzieci. Po pewnym 
czasie, dowiedziawszy się o owym sekretnym ślubie, brat 
Joanny, kardynał Ludwik Aragoński, nie akceptując tego 
związku z powodu różnicy pozycji społecznej, kazał za-
bić siostrę i jej dwoje dzieci w zmowie z młodszym bra-
tem Karolem. Mąż, Antoni, zdołał zbiec przed śmiercią 
i po długim wędrowaniu schronił się w Mediolanie, gdzie 
szukał protekcji, lecz po kilku miesiącach został zabity 
wraz z ocalałym synem przez płatnego zabójcę, Danie-
la da Bozzolo. Rytuał zbrodni honorowej przewidywał 
podrzynanie gardeł także niewinnym owocom związku 
„bezprawnego i wbrew naturze”. Brat morderca przed laty 
otrzymał był purpurę od papieża Aleksandra Borgii. Bły-
skotliwa kariera dyplomatyczna zapewniła mu akredyta-
cję przy głównych europejskich dworach. Jego ambicje 
były nieposkromione, a władza tak potężna, że okrutna 
zbrodnia przeciw niewinnym krewniakom pozostała bez-
karna i sekretna. 

„Pan Antonio Bologna żeni się z księżną Malfi i oby-
dwoje giną” to dwudziesta szósta nowela Mateusza Ban-
dello, dedykowana księciu Bartłomiejowi Ferraro w 1514 
roku. Zbrodnia wydarzyła się niemal przed oczami autora 
opowiadania. Dominikanin, zwracając się do Ferrara, dla 
wzmocnienia wiarygodności faktów, wskazał jako świad-
ka wspomnianego wyżej przyjaciela Cesare Fieramosca, 
brata słynnego Ettore, bohatera turnieju w Barletcie. Hi-
storia Bandella jest z pewnością autentyczna, zwłaszcza 
jeśli ją porównać z zapisem anonima, być może kancelisty 
dworskiego, przechowanego w Archiwum Państwowym 
w Neapolu „Wypadki tragiczne a miłosne, co zdarzyły się 
w Neapolu i gdzie indziej od Królów Aragońskich po-
cząwszy”. Ta nowela Bandella została wraz z innymi prze-
łożona na francuski przez Françoisa de Belleforest, który 
opublikował je w różnorodnym zbiorze „Histoires Tra-
giques”. Anglik William Painter wraz z dodatkami i ko-
mentarzami włączył ją do antologii „Palace of Pleasure” 
(1556–57), znanej pośród autorów elżbietańskich. John 
Webster przeniósł na scenę historię księżny Amalfi, któ-
ra została wystawiona w Londynie około świąt Wielkiej 
Nocy w 1614 roku. Daty domyślamy się z faktu, że aktor 
William Oster, grający Antoniego, umarł w grudniu tegoż 
roku. Publikacja zatytułowana „The Duchess od Malfi” 
pochodzi z 1623 roku. W tym samym okresie Félix Lope 
de Vega napisał około 1604 roku sztukę „El mayordo-
mo de la Duquesa de Amalfi”, która też została opubliko-
wana w ’23. Słynny hiszpański dramatopisarz, być może, 
wydobył historię bezpośrednio z oryginału Bandella, być 
może zaś z hiszpańskiego przekładu Belleforesta, wyda-
nego w Salamance. Lope dodał w swojej tragedii nową 
postać Ottavia de’ Medici, zakochanego w księżnie Amal-
fi i drugoplanowe sceny komiczne dla złagodzenia dra-
matu podług gustów teatralnych Złotego Wieku. Webster, 
bardziej zasadniczy, trzyma stronę ofiar, przypisując im 
godność i szlachetność. Współczucie poety pogłębia bo-
gata psychologia postaci dotkniętych tragicznym losem. 
W 1971 roku angielski kompozytor Stephen Oliver stwo-
rzył na podstawie tekstu Webstera operę w trzech aktach. 

Pisarka Agatha Christie w opublikowanej po śmier-
ci powieści „Uśpione morderstwo” z 1976 roku (napisa-
nej, być może, w trakcie bolesnej historii rodzinnej, któ-
ra doprowadziła ją do amnezji w 1926 roku), opowiada 
historię Gwendy Reed, niedawno przybyłej do Anglii. 
W jednym z londyńskich teatrów bohaterka ogląda sztu-
kę Johna Webstera „Księżna Amalfi”. W czwartym akcie, 
w którym następuje zabójstwo księżny, jej brat, zwraca-
jąc się do siepacza Bozzoli wypowiada kwestię: „Zakryj 
jej twarz. Razi mnie w oczy. Umarła tak młodo”. Gwen-
da podnosi straszliwy wrzask i ucieka z sali wobec osłu-
pienia krewnych i publiczności. Na podstawie tej sceny 
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panna Marple odkrywa sprawcę zabójstwa sprzed 19 lat. 
Gwenda przezwycięża amnezję z dzieciństwa i przywra-
ca na pamięć bolesne wspomnienie. U wszystkich wspo-
mnianych autorów, z wyjątkiem Belleforesta, wyraźne jest 
współczucie dla kobiety, ofiary męskiej przemocy i pra-
gnienie odnowy społecznej. W istocie, powiada Ban-
dello: „My, mężczyźni, pragniemy czynić wszystko, co 
nam przyjdzie na myśl… a gdy niewiasty czynią coś nie 
po naszej myśli, od razu chwytamy za postronek”.

***
Po chwili medytacji nad tymi dawnymi wypadkami, już 
zapomnianymi, poprosiłem bibliotekarkę o dostęp do sta-
rych kronik z początku XVI wieku. To zasuszone karty, 
kruche i trzeba je przeglądać ostrożnie. Otworzyłem tecz-
kę, która je chroniła i z wielką precyzją dotknąłem ich 
białymi rękawiczkami archiwisty.

Przełożyłem dokument „Z przypadków mego żywota” 
Antoniusa De Beatis, z dedykacją dla tajemniczego pra-
łata na frontyspisie, na zrozumiałą włoszczyznę.

„Jest maj roku Pańskiego 1517. Biskupem Rzymu i pa-
pieżem jest jego świątobliwość Leon X. Okropieństwa 
zarazy zdają się łagodnieć dzięki modłom, wznoszo-
nym przez tłumy do Najwyższego. Zwoławszy familian-
tów i młodzież, przewielebny kardynał Ludwik Aragoń-
ski prosi mnie, Antoniego De Beatis, skromnego prałata 
a swego sekretarza, bym mu towarzyszył w dalekiej po-
dróży. W ubiegłych latach kardynał skazał się na dobro-
wolne wygnanie, by uniknąć zarazy, a teraz chce odrobić 
stracony czas. Jego eminencja miał się spotkać z możnymi 
osobistościami, które rządzą losami Europy. Towarzyszyła 
nam zbrojna straż pod przewodem Daniela De Bozzolo. 
Opowiadano o nim mroczne historie i o jego wojskowych 
okrucieństwach, szemrano, że należał do złego towarzy-
stwa, lecz jestem przekonany, że kardynał go nawrócił na 
właściwą drogę. Przemierzyliśmy Tyrol, Szwajcarię, Niem-
cy by przybyć do ziemi flamandzkiej. Jego eminencja Lu-
dwik miał się spotkać z Karolem Habsburgiem w spra-
wie stosunków dyplomatycznych z Kościołem. Potem we 
Francji spotkał się z królem Franciszkiem I. Jak na dobre-
go dyplomatę przystało, nie omieszkał też odwiedzić hisz-
pańskiej stolicy i spotkać się na dworze z parą królewską. 
Widział się z ludźmi wpływowymi, jak bankier Fugger, by 
omówić sprawy tajnych dotacji dla monarchów i dla Pa-
pieża. Ruszamy w drogę z niewielką drużyną zbrojnych. 

Kardynał posłał mnie do jegomości Leonarda da Vin-
ci na rekonesans do Amboise we Francji, żeby zapowie-
dzieć swą wizytę. Tymczasem, sam kardynał zajrzał do 
Tours nawiedzić szczątki Franciszka z Paoli, ciało niena-
ruszone od śmierci w 1507 roku. Po jego ekshumacji ma-
larz Jean Bourdichon namalował jego portret do procesu 

kanonizacyjnego. Kardynał wiedział, że dziadek króla 
Neapolu Ferranta go prześladował i próbował zgładzić, 
wysyłając do Paoli siepacza. Niewytłumaczalnym cudem 
jego broń nie zdołała ugodzić Franciszka. Kardynał ruszył 
na pielgrzymkę, by wymodlić przebaczenie. 

Spotkanie z Leonardem nie było najszczęśliwsze. Ge-
niusz w podeszłym wieku, z prawą dłonią niemal spa-
raliżowaną atakiem apopleksji, zadrżał na sam dźwięk 
nazwiska Aragona. Grał na czas. Przetrzymał mnie w we-
stybulu i w pracowni pełnej rurek i płócien, słyszałem 
przemieszczenia, ruchy i przesuwanie ciężkich przed-
miotów. Nazajutrz Leonardo z niejakim lękiem odmalo-
wanym na twarzy przyjął mego pana i chciał mu poka-
zać różne obrazy. Zaraz pojąłem, że boski Ludwik żywił 
w przeszłości pewne podejrzenia związane z klasztorem 
dominikańskim Matki Bożej Łaskawej w Mediolanie, 
gdzie Leonardo namalował Ostatnią Wieczerzę na ścia-
nie refektarza. Zapytał, w swym stylu inkwizytora, prze-
jętym od Borgiów, czy roku Pańskiego 1511 utrzymywał 
kontakty towarzyskie. Czy widywał przeora Mateusza 
Bandello, mości Antoniego Telesio z Kalabrii i zaciężne-
go kapitana Cezarego Fieramosca, brata słynnego Hek-
tora, bohatera turnieju w Barletcie? Czy słyszał, żeby coś 
mówili o śmierci Antoniego Beccadelli, zabitego w Me-
diolanie owego roku. Leonardo próbował go odwieść, po-
kazujące swoje imponujące atlasy, projekty i swe niezwy-
kłe odkrycia mechaniczne. Mój pan wszakże nie dał się 
zauroczyć. Jego śledztwo było przemyślane. Leonardo nie 
mógł nie znać faktów. Żartował, że w owym czasie w Me-
diolanie było wiele bójek i zabójstw w biały dzień. Le-
onardo – człek uduchowiony – przysięgał, że jego jedy-
nym zajęciem były wiejskie spacery i życie w zaciszu.

Mediolański wymiar sprawiedliwości, znany ze swej 
skuteczności, umorzył śledztwo. Każdy zamknął się w ci-
szy, pragnąc przetrwać. Tak więc mediolańczycy pogodzi-
li się i pogrzebali swych zmarłych. Ale kardynał Ludwik 
nacierał na Leonarda bez pardonu. Czy nie kusiło go, 
żeby naszkicować tego trupa, by zrekonstruować dyna-
mikę zbrodni, aby odkryć motyw i zleceniodawców? Le-
onardo, wyczerpany przesłuchaniem, poprosił o przerwę. 
Poczęstował nas eliksirem. Skosztowałem trunku przed 
mym wielebnym panem, który obawiał się otrucia z ob-
sesją od czasów dzieciństwa z powodu śmierci swego ojca 
Henryka. Spojrzenie kardynała zdradzało wściekłość. Le-
onardo był tego dnia przerażony i, chroniąc się milcze-
niem, pokazywał swe obrazy ociężałymi gestami, podkre-
ślając niesprawność członków. Mój pan go powstrzymał. 
Szukał jednego w szczególności. Portretu swej siostry Jo-
anny, księżny Amalfi, który Antonio Beccadelli zamówił 
u Leonarda po wręczeniu mu szkicu. Ona już nie żyła, 
Antonio zaś, z oddania, poprosił malarza o portret. 
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Leonardo był silnie przywiązany do tego dzieła i za-
brał je ze sobą do Francji. Nie wyobrażał sobie, że przez 
cały ówczesny czas był śledzony. Portretu nikt nigdy nie 
widział, a Beccadelli nie zdążył go odebrać, bo został za-
mordowany. Tylko król Francji mógł go podziwiać i w za-
mian za obietnicę, że po śmierci artysty obraz znajdzie się 
w pałacu królewskim. Ale mego pana toczył demon. – 
«Zapłacę ci 40 tysięcy skudów jeśli pokażesz mi rysunek» 
– uspokoił łagodnym głosem roztrzęsionego starca. Le-
onardo otworzył wielką skrzynię i pokazał duchownemu 
kilka portretów kobiecych: żony Juliana de’ Medici, cór-
kę Ludwika il Moro i Matki Boskie z dzieciątkiem, Annę 
i Elżbietę. 

Leonardo, usidlony przez moc perswazji mego pana, 
otworzył inny skarbiec ukryty za zasłoną. Wyjął z za-
winiątka z tkaniny obraz i pokazał go kardynałowi. – 
«Przedstawia królewską faworytę» – rzekł głosem tym 
razem bardzo pewnym siebie. Ludwik rzucając straszli-
we spojrzenie kazał nam wszystkim pozostawić go same-
go z tym portretem. Leonardo obawiał się najgorszego, 
oddalił się wraz ze mną, a ja próbowałem go pocieszyć. 
Zaryglowaliśmy drzwi. Potem czekaliśmy przez bardzo 
długie minuty. Mistrz Leonardo szeptem opowiedział mi 
fakty, które zostały odkryte. Bandello, dobry dominika-
nin, postanowił dociec przyczyn śmierci biednego An-
toniego, odnalezionego bez ducha przed kościołem św. 
Franciszka w Mediolanie. Cezary Fieramosca udzielił mu 
pierwszej pomocy i zawiózł do cyrulika. Lecz rany były 
zbyt głębokie, by je wyleczyć. Upływ krwi zabił go w cią-
gu paru godzin. Antonio Telesio widział twarze zabój-
ców, którzy przechodzili w pobliżu. Krążyły niepohamo-
wane pogłoski na temat Daniela da Bozzolo. Przekonał 
się do nich przeor Mateusz i liczni wokół byli ich pewni. 
Leonardo jednak nigdy nie uwierzył w te oszczercze fan-
tasmagorie. Zaprzeczał, by to zabójstwo miało związek 
z poprzednimi z Amalfi. Joanna zamordowana z dziećmi: 
ta sama biała broń w rytuale, jak zarzynanie baranków. 
Może strach kazał mu tak twierdzić? Dzisiaj zdaje mi się 
to prawdopodobnym. 

Po powrocie do Włoch mój pan chciał udać się do 
Mediolanu i wysłuchać dominikanów, lecz w końcu do 
tego nie doszło. Naszą rozmowę zakłóciły jakieś jęki. 

Ściany były cienkie. Kardynał płakał i szlochał jak dziec-
ko. Upłynęły niekończące się minuty. Potem mój pan wy-
szedł z komnaty i wręczył mistrzowi da Vinci skórzaną 
sakiewkę pełną złotych monet. Leonardo z wdzięczno-
ści podarował mu mały pergamin, na którym naszkico-
wał postać kobiecą. Nie zdążyłem dostrzec rysów, a jego 
wielebność schował podarek pod swą obszerną purpuro-
wą szatą. Kardynał kazał mistrzowi przysiąc, że nigdy nie 
wyjawi nikomu, nie wyłączając króla Francji, że ten rysu-
nek przedstawia Joannę Aragońską roku Pańskiego 1510. 
Leonardo pocałował z atencją pierścień kardynalski i po-
śpiesznie pożegnaliśmy się”.

Wiadomo, że owa podróż była ostatnią okazją dla Kar-
dynała, wielkiego tkacza, który miał jeszcze nadzieję zo-
stać królem Neapolu, a nawet – choć to mało prawdo-
podobne – biskupem Rzymu. Te marzenia pomagały 
mu wyzwolić się od wspomnień ponurego dzieciństwa. 
A także od podejrzeń o spisek pałacowy, które uniemoż-
liwiły mu awans na Kamerlinga. Człowiek bez skrupułów, 
dla kariery unieważnił swe małżeństwo z Battistiną Uso-
dimare Cybo, siostrzenicą papieża Innocentego VIII. Ta 
zmarła wkrótce po separacji, a ciężkie związane z tym po-
dejrzenia padły na małżonka. Papież Aleksander VI Bor-
gia odział go w purpurę w czasie tajemnego konsystorza 
w 1494 roku. Zrzekł się ojcowskiej marchii na rzecz bra-
ta Karola. 

Ludwik Aragoński, libertyn swej epoki, żył otoczony 
licznymi konkubinami. Kochał sztukę i posiadał bogate 
prywatne zbiory. Jego ambicja, wspomagana przez papie-
ża Leona X Medyceusza, pogrążyła się wkrótce po ochło-
dzeniu stosunków z ojcem świętym. Zaważyło o tym po-
czucie winy, które niejako go wstrzymywało. Wszelkie 
dążenia podupadłego rodu Aragończyków spełzły na ni-
czym i Ludwik umarł w wieku czterdziestu czterech lat, 
oddalony od Kurii. Padł ofiarą zarazy w 1519 roku, tym 
samym kiedy w Amboise odszedł Leonardo… a może, 
według wielce prawdopodobnej hipotezy, trucizny tak 
powszechnej w dworskich intrygach renesansowego Rzy-
mu, z ich tajemnym okrucieństwem. Agatha Christie do-
brze się znała na cyjanku i rycynie, dla niej była to dosko-
nała broń doskonałej zbrodni.

Przełożył Paweł Krupka
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Zobaczyć Neapol…

Paweł 
Krupka

Słynna maksyma Goethego „zobaczyć Neapol 
i umrzeć” obiegła cały świat. I nie dziwota, bowiem gród 
pod Wezuwiuszem istotnie pod wieloma względami wy-
różnia się spośród innych pereł miejskich naszego konty-
nentu. Pominąwszy oczywiste i powszechnie znane uro-
ki pejzażu i architektury, spróbuję wyjaśnić osobliwość 
Neapolu w aspekcie języka i żywej kultury. Postaram się 
dociec, co sprawia, że Neapol wniósł i nadal wnosi do 
światowej kultury i świadomości więcej, niż inne włoskie 
metropolie. Wszak Rzym to Wieczne Miasto, z różnorod-
nością jego zabytków ze wszystkich epok żadne inne rów-
nać się nie może. Mediolan to od dawna światowa stolica 
mody, opery i elitarnej kultury mieszczańskiej. O Wenecji 
i jej wyjątkowym charakterze już nie wspomnę. 

A jednak żadne spośród wymienionych miast nie 
wniosło do światowej kultury masowej tyle, co Neapol. 
Powszechnie znany i rozpoznawalny na wszystkich kon-
tynentach stereotyp Włocha i jego atrybutów, to w isto-
cie obraz Neapolitańczyka. Wesoły, rozśpiewany i uwiel-
biający stadne życie beztroski, pomysłowy i pełen uroku 
jegomość – to wszak nie Rzymianin, nie Wenecjanin i nie 
Mediolańczyk. Także to, co z Włoch przeniknęło do świa-
towej codzienności – kawa espresso, kluski przyprawio-
ne przecierem pomidorowym, znane wszędzie motywy 
muzyczne – to wszystko wyszło z Neapolu. Nie z Wene-
cji z jej pałacami i kanałami, nie z Florencji z jej przebo-
gatymi zbiorami sztuki i nie z Rzymu z jego starożytno-
ściami. Również język neapolitański, chociaż nigdy nie 
uzyskał statusu urzędowego, jest wciąż żywym i propa-
gowanym na całym świecie nośnikiem kultury masowej 
– piosenki, teatru i filmu. 

Od języka więc zacznijmy, bowiem to główna osto-
ja tożsamości, komunikacji i przekazu kulturowego. Jak 
wspomniałem, język neapolitański nigdy nie był urzędo-
wym w Królestwie Obojga Sycylii, które z upływem wie-
ków przechodziło z rąk jednej do drugiej dynastii. Na 
dworze mówiło się więc to po francusku, to po hiszpań-
sku, wreszcie po wchłonięciu królestwa przez monarchię 
sabaudzką, zaczął się utrwalać język włoski. Niemniej, 
lud miasta i regionu, a trzeba tu wskazać, że Kampania 

to najbardziej zaludniony włoski region, od wielu stu-
leci mówił po neapolitańsku, a uczeni i pisarze używali 
tego języka także w piśmie. W epoce emigracji za Wiel-
ką Wodę liczni Neapolitańczycy wywieźli swój język na 
nowy kontynent i do dziś jest on żywy w wielkich ame-
rykańskich metropoliach. 

Mimo braku oparcia w strukturach państwowych, 
neapolitański doczekał się bogatego i wszechstronne-
go piśmiennictwa, które wciąż się rozwija. Powstawa-
ła i powstaje w nim literatura piękna, ale najważniejszy-
mi obszarami jego rozwoju i promocji są inne dziedziny 
sztuki – muzyka, teatr i film. W końcu XIX wieku za-
wrotną światową karierę zrobiła piosenka neapolitańska. 
Przyczynili się do tego wybitni artyści z Neapolu, któ-
rzy podbili światowe sceny – przede wszystkim słynny 
Enrico Caruso, który do dzisiaj uchodzi za symbol pięk-
nego śpiewu. Tę światową popularność zapewniła jed-
nak przede wszystkim genialna prostota motywów mu-
zycznych, niezwykle melodyjnych i łatwo wpadających 
w ucho. Tę zaś, moim zdaniem, zawdzięcza neapolitań-
ska tradycja właściwościom muzycznym języka, którego 
system samogłoskowy, kluczowy w kształtowaniu melo-
dii, przypomina nieco rosyjski. Stąd zbliżone były świato-
we kariery pieśni neapolitańskiej i rosyjskiego romansu.

Muzyka jest z pewnością najbardziej nośnym narzę-
dziem promocji języka i kultury neapolitańskiej. Ta-
kie motywy jak O sole mio lub Torna a Surriento dotar-
ły „pod strzechy” wszystkich kontynentów i stanowią 
nieodłączną część światowego dziedzictwa muzycznego. 
Neapol spokojnie może rościć sobie pretensje do mia-
na światowej stolicy piosenki. Wszak pierwszy festiwal 
piosenki w Piedigrotta odbywa się regularnie od trze-
ciej dekady XIX stulecia, podczas gdy w reszcie Europy 
pierwsze takie festiwale datują się około połowy XX wie-
ku. W owym czasie, prawie dwieście lat temu, zaczęły też 
powstawać pierwsze autorskie piosenki, zaś anonimowa 
twórczość z poprzednich epok też jest niezwykle boga-
ta i do dziś wiele z tych utworów nadal często się wyko-
nuje w różnych konwencjach salonowych, estradowych 
i teatralnych. 



→
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W tzw. „klasycznej” piosence neapolitańskiej zasma-
kowali w czasach współczesnych zwłaszcza wokaliści 
klasyczni z całego świata. Większość z nich ma w sta-
łym repertuarze przynajmniej kilka utworów, a „kanon” 
neapolitański rozrósł się imponująco na przełomie wie-
ków XIX i XX dzięki takim sławom kompozytorskim 
jak Franceso Paolo Tosti, Ernesto de Curtis, Luigi Den-
za i wielu innych. Niestety, powszechnym zjawiskiem 
jest „zwłoszczanie” brzmienia słów przez większość wy-
konawców, władających biegle językiem włoskim, który 
stanowi wszak chleb powszedni artystów, zwłaszcza ope-
rowych. O języku neapolitańskim, niestety, na ogół nie 
mają bladego pojęcia i kaleczą go niemiłosiernie, zabie-
rając piosenkom cały czar i urok. 

Neapolitańska tradycja piosenki rozwinęła się bar-
dzo bujnie w XX wieku i nadal się rozwija. W II poło-
wie ubiegłego stulecia do tego rozwoju przyczynili się 
m.in. tak wspaniali twórcy, jak Peppino di Capri, Ro-
berto Murolo i Pino Daniele, którzy umiejętnie złączy-
li tradycyjną neapolitańską melodykę ze współczesnymi 
zdobyczami rytmicznymi i harmonicznymi jazzu, blu-
esa i rocka. Wzbogacili też i unowocześnili poetykę tek-
stów oraz wprowadzili do nich wszechstronną tematykę 
związaną z życiem i dylematami dzisiejszej wielkomiej-
skiej społeczności. Pięknym przykładem takiej twórczości 
jest jeden z młodzieńczych przebojów Pina Daniele, arty-
sty, który zrewolucjonizował nie tylko rodzimą muzykę, 
wprowadzając do niej elementy bluesa i rocka, ale także 
język, mieszając go z elementami włoskiego i angielskie-
go. Oto niezwykły, głęboki i wszechstronny, choć bardzo 
syntetyczny poetycki portret Neapolu:

Neapol to barw tysiące, 
Neapol ze strachu drżący,
to głos dzieci który z bram
wokół wznosi się pomału
i wiesz że nie jesteś sam.

Neapol to gorzkie słońce,
Neapol morzem pachnący.
Neapol to śmieci stos,
którym nikt się nie przejmuje
i czeka co przyniesie los.
Neapol to spacer uliczką
wraz z osobą sercu bliską.
Neapol to piękny sen
i świat cały o tym wie,
lecz naprawdę nie wie nic.

Obok muzyki, jedną z kluczowych dziedzin kultu-
ry neapolitańskiej o wielowiekowych, autonomicznych 

tradycjach, jest teatr. Nie zapominajmy, że Neapol, po-
dobnie jak większość miast włoskiego Południa, został 
założony przez greckich kolonistów, którzy przywieź-
li nad Morze Tyrreńskie swoje tradycje kultury, a wśród 
nich także teatr. Świadectwem rozwiniętego życia te-
atralnego są pozostałości licznych starożytnych teatrów 
w okolicach Neapolu i w całym regionie. Greckie trady-
cje pozostały żywe także po latynizacji Kampanii i po-
wstaniu języka neapolitańskiego. Komedia dell’arte, którą 
znamy głównie z Wenecji, rozwinęła się także w Neapolu 
i stamtąd właśnie pochodzi jedna z najpopularniejszych 
jej postaci – Pulcinella, zwany u nas Poliszynelem. Na-
ród, mający teatr we krwi, tworzył w każdej epoce roz-
maite gatunki sceniczne zgodnie z duchem czasu. Już po 
trwałym ukształtowaniu się południowowłoskiej pań-
stwowości, w będącym stolicą największego królestwa na 
Półwyspie Apenińskim Neapolu, zaczęli tworzyć wybit-
ni dramatopisarze renesansowi Jacopo Sannazzaro, Pie-
tro Antonio Caracciolo, a w późniejszych wiekach Gian-
cola, Salvatore Petito i Giuseppe de Martino.

Teatr ludowy i dworski współistniały i rozwijały się 
w Neapolu bardziej dynamicznie, niż w innych włoskich 
metropoliach oraz tworzyły własne gatunki i tradycje. Na 
przełomie XIX i XX wieku wielką popularność zdoby-
ła sceneggiata, rodzaj śpiewogry o charakterze miesza-
nym, komiczno-dramatycznym, przedstawiająca historie 
z codziennego życia ludu miejskiego. Ten gatunek wyko-
rzystywał bogatą i coraz bardziej renomowaną w świecie 
twórczość muzyczną. Najlepsze lata sceneggiata przeży-
ła w połowie ubiegłego stulecia dzięki takim mistrzom, 
jak Salvatore Cafiero, Nino Taranto czy Oscar di Maio. 
W tym gatunku stawiały pierwsze kroki i zdobyły sła-
wę takie gwiazdy ogólnowłoskiej estrady jak Mario Tre-
vi czy Nino D’Angelo. Do dziś sceneggiata jest popular-
na zarówno na scenie, jak w telewizji i w internecie. Tak 
jak dawniej, bawi widzów przywiązanych do rodzimej 
tradycji.

Teatr neapolitański zrobił też w XX wieku karierę mię-
dzynarodową dzięki utalentowanemu rodowi De Filippo. 
Nestorem rodu był najpopularniejszy na przełomie stu-
leci aktor i dramaturg Eduardo Scarpetta. Stworzył nowy 
styl komedii obyczajowej, który z powodzeniem rozwinę-
ła w okresie międzywojennym trójka jego dzieci. Najwy-
bitniejszym z nich, który wszedł trwale do historii świa-
towego teatru, był najstarszy z rodzeństwa Eduardo De 
Filippo. Kilka jego sztuk weszło do kanonu włoskiego te-
atru XX wieku, doczekało się przekładów na włoski oraz 
na inne języki europejskie, a także licznych adaptacji fil-
mowych, które zdobyły im popularność międzynarodo-
wą. Eduardowi z powodzeniem sekundowali brat Peppi-
no i siostra Titina, którzy stali się czołowymi aktorami nie 
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tylko teatralnymi, lecz także filmowymi. Tradycje rodowe 
kontynuował do niedawna syn Eduarda Luca, z powodze-
niem popularyzując wielopokoleniowy dorobek rodzin-
ny, a także inne perełki teatru neapolitańskiego w warun-
kach współczesnych, wykorzystując obok scen krajowych 
także telewizję i film.

W naszych czasach to właśnie film, obok muzyki, jest 
najbardziej nośnym narzędziem krzewienia w świecie kul-
tury neapolitańskiej, jej języka, obyczajów i estetyki. Krok 
milowy na tej drodze postawił w połowie ubiegłego stu-
lecia niezwykle utalentowany arystokrata, książę Anto-
nio De Curtis ze starego bizantyńskiego rodu, znany pod 
każdą szerokością geograficzną pod pseudonimem arty-
stycznym Totò. Ten niezwykły aktor, mim, kompozytor, 
poeta, scenarzysta i reżyser był przez kilka dekad czoło-
wym włoskim komikiem. Współpracując z licznymi sła-
wami kina z innych włoskich regionów, m.in. z Pasolinim, 
wprowadził kulturę i obyczajowość neapolitańską do świa-
towego kina z jej błyskotliwością i subtelnym poczuciem 
humoru. Totò nakręcił setki filmów stworzonych przez in-
nych autorów, wyreżyserował kilkadziesiąt według wła-
snych scenariuszy, napisał wiele skeczy i sztuk teatralnych 
oraz krótkich utworów literackich. Nie tylko w rodzin-
nym mieście, lecz w całych Włoszech stał się mitem. Jego 
imieniem nazwano wiele ulic, placów i szkół, doczekał się 
też własnego muzeum. Jedną z perełek twórczych „księ-
cia śmiechu” jest kultowa piosenka Malafemmena, któ-
rej tytuł został wykorzystany na tysiące sposobów w tury-
styce, gastronomii i w reklamie handlowej. Włochy pełne 
są miejsc i produktów nazwanych Malafemmena, od ka-
wiarń począwszy, a na kosmetykach skończywszy.

Bardzo popularnym w świecie twórcą neapolitańskiego 
kina był przedwcześnie zmarły w 1994 roku aktor, saty-
ryk i reżyser Massimo Troisi. Przez kilkanaście lat karie-
ry, przerwanej nieuleczalną chorobą, stworzył osobliwy 

i ceniony na całym świecie styl i język przekazu scenicz-
nego oraz filmowego. Posługując się na scenie i na ekra-
nie wyłącznie ojczystą mową neapolitańską, ukształto-
wał w niej niezwykłą, współczesną poetykę, która stała 
się przedmiotem wzruszeń publiczności oraz badań so-
cjologicznych i językoznawczych. Jego najbardziej popu-
larnym dziełem stał się ostatni film Listonosz, nakręco-
ny tuż przed śmiercią. W sumie wyreżyserował siedem 
pełnometrażowych filmów według własnych scenariuszy 
i zagrał w nich główne role. Jego bogaty dorobek twór-
czy stanowią też setki skeczy, programów kabaretowych 
i telewizyjnych.

Język, kultura i życie codzienne neapolitańczyków są 
wciąż żywe i popularne nie tylko w rodzinnej ziemi. Za 
pośrednictwem telewizji nadal zdobywają świat. Przykła-
dem tego zjawiska jest m.in. popularny obecnie również 
w polskich kanałach telewizyjnych serial Genialna przy-
jaciółka nakręcony przez Saveria Costanzo na motywach 
powieści Eleny Ferrante. Dwa lata temu był emitowany 
we włoskiej telewizji publicznej RAI w oryginalnej wer-
sji językowej z włoskimi napisami. To ewenement wobec 
silnej tradycji dubbingu prawie wszystkich produkcji ob-
cojęzycznych w krajach romańskich, świadczący o świa-
domości znaczenia kulturotwórczego języka neapolitań-
skiego i jego pozycji w świecie sztuki. 

Miał więc słuszność Goethe, wygłaszając słynne sło-
wa „zobaczyć Neapol i umrzeć”, jeśli pojmiemy je w ta-
kim znaczeniu, że to miasto z jego mieszkańcami, du-
chem i kulturą, stanowi pełnię i bogactwo doznań oraz 
przeżyć. Neapol był zawsze i pozostaje ewenementem na 
skalę światową w wymiarze kultury masowej oraz inspi-
racji, jakie ta stanowi dla wybitnych dzieł we wszystkich 
dziedzinach twórczości.

Paweł Krupka
Utwór Pina Daniele w przekładzie autora artykułu
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Wiersze poetów z Kalabrii

w przekładzie 
Pawła 
Krupki

Przedstawiamy zbiór poezji z najbardziej wysuniętego na Południe kontynentalnego regionu Włoch – Kalabrii. Jest 
to region mało zaludniony i rzadko odwiedzany, dlatego jego bogata i bardzo stara kultura jest w świecie, a także 
w Polsce, mało znana. W Kalabrii od dwóch dekad wychodzi jedno z nielicznych czasopism poświęconych wyłącz-
nie poezji, „Capoverso”. Współpracują z nim autorzy i krytycy z całych Włoch i z zagranicy. Ten zbiór wierszy przy-
gotował redaktor naczelny „Capoverso”, Franco Dionesalvi, znany w Polsce z książki Ulica Chmur (Heliodor, 2006) 
i publikacji w czasopismach. 

* * *

Istnieje fakt.
Przez trzy dni
stoi za drzwiami.
Potem wchodzi i się wydziera.
Istnieje człowiek.
Patrzy w twarz
innego człowieka
jak na drogę
nie do przejścia.
Istnieje bóg.
Ojciec cieni,
wielki technik.
Wynalazca
kinematografii.

Marisa Righetti pochodzi z Cosenzy i mieszka 
w rodzinnym mieście. Wychowanka radykalnych ruchów 
młodzieżowych z lat 60. XX wieku, była przez całe życie 
aktywistką w obronie wartości swego pokolenia. W lite-
raturze zajmuje się głównie poezją

Marisa Righetti Pino Corbo

Geografia

Prawda jest taka, że jestem bez ojczyzny,
nie rozpoznaję miejsc
w których żyłem –
chodziłem po nietrwałych wyspach,
po chmurach z ziemi.
 
Geografia nie jest nauką
ścisłą, niczego nie definiuje,
nie daje pewności,
nie pociesza.

Pino Corbo jest jednym z twórców i wieloletnim re-
daktorem czasopisma poetyckiego „Capoverso”. Miesz-
ka w Trebisacce nad Morzem Jońskim. Jest poetą, eseistą 
i popularyzatorem poezji. 
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Anna Petrungaro
* * *

fotografia końca
kryje się za nią gra
ruch kończyn i pulsowanie
a jednak
poza końcem
jest koniec i
są rzeczy ruchome
pominięcie
poza końcem
jest wiosna 
która przechodzi
i nie zauważyliśmy jej

Anna Petrungaro mieszka w Cosenzy. Jest poetką, 
nowelistką i bajkopisarką. Redagowała wiele czasopism 
literackich, przewodniczy stowarzyszeniu kulturalnemu 
Seminaria.

Saverio Bafaro
Czas Radości

Jak perły w ciemności
czas nas przechował
podejrzliwie sprawiając
że wyszliśmy poza
krokami szybszymi
niż ich zwykły przebieg:
na późniejszej scenie
rzeczy się spotęgowały
a nasze słowa, entuzjastyczne
zdawały się już wypowiedziane…
„Gdzie byliśmy? W naszych ramionach
czy w obcym łonie?  Wielkim
jak szef co nas pilnuje”
Wracając, oddaliśmy
całą radość otrzymaną w darze
życiu nagle dłuższemu

Saverio Bafaro, psycholog z Cosenzy, jest najmłod-
szym redaktorem czasopisma „Capoverso”. Zajmuje się 
poezją, krytyką i organizacją życia literackiego.

Gianpaolo Furgiuele
Nie-centrum handlowe

Za miastem
jest twór z cementu
który się zlewa z blokami
mieszkalnymi ciemną barwą
i aluminiowymi drutami
oplecionymi dokoła;
nie przechodzą już tędy
gromady kibiców,
ślubne orszaki, najwyżej
starość;
to ziemia święta,
gdzie krzyżowcy organizują
kult pustej duszy,
wymieniając spojrzenia
za nieznaną potrzebę
żeby zejść do otchłani
i poczuć się uratowanym od nie-centrum.

Gianpaolo Furgiuele jest młodym przedstawicielem 
licznej diaspory kalabryjskiej. Mieszka we Francji, jest na-
uczycielem akademickim. Oprócz twórczości własnej zaj-
muje się publicystyką i historią literatury.

Daniel Cundari
* * *

Dzika jest noc
i powolna trucizna spływa z twoich oczu
gdy moje ślepe błądzą w ciemności
jak dwie ogromne dłonie którym zabroniono dotykać.
Ciało jest tajemnym dreszczem a milcząca pierś jego 

krzykiem
wargami muskasz teraz wieczny śnieg który topi
ogień mojego boku. Nic nie grzeje bardziej niż mróz
tego świtu co skrywa dwa występne spojrzenia:
bez naszego więzienia ciał i kęsów
jesteśmy wszystkim, lecz nie wolni. 

Daniel Cundari jest najmłodszym z prezentowanych 
autorów. Poliglota, tłumacz i twórca spektakli poetyckich, 
występował na większości kontynentów. Obecnie miesz-
ka w Barcelonie i współpracuje z wieloma redakcjami, te-
atrami i festiwalami literackimi.
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Wykraczając poza
Gra w abstrakcję Romana Pukara

Małgorzata 
Wielgosz

W każdym z nas zawiera się wszechświat, ale musi-
my paradoksalnie wyjrzeć poza siebie, by zrozumieć sie-
bie, drugiego człowieka, ten świat i nasze w nim miej-
sce. Abstrakcje Romana Pukara to swoiste interpretacje 
emocjonalne, w których świat poznajemy poprzez uczu-
cia, a nie przez intelekt, słowa czy pojęcia. Chodzi w nich 
o otwarcie się na drugą osobę, we współtworzeniu każde-
go z obrazów uczestniczy bowiem dwóch graczy: artysta 
i zaproszony przez niego gość. Gra w kolory może przy-
brać charakter konkurencyjny, nie o rywalizację jednak 
w niej chodzi, a o dialog, spotkanie, wyrażenie potrzeby 
miłości do bliźniego. Istotna jest tu bowiem wrażliwość 
na drugiego człowieka.

Gra w abstrakcję narodziła się spontanicznie w stycz-
niu 1988 roku. Jej Autor – kreator samoorganizującego 
się systemu (choć brzmi to paradoksalnie) dysponuje na 
dzień dzisiejszy kolekcją ponad 200 obrazów wzajem-
nych relacji, obrazów-medytacji. Przez lata przyglądał się 
sztuce, poprzez osobiste doświadczenia, współobecność, 
wypracował własny styl, którym dzieli się z innymi. Jak 
zmieniają się barwne elementy na płaszczyźnie? Gra ma 
charakter samoorganizującego się systemu. Gracze na-
przemiennie zostawiają malarski ślad na płótnie. Peter 
Drucker twierdził, że zmiany są nieuchronne, w organi-
zacji jedyną stałą rzeczą jest zmiana, a uwaga ta odnosi 
się do każdej kooperatywy. Czy także do samoorganizu-
jącego się systemu Romana Pukara? Gracz prowadzą-
cy jest tu kreatorem zmian. Żaden z graczy nie przybie-
ra roli biernego obserwatora. Twierdzenie Druckera ma 
tutaj zastosowanie w kontekście, znaczeniu, że kontakt 
z drugim graczem jest modyfikowany w zależności od 
sytuacji, od zmieniającego się może nie tyle otoczenia, 
lecz tego, co jest wewnątrz człowieka, jego emocji. Gra-
cze przybierają strategię, ale bardzo liczą się z drugą oso-
bą współtworzącą obraz. Gra trwa zazwyczaj kilka godzin 
i nie można tego procesu powstawania dzieła i wyrażania 
siebie uprościć. Uczestnictwo w niej wiąże się ze skupie-
niem i koncentracją na partnerze i powstającej w wyniku 
gry pracy. Nie jest tu istotne, czy cele graczy odpowiadają 
oczekiwaniom otoczenia, odbiorców. Nie jest to związane 

z poddawaniem się wzajemnej presji, gdyż w tej grze obaj 
partnerzy są tak samo ważni i znaczący, nie muszą się 
przystosować, mają prawo ruchem malarskim zbuntować 
się, wyrazić dezaprobatę. Działania są też zorientowane 
na potrzeby drugiego gracza. Orientacja na partnera jest 
bowiem bezwzględną zasadą obowiązującą w grze. Nie-
kiedy dochodzi do starcia, które często zamienia się we 
współtworzenie. Sztuka ta powstaje poprzez reakcje na 
bodźce, kontakt i malarską kontakt-improwizację.

Koniec gry jest swoistym początkiem. To podświado-
me wyartykułowanie swoich potrzeb emocjonalnych, ale 
i artystycznych. Gra wykracza bowiem poza orientację 
uczestnika. Brak w niej reguł, ale dużą rolę odgrywa ak-
ceptacja i współpraca, lecz również niekiedy wyrażane 
ruchami pędzla na płótnie zatargi czy konkurencja. Ten 
kod wzajemnych relacji, nici porozumienia, współpracy 
jest stale modyfikowany. Nie narusza to, trwającej zwy-
kle kilka godzin, struktury gry w kolory. Są to sytuacje 
głębokich przeżyć emocjonalnych, w których bardzo li-
czy się partner.

Czy sztuka Romana Pukara sprosta warunkom, wy-
zwaniom otoczenia, koneserów sztuki? Mówić o obrazie 
bez jego opisu nie sposób, jakie są więc obrazy gry? To 
silne kolorystycznie i emocjonalnie wizerunki spełnia-
nego dialogu. Nie ma w nich zadumy, refleksji, tragedii. 
Są radosne i barwne, posiadają też jakiś ukryty dar, trud-
ny do uchwycenia, wartość wynikającą z tego, że malują 
je dwie osoby i ten dialog owocuje unikalną kompozycją, 
wyrazem, siłą. Z pewnością jest to bowiem coś nowego, 
wnoszącego powiew awangardy do twórczości artystycz-
nej. Podejmuje się w niej działania, mające wpływ na in-
nych ludzi, uczestnik obserwuje działania partnera i po-
dejmuje reakcje, własne działania. Takie podejście graczy 
stało się konieczne, by można było otrzymać zamierzo-
ny efekt. Roman Pukar jest twórcą kreującym otoczenie. 
Wśród artystów są czeladnicy, rzemieślnicy, którzy po-
wtarzają to, czego się nauczyli i dostosowują się do ocze-
kiwań krytyków, historyków sztuki, ale dzielą się także 
na mistrzów nie tkwiących w miejscu, stale wprowadza-
jących innowacje. Roman Pukar z pewnością należy do 
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mistrzów. Jego sztuka to stały proces, jego gra to stale or-
ganizujący się system. Artysta nie zarządza, a delikatnie 
steruje grą, stanowi swoiste centrum kompetencji. Nie 
przyjmuje roli lidera, a współgracza, by wypełnić pola na 
wspólnym obrazie konieczne jest uzyskanie dodatniego 
sprzężenia między sygnałami docierającymi z otoczenia 

i działaniami wypływającymi z własnego wnętrza. Decy-
zja tworzenia takiej sztuki jest bardzo odważna, wykra-
cza poza utarte schematy i wnosi polską sztukę na wyż-
szy poziom artystyczny.

Małgorzata Wielgosz

Kręcę obrazem – Opowieść o Grze w trakcie spotkania autorskiego, 
Biblioteka im. Łopacińskiego filia nr. 4 – 13.01.2010. Obracanie obrazu, 
czyli to co dla Gry jest oczywiste, zawsze wywołuje zdziwienie. 

Kolekcja obrazów – zestawienie obrazów Gry w abstrakcję, jest ich już 
ponad 200. Ta plansza pomaga uzmysłowić sobie rozmiar kolekcji.

Prezentacja i opowieść w trakcie: Wystawa Gry w abstrakcję pt. „Estetyka dialogu” 23.04.2015 we Lwowie w ramach konferencji „Człowiek, komputer,
 komunizacja”. Na Politechnice Lwowskiej. Jak zwykle obrót obrazu robi wrażenie…
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Zagrajmy wspólny obraz

Roman 
Pukar

Przedstawię Państwu niecodzienną Grę, Tak grę 
przez duże G. Dlaczego? Bo ta Gra nie ma żadnych re-
guł, jej efektem nie jest sukces czy porażka, czyli dziw-
na, niecodzienna Gra. Jednak nikogo tej Gry nie trze-
ba uczyć. Ona jest w nas, w jakiś sposób jest dla nas 
oczywista. 

Zacznijmy od organizacji:

Po dwóch stronach stołu siada dwóch partnerów, na 
zmianę na płaszczyźnie obrazu wykonują jakiś ruch, 
gest, mazaj pędzlem. Nie nie trzeba umieć malować, 
trzeba zostawić swój ślad, ślad istnienia. Pierwsze 
Gry, jakie powstały, trudno nawet nazwać obrazami, 
to zaledwie kilka nieskładnych kresek, a przecież 
tworzyło je dwoje ludzi na co dzień zajmujących się 
sztuką. Była ona możliwa, bo na stole były zawsze 
obecne farby, pędzle. Jednak powstały obraz był 
nieciekawy. Gra w abstrakcję, jest sztuką naszych 
relacji i wykształcenie nie ma tu nic do rzeczy. Gdy 
się tych naszych relacji nauczymy poprzez Grę, 
obraz staje się piękniejszy, ciekawy, niezwykły.

Obrazu Gry nikt nie planuje, nie ma w nim koncepcji, 
myśli, planów, zamiaru twórczego. Jest spotkanie dwóch 
partnerów i Gra, która sama się toczy. Krok po kroku 
buduje się obraz, dokonuje się to w tej magicznej chwi-
li zwanej Teraźniejszość. To dziwna chwila, jakby nie ist-
niejąca, bo gdy próbuję ją uchwycić, ona już minęła, gdy 
próbujemy ją zaplanować, okazuje się, że nic w życiu nie 
jest tak pewne jak zmiana. Tu i teraz toczy się gra życia, 
a Gra w abstrakcję jest sztuką tej chwili.

Mistrz Gry, robiłem to tyle razy, że mój warsztat 
i kunszt pozwala mi zagrać z każdym, bo ja nie dam 
się zagonić do nienawiści, chęci dominacji. Mnie nie 
interesuje mieć rację, ja chcę żyć pełnią życia. Gra 
wypływa z nas, ja ją jedynie moderuję, czasem się 
z uśmiechem nazywam kreatorem samoorganizują-
cego się systemu.

Dlaczego samoorganizującego się? Bo tej Gry, 
jak już wspomniałem, nikt nie planuje, nikt nie 
zamierza. Ona toczy się sama i ma w sobie jakiś rytm, 
jakiś swój sens. Gry nikt nie kończy, przychodzi taki 
moment, że partner czasem mawia: O! Zrobiłeś 
właśnie to, co ja za chwilę miałem zrobić..., a potem 

Opowiadam o kosmicznym lustrze – czyli gdy ty namalujesz wykrzyknik – czyli coś silnego – ja widzę spójnik, coś co łączy. Tu żaden komunikat nie 
gwarantuje komunikatywności. A jednak zawsze Gra prowadzi do porozumienia.
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przychodzi takie stwierdzenie: To chyba już? Obraz 
jest gotów... Gra wygasła, dobiegła końca. Nasze 
relacje same się zorganizowały, skonsumowaliśmy 
dialog. Przeszliśmy przez najbardziej niezwykły ze 
znanych ludziom stanów: przez akt twórczy. 
Gra jest sztuką dokonującą się wewnątrz aktu 
twórczego.

Dlaczego systemu? Bo gdy tak na to spojrzymy, 
łatwiej cokolwiek zrozumieć. Dwaj partnerzy 
i łącząca ich płaszczyzna obrazu. System. Ta 
płaszczyzna obrazu ma niezwykłe właściwości. To 

niczym projektor rzutuje na ekran, film, czyniąc 
go widocznym, tak my na płaszczyznę obrazu 
rzutujemy swoje emocje i ta płaszczyzna zaczyna 
nimi tętnić. Gdy partner na niej umieści jakiś kolor 
lub kształt, to my odbieramy go już nie jak prosty 
kształt czy kolor, my odbieramy to jako osobistą 
ingerencję w nasz świat. Tak działa ten system, 
jesteśmy w nim zanurzeni i poprzez płaszczyznę 
obrazu prowadzimy głęboki choć bezsłowny dialog.

Ta gra nie ma żadnych reguł, więc mogę w niej zrobić 
wszystko, a partner ma ten sam przywilej. Dlaczego się 
nie pozabijamy?

Jednym z takich bezpieczników jest zjawisko 
„kosmicznego Lustra”. Gdy ja maluję wykrzyknik, 
parter siedzący po drugiej stronie stołu widzi coś 
absolutnie przeciwnego, widzi spójnik. To moje 
zdecydowanie on widzi jako łagodność i chęć 
do połączenia. Kosmiczne lustro to mechanizm 
uwalniający nas od oceniającego racjonalnie myślenia. 
Zapadamy się w kolor, kształt rozmieszczany na 
płaszczyźnie obrazu i rodzi się prawdziwy dialog.

Jest w Grze dokładnie odwrotnie niż w codzienności, 
w której wszyscy mówią, nikt nie słucha. Tu jest dialog, 
umysł racjonalny zostawiamy poza systemem i wchodzi-
my w system intuicyjnego świata, który prowadzi nas po 
swoich dziwnych korytarzach. Strasznie trudno było je 
rozpoznać. Zajęło to 30 lat.

Ta Gra jest w nas, nikogo jej nie trzeba uczyć, jest tak 
niewiarygodnie zwykła i intuicyjna.

Partnerem możesz być Ty, jeżeli masz odwagę 
sięgnąć po swój udział w sztuce. Ta Gra otwiera 
nową możliwość. To transakcja handlowa, oferta 
mistrzowskiej usługi:
Ja oferuję,
Państwo kupujecie.

Zapraszam do partnerstwa! Ja jestem po jednej stronie 
stołu, Ty – po drugiej. Jesteśmy równi, ja jestem mistrzem 
Gry – kreatorem samoorganizującego się systemu i potra-
fię ją poprowadzić bezpiecznie dla nas obu. 

Za efekt odpowiadasz tak samo, jak ja! Bo przecież nie 
wiemy, jak będzie ten przyszły obraz, wyglądał! On się 
buduje niejako sam w trakcie Gry, naszych reakcji na po-
sunięcia partnera. To stawia Cię w sytuacji komfortowej, 
nikt nie zarzuci Ci bycia marionetką. Jesteś pełnopraw-
nym uczestnikiem tego procesu. 

Roman Pukar

Roman Pukar, fot. archiwum autora
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Roman Pukar :: Beata Gońda w trakcie Gry. Moja pierwsza nieoceniona partnerka, to w naszej relacji powstała Gra.

W trakcie Gry: Roman Pukar :: Katarzyna Cesarz, w Interdyscyplinarnym  
projekcie edukacyjno-warsztatowym – Ze sztuką wobec sztuki – edycja 1.  
Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko.

Baner reklamowy wystawy: 1. Wystawa Gry w abstrakcję pt. 
„Estetyka dialogu” 23.04.2015, Lwów, w ramach konferencji 
„Człowiek, komputer, komunizacja” na Politechnice Lwowskiej.

Rozmowa po prezentacji Gry w bibliotece osoby od lewej: Tadeusz Mroczek, 
Renata Filipiak, Jadwiga Skurska, autor. (Spotkanie autorskie, Biblioteka 
im. Łopacińskiego filia nr. 4 – 13.01.2010

Wystawa w Galerii KONT – 1991 rok. Gram z jedną z osób (nieznaną mi) w trakcie otwarcia. Formuła wystawy zakładała, Gry ze odwiedzającymi 
a obrazy były natychmiast dołączane do ekspozycji.
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W trakcie prezentacji i opowieści o Grze, spotkanie autorskie, Biblioteka im. Łopacińskiego filia nr. 4 – 13.01.2010 

Zaproszenie na – spotkanie autorskie, Biblioteka im. Łopacińskiego filia nr. 4 – 13.01.2010
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Zakonnik. Ptak czy anioł

Zbigniew 
Włodzimierz 

Fronczek

Przeszłej wiosny pojechałem do Padwy, do święte-
go Antoniego. Pokazano mi jego habit i kości. Nie chcia-
łem wierzyć, że nie żyje. Przecież codziennie podrzuca lu-
dziom zgubione przez nich przedmioty!

Z olbrzymiej padewskiej świątyni wyszedłem na ma-
leńki przyklasztorny dziedziniec. Wypełniał go zapach 
magnolii. Krzew, właściwie drzewo, czy też drzewko ra-
czej, było obsypane białoróżowym kwieciem. Chwilę 
chłonąłem nieziemski zapach. Anielice po kąpieli muszą 
pachnieć podobnie – pomyślałem grzesznie. Ale, ale… 
wysoko, ze trzy metry nad ziemią, gałązki niebezpiecz-
nie się wygięły. Patrzyłem zdumiony. To w zszarzałym 
habicie mnich, niczym ptak, tkwił uczepiony wierzchoł-
ka. Tkwił, ale chciał zejść. I nie mógł. Był nie najmłod-
szy, ba, stary i okropnie przerażony. Dostrzegł mnie i po-
czął krzyczeć. Zrozumiałem, że oczekuje pomocy. Byłem 
sam. Nie znajdowałem dla niego ratunku.

– Boże! – wyszeptałem. – Uczyń go ptakiem!
I wydawało mi się, że już zaczyna krakać.
– Może wyrosną ci skrzydła! – zawołałem. – Wytrwaj 

jeszcze chwilkę. Okaż trochę cierpliwości!
Spoglądał na mnie nieprzytomnie. Poczułem się trochę 

nieswojo. A nuż będzie pokrywał się piórami? Nie czu-
łem się na siłach, aby pozostawać świadkiem cudu. Wy-
biegłem w ciemny klasztorny korytarz. Nie opuściła mnie 
jednak chęć i potrzeba działania. Wrzasnąłem: – Drabi-
na, drabina, dawać drabinę!

Dziwnym echem zabrzmiały polskie słowa w ciem-
nym i wiekowym włoskim wnętrzu. Ale do kogoś dotar-
ły. Skrzypnęły drzwi i wychyliła się zza nich łysa głowa 
mnicha.

– Wasz Szymon Drzewnik chce ponownie dotykać zie-
mi! – obwieściłem niczym herold.

Nie mógł zrozumieć. Przestąpił próg i bezradnie roz-
łożył ręce.

– Boże – wyszeptałem. – Przesadziłeś z tą wieżą Babel!
Gestami pokazałem, że potrzebuję drabiny. Nie pojął 

mojej pantomimy. Zrezygnowany wracałem pod kwitną-
ce drzewko.

Na kamiennej posadzce stary mnich otrzepywał szatę 
z pyłu. Poznał mnie.

– Widzisz, synku, jakich rzeczy się tu dokonuje! – mó-
wiły jego oczy.

Sfrunął?
A co innego mógł zrobić?
Piórko, ze skrzydeł ptasich czy anielskich, podrzucał 

wietrzyk na jego schodzone sandały.

Pierścień i róża
1

Święty Antoni Padewski jest patronem dzieci, górników, 
panien, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, po-
dróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych. 

*
Karol Zbyszewski, wyborny prozaik, autor znakomitego 
dzieła Niemcewicz od przodu i tyłu, po wojnie dzienni-
karz Rozgłośni Polskiej RWE, rozdrażniony lekturą tek-
stu swego kolegi o świętych Pańskich, westchnął boleśnie, 
iż „Mało historycznych postaci zostało tak gruntownie 
zmienionych przez potomność jak św. Antoni. Z wiel-
kiego uczonego, z płomiennego kaznodziei potomność 
uczyniła strażnika pogubionych rzeczy, uczynnego goń-
ca, który je zwraca roztargnionym właścicielom”.

*
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Posiadał również niezwykły dar przemawiania, jego kaza-
nia gromadziły setki – a ponoć i tysiące – wiernych słu-
chaczy, ale zdarzyło się, że przemawiał do ryb, bowiem 
gburowaci mieszkańcy pewnej nadmorskiej wioski, ryba-
cy z dziada pradziada, zlekceważyli płomienne słowa za-
konnika w habicie franciszkańskim. Opowieść usłyszałem 
w dzieciństwie, poruszyła mnie, święty Antoni przema-
wiający do ryb jeszcze dzisiaj pojawia się w moich snach. 
Parę lat temu w lubelskim muzeum obejrzałem obraz An-
toniego Michalaka „Kazanie do ryb” namalowany w roku 
1935 i odniosłem wrażenie, że znakomity artysta namalo-
wał mój sen. 

Dodam jeszcze, że nauczał na uniwersytetach w Mon-
tpellier i Tuluzie, uwolnił Asyż z rąk lichwiarzy zaś okoli-
cę od bandy rabusiów. Wzrostu był imponującego a i wagi 
również, posiadał dar uzdrowienia a nawet wskrzeszania 
umarłych, dar bilokacji, proroctwa, czytania w ludzkich su-
mieniach. Żył krótko, bo 36 lat, z maksym, których był auto-
rem, przytoczę jedną „Życie to chwila, szkoda ją przegapić”.

2
Odkąd sięgam pamięcią w dniu odpustów polskie świą-
tynie opasywane są barwnymi kramikami, których wła-
ściciele – drobni handlarze – oferują tubylcom oraz piel-
grzymom blaszane i papierowe świecidełka, gipsowe 
figurki i obrazki świętych. Sprzedają również maleńkie, 
ołowianie czy też cynowe figurki świętego Antoniego, 
w prościutkich, plastikowych pudełeczkach. Na odpuście 
w Ożarowie, na który swego czasu trafiłem z moim arab-
skim przyjacielem Hatifem-al-Dżanabi, kupiłem dwie fi-
gurki, dla mnie i dla niego. I przypomniałem wierszyk, 
którego nauczyła mnie babcia Helena: 

Święty Antoni Padewski, 
Pocieszycielu Niebieski 
Niech się spełni wola Twoja 
niech się znajdzie zguba moja! 

Jakiś czas temu otrzymałem list, w którym Hatif za-
pewnia, że święty Antoni także Arabom nie odmawia 
pomocy.

3
Ponoć to w Portugalii zrodziła się tradycja wzywania 
św. Antoniego do pomocy w odnalezieniu zagubionych 
przedmiotów. Święty Antoni urodził się w Lizbonie, ro-
dacy obdarzyli go miłością, jego kult na Półwyspie Pire-
nejskim nie jest mniejszy niż na Apenińskim, gdzie – jak 
się rzekło – cała lata nauczał, czynił cuda i oddał ducha 
Bogu.

Lizbońska świątynia pw. Świętego Antoniego (Igre-
ja de Santo Antonio) stoi ponoć w miejscu, gdzie znaj-
dował się dom, w którym w roku 1195, w szanowanej 

rodzinie, przyszedł na świat Fernando Martins de Bul-
hões, (pol. Ferdynand Bulonne) – późniejszy portugal-
ski teolog, franciszkanin (to w zakonie franciszkańskim 
przybierze imię Antoniego), święty Kościoła katolickie-
go, prezbiter i doktor Kościoła, uduchowiony od wczesnej 
młodości i oddany Bogu oraz ludziom.

I ja dotarłem do wrót lizbońskiej świątyni. Nim pa-
dłem na kolana, podniosłem szaroróżowy kamyk, na-
wiedziła mnie myśl, że być może o ten okruch otarła się 
stopa świętego Antoniego, więc ukryłem kamyk w kie-
szeni. W jednej z gablot umieszczonych na ścianie ko-
ścioła przeczytałem opowieść, którą – w moim przekła-
dzie – przytaczam.

Pewien człowiek czerpał wodę z wioskowej studni, aby 
zmyć z siebie trud i kurz całodziennej pracy. Źródlana 
woda orzeźwiła go, przywróciła mu siły, ale jakimś nie-
zręcznym czy niezgrabnym ruchem zsunął z palca zło-
ty pierścień, nie utrzymał go w dłoni, rozległ się plusk 
i woda pochłonęła rzecz piękną i cenną. Podjął próby wy-
dobycia, ale bez powodzenia. O przykrym zdarzeniu opo-
wiedział znajomym, sąsiadom i przyjaciołom. Nie ustawał 
też w zanoszeniu modlitw i próśb do świętego Antoniego. 
I stała się rzecz niezwykła, to co nie udało się jemu, udało 
się jego sąsiadowi. Ten, przy próbach wydobycia ze stud-
ni utopionego wiadra, używał kija uzbrojonego w hak. 
Wydobyty pierścień zwrócił właścicielowi. Zdarzyć się to 
miało w dzień wspomnienia świętego Antoniego.

Zapamiętałem, bowiem podobną historię, przed wyjaz-
dem do Lizbony, usłyszałem w Polsce.

Stefan Mrówka kochał pociągi, kwiaty i kobietę imieniem 
Róża. Zarabiał na życie jako kolejarz, po pracy zrzucał 
kolejarski mundur i oddawał się pracy ogrodnika. Do 
dzisiaj w małym Denkowie pod Ostrowcem, gdzie był 
jego dom, sad i ogród, opowiada się, że hodował najpięk-
niejsze tulipany, hiacynty, żonkile i floksy. Przygotowywał 
także wymyślne wiązanki ślubne i nagrobne wieńce. Je-
sienią nabył złoty pierścionek i polecił złotnikowi wygra-
werować słowa „Dla najpiękniejszej Róży – Stefan”. Tam-
tego dnia krzykacz Zenek Jabłoński przywiózł pierwszą 
furmankę czarnoziemu i pokrzykiwał z ulicy, aby Stefan 
otworzył bramę i to szybko, bo czas nie czeka! 

Ponaglany zrzucił mundur, naciągnął robocze spodnie 
i buty, wypchał taczkę z komórki, sięgnął pod grabie 
i łopatę, i już mierzył się z górą czarnoziemu zsypanego 
z wozu. A po trzech godzinach uporał się kolejnymi to-
nami ziemi dostarczonymi przez Zenka, które rozwiózł, 
rozsypał i rozgrabił po grządkach, poletkach i klom-
bach. Usatysfakcjonowany wykonaniem roboty otarł pot 
z czoła, jego dłoń zatrzymała się koło kieszonki koszuli, 
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dotknął jej i zdrętwiał. Nie było w niej pierścionka, któ-
ry nabył przed południem! Nie zostawił go w mieszka-
niu, zapomniał o złożeniu w szufladzie i stało się! Wy-
padł, kiedy wywijał łopatą. Przepadł w ziemi, jak kamień 
w wodzie! Rozejrzał się bezradnie, ale szukaj igły w sto-
gu siana! W nocy nie mógł zasnąć, ale rozpacz rozpaczą, 
a żyć trzeba, nawet jeśli przychodzi odłożyć oświadczyny. 
I tak się stało, oświadczyny zostały odłożone, bo jak się 
oświadczać, jeśli nie ma się efektownego prezentu?

Późną jesienią Stefan posadził róże, ni mniej ni więcej 
tylko sto krzaków! Nakrył je słomianą matą, przysypał 
ziemią, aby nie przemarzły. Wiosną odsypał ziemię, ścią-
gnął matę, na młodych pędach pojawiły się listki, póź-
niej pączki. Wiosna, wiosna… Chciało się żyć, kochać, 
wąchać kwiaty. Stefan Mrówka zamierzał kupić nowy 
pierścionek i nie ociągać się z oświadczynami, cóż pla-
ny przyszło mu skorygować, nie uczynił tego, bowiem na 
majówce ujrzał pannę Różę w towarzystwie rozpromie-
nionego Zenka Jabłońskiego!

Ukłuło go w sercu, znak wyraźny, że zazdrość zakieł-
kowała. Złotnika, którego znał od lat, zręcznie podpytał, 
czy Zenek pierścionka zaręczynowego nie zamówił. Kie-
dy usłyszał, że jeszcze tego kroku nie uczynił, lżej mu się 
na duszy zrobiło.

Lżej było ledwie przez chwilę, ciotka Kunegunda, co 
Stefanowi za matkę była, skarciła opieszałość Stefana 
w poprowadzeniu panny do ołtarza. Nie odpowiedział od 
razu, po pewnym wahaniu wyznał, że zwleka z oświad-
czynami, gdyż zgubę pierścionka wziął za złą wróżbę. 
A nuż to zły wybór, może panna Róża to niewłaściwa 
partia?

Ciotka Teodozja – osoba bogobojna, niewierząca 
w przesądy, ochjaca siostrzeńca jak syna – popatrzyła na 
Stefana surowo i poleciła modlitwy o pomoc do świętego 
Antoniego zanieść. Jeszcze tego wieczoru i przez następ-
nych trzydzieści prosił o pomoc. 

Trzynastego dnia czerwca, w dzień wspomnienia An-
toniego, miał dostarczyć wiązankę róż dla żony naczel-
nika poczty. Kiedy uzbrojoną w sekator dłoń zatrzymał 
nad krzakiem róży, ogarnęło go radosne zdumienie, bo-
wiem na jej łodydze dostrzegł zgubiony przed ośmioma 
miesiącami pierścionek. Nikt go tam nie zawiesił. Z zie-
mi wyniósł go pęd rośliny.

Stefan jeszcze tamtego tygodnia świadczył się i po 
krótkim wahaniu został przyjęty.

Opowieścią uraczyła mnie obdarowana pierścionkiem 
pani Róża. Nie żył już jej małżonek, Stefan Mrówka, gdy 
trafiłem pod dach jej denkowskiego mieszkania. W pew-
nym momencie na stoliczku, przy którym popijałem zie-
loną herbatę i skubałem domowego wypieku piernik, po-
łożyła szczęśliwie odnaleziony pierścionek.

Złoto świętego Antoniego
 (legenda włoska)

Anche una capra bianca, purché avesse una dote – ma-
wiali włoscy dworacy, którzy w orszaku królowej Bony 
przybyli do Polski – co się wykłada: nawet biała koza, 
byle miała posag. 
Powiedzenie w Polsce się przyjęło, można więc mniemać, 
że włoskie zapatrywania nie były Polakom obce. Nad Wi-
słą potrafiono opatrzyć je zgrabnym rymem i w formie 
„choćby koza biała, byle posag miała” znane jest do dzi-
siaj. Przypominam stare porzekadło, aby westchnąć, że 
bez złota drogi życia wyboiste! 
 Historia, o której myślę i szukam dla niej miejsca i cza-
su, zdarzyła się na włoskiej prowincji, pewnie przed wie-
lu laty, ale mogła zdarzyć się niedawno, tydzień temu czy 
nawet wczorajszego ranka.

Św. Antoni, obraz w kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie
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Była sobie dziewczyna, owszem, ładna, może nawet bar-
dzo ładna, o kształtnej sylwetce, ruchach zgrabnych i po-
wabnych, miłym głosie i promiennym uśmiechu. Dwóch, 
czy też nawet trzech młodzieńców z sąsiedztwa śledziło 
ją rozmarzonym wzrokiem, ale spojrzenia spojrzeniami 
a posag posagiem!

W domu dziewczyny panowała najprawdziwsza bie-
da! Bo wiadomo, ta nie po lesie lecz po ludziach chodzi. 
Długi rosły, matka nie potrafiła wyżywić rodziny, ojciec 
powędrował w świat, słuch po nim zaginął, dzieci zosta-
ło kilkoro, a każde głodne! Powiedziała – bez ogródek – 
swej najstarszej córce, że skoro o męża trudno, najwyższa 
pora rozejrzeć się za bogatym kochankiem.

– Miałabym pójść taką drogą? – zapytała przerażona.
– Droga jak droga – odrzekła matka, a bez pieniędzy 

przeżyć nie sposób.
Być może wiele by przystało na takie rady czy też pole-

cenia, bogobojna dziewczyna pobiegła pod figurę święte-
go Antoniego i na kolanach błagała, długo i żarliwie, aby 
wstawił się za nią do litościwego Boga i uchronił od złe-
go przeznaczenia. Jechał pan bogaty, popatrzył na lśniące 
włosy, smukłą kibić, bose stopy klęczącej, kto wie, może 
już rozmawiał z jej matką, bo uśmiechnął się łakomie do 
swych myśli. Pojechał bogacz przed siebie, kurz opadł, 
zerwał się wietrzyk, podrzucił parę źdźbeł trawy, dziew-
czyna podniosła oczy i dostrzegła strzęp papieru na pier-
si świętego. Szary skrawek furkotał jak motyl na kwiatku. 
Jakaś siła nakazała sięgnąć po świstek. Widniały na nim 
słowa: „idź do handlarza zbożem i poproś, aby dał ci tyle 
złota, ile waży ta kartka”. 

To były słowa do niej? 
A do kogo innego miały być?! 
Trzymała w ręku kartkę, więc list był jej, niczyj więcej! 
Słowa natchnęły ją wiarą i siłą, więc ruszyła przed sie-

bie, ku swemu przeznaczeniu. W jej miasteczku było 
trzech handlarzy zbożem, najbogatszy z nich miał swój 
skład w ryneczku, to Pierro rubaszny gaduła, brzuchacz 
z siwą brodą. Do niego poniosły ją nogi.

– Czego sobie życzysz? – zapytał, kiedy dostrzegł 
dziewczynę bacznie w niego wpatrzoną.

– Złota – odpowiedziała.
– Złota? Ile? – zapytał, tłumiąc śmiech.
– Tyle, ile waży ten papier!
Mógł jej rzucić monetę, którą miał w kieszeni i obra-

cał w palcach, ale skoro piękna nieznajoma mówiła coś 
o wadze, ujął zszarzały strzęp w palce i ważył na otwar-
tej dłoni.

– To twój pomysł? – zapytał, kiedy rozglądał się po 
kantorku za najmniejszą z wag, a pobłażliwy uśmieszek 
nie znikał z brodatej twarzy.

– Nie, świętego Antoniego. To on wypisał te słowa.

Pierro nie wypatrzył liter na kartce, a jego wyobraźnia 
nie podsuwała mu obrazu świętego Antoniego skrobiące-
go list do bosej dziewczyny. Ale miał już w ręku dwuszal-
kową wagę z dwiema miedzianymi miseczkami, w jedną 
włożył karteczkę, w drugą złotego cekina wyjętego z kie-
szeni. Szalka z monetą powędrowała w górę, więc obcią-
żył ją drugą, a kiedy i ta nie spowodowała ruchu wagi, do-
rzucił trzecią i czwartą. A i te nie przeważyły ciężaru listu. 

– Co za cuda? – mruknął do siebie i rzucił ukradko-
we spojrzenie dziewczynie, lecz i ta – jak mu się wydało 
– niczego nie pojmowała z biegu spraw, co się dziać po-
częły w kantorze.

Pierro sięgnął po inną wagę, większą i – jak gotów był 
mniemać – sprawniejszą. Położył na szalce dziesięć ce-
kinów. I nic, nie były cięższe od listu! Patrzył i myślał, 
myślał i patrzył, potrzeba mu było paru dobrych chwil, 
by przypomnieć sobie moment, kiedy obiecał tutejszemu 
proboszczowi sto cekinów na odnowienie ołtarza święte-
go Antoniego. Proboszcz zmarł, Pierro o obietnicy zapo-
mniał, a może poczuł się z niej zwolniony. Teraz, kiedy 
sto złotych pieniążków zrównało wagę świstka papieru, 
handlarz pojął, że sam święty upomniał się o obiecane 
złoto. Nie chciał go, rzecz jasna dla siebie, oczekiwał, że 
obiecane mu pieniądze odbierze dziewczyna.

I tak też się stało.
Są bogaci, biedni, są i święci. Są też cuda. Nie zdarzają 

się często, ale się zdarzają, nie sposób w nie nie wierzyć.

Syn świętej Rity  
Od dwóch dni przemierzałem Perugię, trzeciego dotar-
łem do Cascii. Siedziałem, na tarasie kawiarni Umbria ze 
szklanką piwa, nieopodal studenci portretowali niemło-
dego mężczyznę w szarej obszernej koszuli. Pozował wy-
trwale, zdążyłem się przyjrzeć jego szerokiej, pobrużdżo-
nej twarzy, długim, rzadkim włosom, grubym palcom, 
którymi zgrabnie ujmował kieliszek z winem. Miał w so-
bie coś niedzisiejszego, emanował spokojem i dostojeń-
stwem, pewnie głębię jego spojrzenia dostrzegli rów-
nież młodzi artyści, stąd ich próby utrwalenia tego, co 
rzadkie, tajemnicze i niezwykłe. Rysowali biegle, z dużą 
sprawnością, po godzinie czy dwóch napełnili mu kieli-
szek winem, pomachali mi również rękoma, najwidocz-
niej dostrzegli moje życzliwe zainteresowanie i pobiegli 
ku swoim sprawom. Milczał, kiedy pozował, musiał mil-
czeć, a chciał opowiadać, więc się przysiadł do mnie. Po-
wiedziałem, że wędruję przez Włochy, jak w przeszłości 
czyniło to wielu Polaków. 

 – Jesteś rodakiem papieża*? To święty człowiek! 
Jak moja matka. Opowiedział, że zmarła w tutejszym 
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klasztorze. Zorientował się, że będzie miał we mnie 
wdzięcznego słuchacza, przywołał kelnera, aby napełnił 
mu kieliszek i wyjaśnił, że Bóg zabrał ją do siebie wiele lat 
temu. – Była bogobojną kobietą, już zażycia uchodziła za 
świętą. Zasłynęła z wielu cudów. Niektóre przytrafiły się 
i mnie, o, kiedy przymierałem głodem – a był taki czas – 
na moim drzewku każdego dnia pojawiały się dwie figi. 
A było to w samym środku zimy!

Wysłuchałem w swym życiu wielu zaskakujących i nie-
prawdopodobnych relacji. Cóż, lgną do mnie różnej ma-
ści łgarze, nawiedzeńcy, domorośli filozofowie, fantaści 
i kpiarze. Dyskusji unikam lecz każdego słucham uważ-
nie i wytrwale. Takie mam obyczaje!

– Moja matka to święta Rita, niektórzy powiadają świę-
ta Rita z Cascii** – zdobył się i na takie wyznanie. 

Dopiero po tych słowach uniosłem w zdziwieniu brwi, 
ale nie patrzył na mnie, nie oczekiwał mojego zdumienia. 

– Miała trudne życie – ciągnął swą opowieść – już 
w młodości chciała do klasztoru, ale jej rodzice, a moi 
dziadowie, zmusili, aby poślubiła Ferdinando Mancinie-
go. To awanturnik jakich w świecie mało! Nie było w oko-
licy człowieka, z którym by się nie pokłócił. Urodziła mu 
dwójkę chłopców, bliźniaków, jednym z nich jestem ja – 
Giacomo Antonio, brata zwali Paolo Mario. Ojciec był 
szczęśliwy, ale życia nie zmienił, waśni nie poniechał. 
Zginął pchnięty nożem. Ja i mój brat mieliśmy wtedy po 
piętnaście lat i już zapragnęliśmy krwi. Przez wiele lat nie 
ustawała w wysiłkach, aby zdusić nasz gniew i pragnie-
nie wyrównania krzywd. Ponoć prosiła Boga, by zabrał 
nas do siebie niewinnych niż splamionych krwią. I Bóg 
jej wysłuchał. Dopadła nas straszna choroba. Na łożu 
śmierci wyrzekliśmy się zemsty. Brat zmarł, mnie uzna-
no również za zmarłego. Mogła więc wstąpić do klaszto-
ru. Nie dowiedziała się, że zostałem wśród żywych. Tak, 
ocalałem, to też cud, że żyję i świadczę o jej cudach. Za-
wsze się możesz do niej pomodlić, to niezrównana orę-
downiczka, Chrystus szczególnie ją umiłował, nie odmó-
wi ci pomocy.

Czekał na mojej spojrzenie. Gdy to się stało, uśmiech-
nął się łagodnie.

– Byłeś w klasztorze? – miał takie pytanie.
– Byłem.
– Zajrzyj jeszcze raz i pomódl się przed jej ołtarzem.
Tak też uczyniłem.

2
Nie wiem, czy powinienem jeszcze składać wyjaśnienia. 
Moje komentarze mogą zburzyć nastrój i zadumę, w jaką 
niewątpliwie popadli ci, którzy odgadli sens opowiast-
ki. Powiem więc, że przypis jest jedynie dla tych, którym 
treść nastręcza trudności z uchwyceniem istoty przekazu. 

To oczywiste, mój włoski cicerone wpisał się w życiorys 
świętej Rity żyjącej w latach 1381–1457. 

Był jej synem?
Może przytoczonej relacji nie należy traktować zbyt 

dosłownie, literalnie, a raczej skłaniać się ku metaforze. 
Miał prawo czuć się synem Perugii, synem tamtej ziemi, 
a więc święta Rita – w takim ujęciu – była i jego matką. 

Nie przystałby na taką wersję, był konkretny, podawał 
się za jej rodzonego syna. Faktycznie, wydała na świat 
dwójkę dzieci, synów gotowych mścić śmierć ojca. Pra-
gnęła ich odwieść od zemsty, było tak, jak wspominał 
mój rozmówca, prosiła Boga, by raczej umarli niż wbi-
li noże w ciała zabójców. Bóg – wedle usłyszanej rela-
cji – miał zachować jednego z nich, aby wieki całe gło-
sił jego chwałę.

Nie rozwijam tematu, zbyt trudny, choć piękny 
i fantastyczny.

Żałuję jedynie, że od któregoś z młodziutkich artystów 
nie nabyłem portretu Giacomo. Nie wykluczone jednak, 
że nie były na sprzedaż, być może musieli przedstawić 
je tamtego dnia egzaminatorowi, aby uzyskać zaliczenie?

3
Wiele przypadków, które przytrafiają się na moich ścież-
kach życia, przypominają mi o spotkaniu w Perugii. Któ-
rejś srogiej zimy, gdy wyczerpany brnąłem do oddalo-
nego schroniska, na przydrożnym drzewie zmurszałej 
jabłoni dojrzałem dwa czerwoniutkie jabłka.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

*Miał, rzecz jasna, na myśli Jana Pawła II, Papieża-Po-
laka. Być w Rzymie i nie widzieć papieża – powiada się 
w naszym kraju, kiedy zaniedba się rzecz istotną, fun-
damentalną. Nie zmarnowałem okazji: byłem, widzia-
łem, podziękowałem Bogu. Za spotkanie, za Papieża, za 
wzruszenia.

**Św. Rita zmarła w swoim klasztorze augustianek 
22 maja 1457 r. Już od pierwszego dnia po śmierci mia-
ły się wydarzać cuda za jej wstawiennictwem. Zasłynę-
ła jako orędowniczka spraw trudnych, a nawet bezna-
dziejnych sytuacji życiowych. W dziesięć lat po śmierci 
nienaruszone ciało Rity przeniesiono do zakrystii jej 
macierzystego klasztoru. W 1937 roku obok klasztoru 
wybudowano bazylikę, która natychmiast stała się celem 
licznych pielgrzymek. We Włoszech kult św. Rity prze-
wyższa jedynie kult św. Antoniego. W 1627 roku beatyfi-
kował ją papież Urban VIII, a kanonizował w 1900 roku 
Leon XIII.
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Amalfi. Gierymski

Jerzy 
Kaczmarski

Amalfi jest niewielkie ale słynne, piękne i stare. To 
dawna kolonia rzymska. Efektownie i szybko rozwijała się 
od IX do XII wieku. Kupcy z Amalfi posiadali liczne przy-
wileje handlowe w miastach obszaru śródziemnomor-
skiego. Byli głównymi dostawcami towarów dla papieży. 
Najazdy Normanów i wspomagających ich wojsk Pizy do-
prowadziły do upadku i złupienia Amalfi w 1136 roku. 
Miasto nigdy już nie odzyskało swojej świetności. Ale na-
dal jest piękne i pozostaje jednym z najdroższych i najbar-
dziej luksusowych kurortów wakacyjnych we Włoszech. 
Swoje domy wakacyjne mają tu popularni aktorzy i cele-
bryci. Znajduje się tu Muzeum Papieru. Powstało ono na 
miejscu dawnej drukarni i dokumentuje rolę regionu jako 
jednego z pierwszych w Europie, w którym zainicjowano 
produkcję papieru czerpanego w XII i XIII wieku. 

Najokazalszym z zabytkiem jest sama katedra (wł. Du-
omo di Amalfi, Cattedrale di Sant’Andrea) z XIX-wiecz-
ną fasadą wzorowaną na stylu arabsko-normańsko-bizan-
tyńskim. Budowla powstała w X wieku, ale zatraciła cechy 
romańskie na rzecz baroku podczas przebudowy na po-
czątku XVIII wieku. Poświęcona jest św. Andrzejowi Apo-
stołowi, którego relikwie są tutaj przechowywane. Artyści 
zaczęli tu docierać na początku XIX stulecia. Aleksander 
Gierymski zawitał do Amalfi w roku 1897. 

Miał za sobą kilkakrotne pobyty we Włoszech, (m.in.) 
w latach 1873–74 przebywał głównie w Rzymie. W tam-
tym czasie powstały dwa jego pierwsze znane obrazy: Au-
steria rzymska i Gra w mora, które Gierymski przywiózł 
na początku 1875 do Warszawy i wystawił w Zachęcie. 
Oba obrazy wzbudziły zainteresowanie publiczności i kry-
tyki. Od końca 1875 do 1879 roku artysta ponownie prze-
bywał w Rzymie. Intensywnie pracował nad dalszym do-
skonaleniem swego rzemiosła, wiele czasu poświęcając 
studiowaniu malarstwa włoskiego. W latach 1880–1884 
mieszkał i pracował w Warszawie, nawiązując współpra-
cę z pozytywistycznym tygodnikiem „Wędrowiec” kie-
rowanym przez Stanisława Witkiewicza i Antoniego Sy-
gietyńskiego i zwracając się ku ideałom realizmu. Często 
podejmował temat warszawskiej biedoty, wykorzystując, 
podobnie jak francuscy impresjoniści, zapis fotograficzny. 

Poczynając od 1895 roku mieszkał niemal wyłącznie za 
granicą.

Katedra w Amalfi i leżący u jej stóp plac przykuły uwa-
gę malarza ze względu na grę świateł i cieni. Obraz od-
biega jednak daleko od impresjonizmu w wydaniu fran-
cuskim – wygląda raczej na próbę zbratania malarstwa 
luministycznego z posuniętym do granic możliwości 
realizmem. Można odnieść wrażenie, że artysta chciał 
namalować nawet najmniejsze zaobserwowane dro-
biazgi,  jakby próbował prześcignąć oko aparatu foto-
graficznego. Obraz powstawał przez dwa lata, Gierym-
ski kończył go już po wyjeździe do Paryża jesienią 1898 
roku. Ta skłonność do długiego dopracowania kompozy-
cji – „przemęczania”, jak określał to Witkiewicz – bywa-
ła prawdziwym przekleństwem artysty. W sierpniu 1898 
roku pisał w liście:

„W ogólności jestem już trochę znużony taką masą de-
tali, które muszę wykonywać przy tego rodzaju motywach”.

Gierymski już na zawsze pozostał w Rzymie – mieście, 
które najwyraźniej przyciągało go jak żadne inne. Zmarł 
8 marca 1901 roku w tamtejszym szpitalu psychiatrycz-
nym. Pochowany został na cmentarzu Campo Verano. Na-
grobek z białego trawertynu z brązowym popiersiem arty-
sty zaprojektował Antoni Madeyski w 1903 roku – osiadły 
w Rzymie rzeźbiarz, który opiekował się Gierymskim 
w ostatnich miesiącach życia. Po śmierci malarza Zenon 
Przesmycki napisał o nim na łamach „Chimery”:

„On był przede wszystkim i jedynie wielkim poetą 
światła, uganiającym się niezmordowanie i aż rozpacznie 
za samą światła istotą”. 

Te słowa chyba najpełniej oddają istotę twórczości ar-
tysty, zwłaszcza tej z ostatnich kilku lat życia.

Jarosław Iwaszkiewicz w tomie Podróże do Włoch od-
notował kilka refleksji nad życiem i dziełami Aleksandra 
Gierymskiego, zapisuję jedno z tych westchnień „Był to 
jeden z najnieszczęśliwszych ludzi w naszej sztuce. Ni-
gdy nie doceniony i nigdy nie zrozumiany i tak strasznie 
opuszczony. Jak wyglądał mając pięćdziesiąt lat! Pięćdzie-
siąt lat głodu, borykania się z nędzą i straszną obojętno-
ścią ojczyzny”. ■
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Alexander 
Gierymski, 
Katedra 
w Amalfi, olej 
na płótnie, 
1908 r., 
Muzeum 
Narodowe 
w Kielcach
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Spotkanie z Wenecją
Prawie o północy 
miękko stateczek od brzegu odbija 
w senną ciemność się zanurza 
od brzegu do brzegu bezszelestnie

Nagle 
niespodziewanie
z kurtyny nocy wybucha
rozświetlona 
w złocistych barwach 
jak baśń 
nierealna

Portale balkony kolumny 
kamienne sylwety pałaców 
kościołów mostów 

Czy to 
jeszcze realność 
tego świata 
czy już spoza linii życia

A tu jeszcze księżyc wielki 
pomarańczowy
 wypływa

Jak balon zawisa 
rozwodniony mgłą

Białością lśni niepokalaną 
Santa Maria della Salute 
i rozjaśniony Plac świętego Marka 

Kolumny przed nim wysokie 
jak do niebios brama

Dalej już tylko ciemność 
smutek coraz większy
 i tęsknota

Za nami 
Wenecja bajeczna     
rozświetlona 

Przed Pałacem Dożów
Przygniata ciężar 
zawieszony na smukłych kolumnach

Nazwa przypomina 
dawny majestat 

Kolorowa szachownica lśni na nim
 jako wschodnia szata

Najjaśniejsza Rzeczpospolita 
Adriatyku Królowa 
zdegradowana dziś do nazwy miasta

Odeszli 
przeminęli 
fala ich zniosła 

Pozostał pałac
jak płaszcz zmarłego doży 
którego czasowi znieważać nie można

Na schodach Gigantów
Po tych schodach 
toczyła się głowa Marino Feriara 
struga krwi spływała 
po lśniąco białych stopniach 
zamach na Najjaśniejszą się nie udał 

Mściwość wenecjan 
z portretów kazała go wymazać 

Odszedł wielki doża do krainy cienia 

Po nim umierała potęga państwa 
na lądzie i na morzach 

Jedynie dwaj Giganci jak dawniej 
bronią do pałacu wejścia

Ręka Jacopo Sansovina 
przywołała ich z bryły kamienia 
do czuwania 

I liczy się już tylko 
sprawność 
rzeźbiarskiego dłuta

Jó
ze

f 
Zi

ęb
a 
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W bazylice Świętego Marka
Gotycki portal wiele zapowiadał 
i cwałująca nad nim 
spiżowa kwadryga 

Cóż wspólnego masz Ewangelisto z tym
 cwałowaniem 

Gwałtowność w tobie jako burza
jak huragan i jak nawałnica

Wchodzącego w półmrok 
natychmiast ogarnia 
szum skrzydeł aniołów 
żywa jasność złota 
marmurów tęcza 
błyszcząca na ścianach 
i ludzi tłum 
ukryty w mozaikach 

Orszaki świętych 
w bizantyjskich szatach

Noe w Arce 
wśród zwierząt i ptactwa

Raj utracony 
i zdziwiona Ewa 
w nagości ludzkiej

Świat ten tak nagle osacza 
w nawale przeczuwanych pytań 
że na kolanach człowiecza się małość pokornie

 skłania 
bezdźwięczną stając się modlitwą

Plac Świętego Marka
Czerwienią lśniąca 
geometryczna campanilla 

Szlachetna linia librerii Sansovina 
Logetta

Łuki reliefy balustrada

Jakbyś koncertu słuchał 
na kilku naraz starych organach 

Maurowie na wieży przy dzwonie zegara 
czuwają 

Która to godzina 
wieku 
który właśnie mija 

Czyje to kroki słychać na kamieniach

Gołębi chmara ciągle taka sama 
ciągle żywa pośród tego miasta

Ludzi jeszcze jedna fala przepływa

Trwa jeszcze Wenecja
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Romeo i Julka

Henryk
Radej

W miasteczku znali ich wszyscy. Matka była nauczycie-
lem akademickim, ojciec znanym radcą prawnym, a Julka była 
ich jedyną córką. Rodzice chcieli jeszcze przysporzyć jej ro-
dzeństwa, starali się jak mogli, wydali mnóstwo pieniędzy na 
lekarzy, ale po kolejnych nieudanych próbach zrezygnowali. 
Powiedzieli sobie, że już nie chcą przechodzić przez niewy-
mowny ból i rozczarowania. Zapewne Bóg tak chce i z jakiegoś 
powodu nie daje im łaski rodzicielstwa. O zastosowaniu me-
tody in vitro nie chcieli nawet dyskutować. Cały ogrom swo-
jej miłości przelali na Julkę. Małomiasteczkowe środowisko 
przywykło do widoku ich małej, szczęśliwej rodziny we troje. 

Podczas ostatnich wakacji przyjaciele urządzili Julce hucz-
ną osiemnastkę na przydomowym tarasie. Były tańce, wy-
strzałowy tort i… tylko szampan. We wrześniu Julka rozpo-
częła naukę w klasie maturalnej i wtedy zaczęło się zmieniać 
jej zachowanie. Niby nic złego się nie działo, w szkole była lu-
biana i nadal była jedną z najlepszych uczennic. Jednak zacho-
wanie dziewczyny niepokoiło matkę. Jej serce czuło, że Julka 
oddala się od nich. Stała się małomówna, a nawet opryskli-
wa. Wcześniej zawsze mówiła im, dokąd idzie, z kim i kiedy 
wróci. Teraz coraz częściej słyszeli: „Wyskoczę tylko na mia-
sto”, „A co, książkę o mnie piszesz?”, „Tylko na godzinkę do 
koleżanki”, „I tak nie znasz”, „Jak wrócę, to będę”. Była coraz 
bardziej skryta i tajemnicza. Unikała chodzenia do kościoła. 
W soboty i niedziele znikała na całe wieczory. Zdarzyło się, że 
matka czuła od niej woń alkoholu, innym razem jakby dym 
papierosów. – A może tylko mi się zdawało? – wmawiała so-
bie i nadal analizowała trudne zachowanie Julki podczas bez-
sennych nocy. Ojciec w zdenerwowaniu machał tylko ręką, 
gdy pytała, czy nie martwi go zachowanie córki. Był całkowi-
cie pochłonięty pracą w urzędzie miasta i nie miał czasu na ta-
kie bzdury. Matka też nie miała najłatwiejszej pracy na uczelni. 
Coraz bardziej nie rozumiała świata studentów, którzy ucie-
kali przed życiowym realizmem w wirtualny świat kompute-
rów i smartfonów. Julka czasami opowiadała im jakieś histo-
rie o swoich rówieśnikach, niby z życia wzięte. Nie wiedzieli 
już, kiedy mówi prawdę, kiedy kłamie, czy nadal mogą jej ufać, 
czy też podejrzewać o cokolwiek złego swoją ukochaną Julię? 

Minęły kolejne trzy miesiące, a sytuacja nie poprawia-
ła się. Julia każdą próbę rozmowy ze strony matki zbywała 

najczęściej brakiem czasu tak potrzebnym na powtórki. Pew-
nej niedzieli matka usłyszała, jak wymiotuje w łazience i prze-
raziła się, że córka zjadła coś niestrawnego, albo że nie dojada 
i choruje na własne życzenie. – Boże, jak do niej przemówić? 
Taka mądra dziewczyna, a daje posłuch modnym bzdurom 
o odchudzaniu się. Czytała, że wiele dziewcząt zachowuje się 
w taki nieodpowiedzialny sposób, niszcząc sobie zdrowie. Po-
stanowiła zapytać ją o to wprost.

– Mamo, czy ja wyglądam na anorektyczkę? To tylko wio-
senne przemęczenie!

Jednak ta pokrętna wymówka nie uspokoiła serca matki. 
Czuła, że Julka wykręca się jak może od czegoś, co ją przera-
sta. W jej głowie kłębiło się mnóstwo myśli naraz. Może ko-
goś poznała i chce z nim uciec z domu? Ale przecież niedługo 
będzie matura. Na pewno ma jakieś kłopoty i na własną rękę 
chce je rozwiązać. Wieczorem, pełna obaw, weszła do poko-
ju córki. Julka obrzuciła ją wrogim spojrzeniem. Była zdener-
wowana, a jej twarz wyrażała krańcowe zmęczenie. Po chwili 
rozmowy zrezygnowała z uporu. Rozpłakała się i wyszeptała: 

– Jestem w ciąży.
Matka stanęła jak skamieniała. Na dłuższą chwilę odebra-

ło jej mowę. Tysiące myśli galopowały w jej głowie. Dobrze, że 
ojciec w delegacji. Jego serce... Julka w ciąży? Jak to? Przecież 
dopiero skończyła osiemnaście lat. Z kim? Chciała zadać córce 
wiele pytań, ale zanim odzyskała głos, ta dodała beznamiętnie:

– Gdy ojciec wróci z delegacji, będzie już po wszystkim. Ro-
meo zapłacił. Jutro idę na zabieg i będzie po sprawie.

– Dziecko! Jaki zabieg? O czym ty mówisz? Jaki Romeo?! – 
zapytała, osuwając się na fotel. 

– Mamo, ja chcę zdać maturę, pójść na studia... ale co zro-
bić z dzieckiem? Nie udźwignę tego wszystkiego – i rozpłaka-
ła się na dobre. Resztę wieczoru przepłakały obie. 

Okazało się, że Romeo to nauczyciel języka angielskiego, 
który podjął pracę w ich szkole jesienią ubieglego roku. Za-
stąpił nauczyciela, który uległ poważnemu wypadkowi, dora-
biając podczas wakacji w Anglii. Miał na imię Roman i typo-
wo włoską urodę. Był wysokim brunetem z bujną czupryną 
i radosną twarzą, dlatego od razu nadano mu w szkole ksy-
wę „Romeo”. Pomimo najwyższej oceny w dyplomie, dyrek-
tor przydzielił świeżo upieczonemu magistrowi lekcje tylko 
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z jedną klasę maturalną. Była to żeńska klasa Julki. Akurat po-
mysłów na atrakcyjne lekcje „włoskiemu anglikowi” nie bra-
kowało. Dialog i scenki sytuacyjne oraz tłumaczenie ze słuchu 
– to były jego ulubione metody. Często przynosił gitarę i śpie-
wał licealistkom angielskie ballady, a także najnowsze przeboje 
radiowe. Uczennice były zachwycone, gdyż dzięki temu przy-
swajały z łatwością angielskie słówka. Jakże ona, Julia, mogła 
być obojętna wobec tak romantycznego Romea? Na każdą lek-
cję była perfekcyjnie przygotowana. Nic dziwnego, że on też 
zwrócił na nią uwagę. Zanim z drzew opadły ostanie liście, byli 
już na dobre zakochani w sobie i zaczęli spotykać się w tajem-
nicy przed wszystkimi. Postanowili dotrwać tak do końca roku 
szkolnego, a potem wyjechać stąd i żyć razem. Śmiali się, że 
są sobie przeznaczeni jak Romeo i Julia z dramatu Szekspira.. 

Ciąża zaskoczyła ich kompletnie i zburzyła teatralny sce-
nariusz na życie. Początkowo wpadli w panikę. Romeo bał się 
konsekwencji służbowych, że rozkochał w sobie uczennicę. Ju-
lia obawiała się reakcji rodziców i martwiła o majową maturę. 
Przeliczała nerwowo w kalendarzu dni i miesiące, czy aby zdą-
ży urodzić przed egzaminami. Z czasem oboje doszli do wnio-
sku, że najlepiej będzie pozbyć się „problemu”.

– Myślałam, że będę babcią dopiero za kilka lat i nie po-
chwalam tego, co się stało, ale skoro się stało... Teraz nie mo-
żemy chować głowy w piasek i karać dziecka. Przecież nie 
chcesz, żeby zapłaciło życiem za wasze błędy? Dlatego nie mo-
żesz pójść na zabieg – stanowczo orzekła matka. 

Potem mocno przytuliła Julkę i kołysała w ramionach jak 
dawniej, gdy coś spsociła. Długo rozmawiały ze sobą, po-
szukując najlepszego wyjścia z sytuacji na najbliższy rok. 
Rozmowa matki z mężem, zaskoczonym nagłym splotem 
wydarzeń, nie była łatwa. Ojciec wewnętrznie buntował się 
przeciwko nieoczekiwanym faktom. Jednak on też nie dopu-
ścił do siebie myśli, że mogliby pozwolić Julce zabić dziecko. 
Przecież nosiła pod sercem ich wnuka lub wnuczkę. Zasta-
nawiali się, dlaczego los, a może Bóg, daje im nagle coś, cze-
go poskąpił wcześniej?

Na wiosnę szkoła okazała Julce maksimum toleran-
cji i wsparcia. Nikt nie wytykał jej palcami, nie pytał o ojca 
dziecka, choć po cichu domyślano się wszystkiego. Na szczę-
ście Julia była już pełnoletnia, a swój czas dzieliła między szko-
łę i dom. Rodzice byli w stałym kontakcie z wychowawczy-
nią. Romeo nadal uczył w szkole, ale nie naprzykrzał się Julii 
w żaden sposób, tylko wodził za nią wzrokiem i telefonował 
do niej po lekcjach.

Pewnej niedzieli doszło do spotkania rodzinnego w ich 
domu. Romeo przyjechał ze swoją matką, która mieszka-
ła w Krakowie, gdzie zajmowała się konserwacją dzieł sztu-
ki. Nie była mężatką. Romek był owocem jej wakacyjnej mi-
łości z czasów studenckich, kiedy odbywała staż we Florencji. 
Syn nigdy nie poznał ojca, bo zakochany w niej Włoch znik-
nął na zawsze, zanim on się urodził. Były to inne czasy, trudne 

dla samotnej matki, ale postanowiła, że wychowa chłopca, któ-
ry odziedziczył po ojcu tylko urodę. Julia znała tę historię od 
Romea i uprzedziła o tym rodziców. Początkowo rozmowa 
przy stole nie kleiła się. Młodzi byli spięci, a rodzice nieufni 
wobec siebie. Napiętą atmosferę uspokoiło nieco oświadcze-
nie anglisty, że na pewno ożeni się z Julią, bo to jego dziecko 
i zrefunduje wszelkie wydatki związane z leczeniem i utrzyma-
niem matki oraz dziecka. Wspomniał, że teraz najważniejsza 
jest matura, a studia rozpocznie Julia dopiero za rok. Zdaniem 
Romka, nie powinna mieć żadnych problemów z przyjęciem 
na anglistykę, bo on zapewni żonie najlepsze korepetycje. 
Matka Romka zasugerowała, że Julia mogłaby wybrać studia 
w Krakowie i młodzi mogliby zamieszkać u niej, a ona – jako 
babcia – chętnie zajmie się dzieckiem. Tego się nie spodzie-
wali. Ta nieoczekiwana propozycja sprawiła, że Romeo i Ju-
lia ujrzeli wreszcie jasną smugę światła w swoim życiowym 
labiryncie.

Czas matury był dla Julii życiowym wyzwaniem. Mogła 
urodzić w każdej chwili, dlatego nie powinna ulegać żadnym 
emocjom. Czuła życzliwość nauczycieli i ich spokojne podej-
ście podczas egzaminu ustnego. Język polski zdała z najwyższą 
notą. Po kilku dniach przystąpiła do matury pisemnej z języ-
ka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Odpowiedziała na 
wszystkie pytania z dialogów i napisała obszerny list na wybra-
ny temat do wymyślonego przyjaciela w Brighton. Jednak na 
wyniki egzaminów trzeba było poczekać do lipca.

Pod koniec czerwca Julia znalazła się w szpitalu, gdyż nad-
szedł termin rozwiązania, ale dziecku nie spieszyło się na ten 
świat. Marcelek urodził się po kilku dniach, był duży i ciągle 
głodny. Patrzył na Julię swoimi czarnymi jak węgielki oczkami 
i był podobny do ojca. Ona gładziła jego kręcone loczki i pa-
trzyła na ten cud natury, jakim zostali obdarzeni. Romeo szalał 
z radości na widok synka. Gdyby mały krzykiem nie domagał 
się karmienia, nosiłby go na rękach godzinami. Od czasu do 
czasu odzywał się do niego po polsku i po angielsku. 

– Hello, boy! To ja, twój tata. Gdy podrośniesz, nauczę cię 
grać na gitarze, ale wcześniej pouczymy się angielskiego. All 
right? A potem pojedziemy z mamą do Londynu i zobaczysz 
prawdziwą królową... 

 Julia szybko wymyślała ciąg dalszy tej bajki.
– A babcię krakowiankę zabierzemy na wycieczkę do Flo-

rencji. Jakże głupi był ten twój dziadek Włoch, że uciekł przed 
nami. Zapewne siedzi teraz w jakiejś knajpie w Wenecji i po-
pija liche piwo, bo na lepsze go nie stać. 

– Ale jego może jeszcze odnajdziemy? – zapytał śpiewnie 
Romeo. 

– Wtedy poznamy jego kłótliwą żonę i... piątkę dzieci! – do-
rzuciła Julia.

 I oboje zaśmiali się serdecznie z tak szybkiego zakończe-
nia włoskiego wątku, dobrze wiedząc, że na prawdziwe wło-
skie wakacje muszą trochę poczekać. ■
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Masoński duch symboliki 
parku puławskiego
Dziewięć głazów pod Świątynią Sybilli

Kazimierz
Parfianowicz

Świątynia Sybilli (architekt Chrystian Piotr Aigner 
1756–1841) w parku rezydencji książąt Czartoryskich 
w Puławach to jeden z obiektów tworzących ideowy pro-
gram masoński puławskiego założenia.

W tej części parku symbolika wolnomularska została 
wyrażona budowlami swymi formami reprezentującymi 
idee masońskie: Świątynia Sybilli została wzniesiona na 
planie koła, które, jako wykreślone cyrklem, kieruje na-
szą uwagę ku temu narzędziu pracy architekta, będącemu 
jednym z głównych symboli masońskich.

Dom Gotycki, zbudowany na planie zbliżonym do 
kwadratu, jest bryłą o korpusie tworzącym kąt prosty, re-
prezentującym ideę kolejnego narzędzia pracy architek-
ta i symbolu masońskiego – węgielnicy; Świątynia Sybil-
li i Dom Gotycki wyrażają więc idee cyrkla i węgielnicy, 
podstawowych symboli wolnomularskich.

Kolejne idee masońskie zostały wkomponowane 
w część parku zajmowaną przez Świątynię Sybilli i są do-
pełnieniem symboliki masońskiej założenia parkowego 
i jego budowli.

Pod Świątynią Sybilli ustawiono głazy i duże kamie-
nie, wypatrzone w okolicy Puław, ściągnięte tu i umiesz-
czone pod bryłą Świątyni. Są to naturalne nieobrobione 
głazy, interesująco wkomponowane tuż pod Świątynią. 
Jest ich dziewięć i zajmują ważne miejsce w przyświątyn-
nej przestrzeni.

Ustawiono je przy ścieżce prowadzącej do drzwi dol-
nej kondygnacji – krypty Świątyni, od początku tego doj-
ścia z placyku przedświątynnego.

Są to naturalne, surowe głazy; w symbolice masońskiej 
wyrażają ideę kamienia nieobrobionego, przedstawiające-
go symbolicznie zadanie stojące przed masonem – pracę 
nad sobą wyrażaną jako kamień-sześcian o bryle idealnie 
opracowanej, reprezentującej tą formą osiągnięcie celu.

Idealnie obrobione kamienie są obecne w ścianach 
Świątyni – doskonałego dzieła architektonicznego.

Nieobrobione głazy są umieszczone przy ścieżce wio-
dącej do dolnej kondygnacji Świątyni. Interesująca jest 
liczba tych głazów. Jest ich dziewięć i w tym samym miej-
scu, pod Świątynią Sybilli, tytułem i symboliką odnoszą 

się do kobiecości. Zdają się liczbą dziewięciu głazów rów-
nież wiązać się z kobiecością (9 miesięcy dojrzewania 
człowieka w łonie matki, od poczęcia do narodzin). Licz-
ba 9 jest szczególnie interesująca w kręgu masońskim. 
9 to potrójność liczby 3, jej kwadrat, nadający jej szcze-
gólnej mocy. Liczba 3 należy do kręgu symboliki masoń-
skiej, w której zajmuje specjalne, ważne miejsce (3 jest 
symbolem doskonałości).

Dla wyjaśnienia roli 9 głazów pod Świątynią Sybilli, 
zwróćmy uwagę na tę liczbę w kręgu masońskim. Poja-
wia się ona w nazwie ekskluzywnej loży paryskiej, założo-
nej w roku 1776, skupiającej wiele wybitnych osobistości. 
Jej członkiem był filozof – wielki myśliciel francuskiego 
oświecenia, François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694–
1778). Nazwa tej loży Les Neuf Soeurs – Dziewięć Sióstr, 
odnosi się do dziewięciu Muz – starożytnych opiekunek 
– patronek sztuk i nauk.

Przypomnijmy je:
Erato (muza poezji miłosnej, muzyki)
Euterpe (muza pieśni lirycznej)
Kaliope (muza poezji epickiej)
Klio (muza historii)
Melpomena (muza śpiewu)
Polihymnia (muza sakralnej pieśni hymnicznej)
Talia (muza komedii i poezji pasterskiej)
Terpsychora (muza tańca i radości z tańca)
Urania (muza astronomii i geometrii)

Muzy, jako patronki sztuk i nauk, są opiekunkami 
umiejętności osiąganych pełną samozaparcia, usilną, wy-
trwałą pracą dla uzyskania najwyższej doskonałości.

W loży les Neuf Soeurs Muzy patronowały pracy ma-
sona w dążeniu do osiągnięcia perfekcji w pracy nad 
sobą.

Muzy, reprezentowane przez kobiety, doskonale łą-
czyły się w Puławach z „kobiecą” Świątynią Sybilli. Dla 
masona podążającego do dolnej kondygnacji Świątyni 
Sybilli, dziewięć nieobrobionych głazów było unaocz-
nieniem czekającej go, pełnej wyrzeczeń pracy w dąże-
niu do doskonałości.
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Paryski fartuch lożowy w loży les Neuf Soeurs Wolte-
ra zawiera interesujący program: Dziewięć Muz przed-
stawiono na nim jako 9 gwiazd na tle złocistego nieba; 
są to gwiazdy pięcioramienne zakomponowane w trzech 
tercjach. Każda tercja jest ich układem tworzącym trój-
kąt, będący odniesieniem do trzech punktów, w maso-
nerii oznaczających osobę należącą do wolnomularstwa.

Na fartuchu Woltera gwiazda, umieszczona nad świą-
tynią (Świątynia Jerozolimska), nad jej kopułą została wy-
eksponowana jako gwiazda główna z płomieniami po-
między ramionami, co dodatkowo wzbogaca symbolikę. 
W jej środku umieszczono dużą literę G, odnoszącą się 
do gnozy – wiedzy i poznania jako drogi do mądrości.

Fartuch Woltera jest tkaniną jedwabną, ozdobioną 
barwnym miedziorytem; mógł być znany także poza 
Francją (na przykład poprzez odbitki graficzne na papie-
rze. Taki miedzioryt mógł trafić także do Puław.

Dla osób niewtajemniczonych w symbolikę wolnomu-
larską głazy pod Świątynią Sybilli były tylko obiektami re-
prezentującymi pierwotność i dzikość natury i znakomi-
cie pełniły tę rolę jako komponenty romantycznego parku 
krajobrazowego utrzymanego w konwencji naturalnego 
ogrodu, charakterystycznego dla końca XVIII i począt-
ku XIX wieku. ■

Szczegółowe omówienie symboliki obiektów rezydencji 
i parku puławskiego w: Kazimierz Parfianowicz, We-
dług Liczby. Masoński duch symboliki puławskiej kaplicy 
pałacowej, Puławy: Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza 
Dolnego,Towarzystwo Przyjaciół Puław, 1993.

Miedzioryt na jedwabiu, kolorowany.(repr.: Freimaurer solange die Welt besteht, herausgegeben von Günter Düriegl und Susanne Winkler, 
(Wien 1992), Auflage, 165. Sonderausstellung der Historischen Museums der Stadt Wien, Kat. Nr 14/14, il. na stronie 264; por.: Masonstvo 
v jego prošlem i nastojaščem pod redakcijej S. P. Melgunova i N. P. Sidorova, reprint wydania z lat 1914–1915, tom II, (Moskva 1991)
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Sentire cum Ecclesia
– być z Kościołem to nie gapiostwo 
i naszczekiwanie zza płotu

Ks. Edward 
Walewander

Sentire cum Ecclesia – to hasło, dziś w obiegu publicz-
nym, a nawet w dużej mierze kościelnym prawie zapo-
mniane, wyraża istotę naszego katolicyzmu. Tłumaczenie 
tych trzech łacińskich słów z językowego punktu widze-
nia jest nader proste – znaczą one „myśleć, odczuwać 
z Kościołem”. Nie oddaje to jednak sedna tego hasła, wzy-
wa ono bowiem w istocie do współdziałania, do współ-
istnienia, wspólnego przeżywania wiary i jednoczenia się 
w modlitwie Kościoła. Prościej można by powiedzieć, że 
chodzi o nasze istnienie w obrębie Kościoła, karmienie 
się jego wizją Boga i losu człowieka. 

W konkretnej rzeczywistości, w jakiej dziś żyjemy zo-
bowiązuje ono do bycia wewnątrz Kościoła. Postmoder-
nistyczna niemoc zawładnęła dzisiaj światem szukającym 
coraz to nowych bodźców, w lęku przed nudą i w konse-
kwencji wyjałowieniem ducha ludzkiego, rodzącego prze-
konanie, że w człowieku duch został zastąpiony przez li-
bido, któremu trzeba poddać się bez reszty, gdyż tylko 
ono zaspokoi nasz głód doznań. Nie trzeba dowodzić, 
że tak jest. Wystarczy otworzyć telewizor czy pierwsze 
lepsze czasopismo. Wystarczy posłuchać, o czym mówią 
młodzi, a niejednokrotnie także starsi, którym rozsądek 
podpowiada zgoła coś innego, ale lęk przez wyobcowa-
niem zamyka usta. Gorzej nawet, bo często każą im je 
otworzyć, by oddać cześć współczesnemu Baalowi, by za-
miast nawrócenia dokonać odwrócenia się od Boga, od 
Jego porządku, nawet jeśli tęsknota za nim targa myślą 
i sumieniem. Ostateczną ucieczką jest apostazja. Ta ostat-
nia nierzadko z lęku przed tym, co zakryte przed człowie-
kiem, a nieuniknione, przed ostatecznym rozliczeniem ze 
Stwórcą. Naiwnie myśli sobie człowiek, że to, co zniknie 
z jego oczu i myśli, już nie istnieje. Jak dziecko, które, za-
mknąwszy oczy, czuje się bezpieczne. 

Człowiek współczesny, wraz ze światem, w którym 
żyje, jest w matni. Schowkiem, w jakim się ukrywa, jest 
rezygnacja z racjonalnego pojmowania siebie i swoje-
go otoczenia. Karmi się bajkami w rodzaju gender, ubó-
stwienia zmysłowości, szukania sensu życia w hedoni-
zmie najgorszego sortu. Do perwersji dostosowuje język 
i swój sposób myślenia. Mamy tego dowody na każdym 

kroku, a słowa, które jeszcze przed dekadą nie wyszłyby 
z ust człowieka ceniącego swoją godność, dziś stały się 
obowiązującą retoryką celebrytów. 

Wszystko to budzi niepokój, nawet u tych, którzy robią 
dobrą minę do złej gry. Szukamy jakiegoś antidotum, jak 
w przypadku zatrucia. „Kapłani” tej nowej, aberracyjnej 
drogi życia robią wszystko, by każdy głos sprzeciwu stłu-
mić, ośmieszyć, napiętnować wzgardą. Wiedzą, że takie 
środki często uwodzą maluczkich, którzy wprawdzie są 
z Kościołem, ale nie w Kościele. Z zewnątrz nasłuchują, 
czy czasem nie usłyszą czegoś, co usprawiedliwi ich sa-
mych. Krążą wokół Kościoła i powtórzą wszystko, nawet 
najoczywistszą bzdurę, bo na nią czekają. 

Czy Kościół – teraz myślimy o tym w naszej Ojczyźnie – 
reaguje na tę szatańską pokusę, której prawzór mamy opi-
sany w Ewangelii, w kuszeniu na pustyni? Dużo by o tym 
pisać. Pewni ludzie Kościoła uwierzyli w nawrócenie wie-
lu, którzy w PRL-u w imię tzw. światopoglądu naukowego 
zwalczali wiarę, Boga, Kościół i wszystkich pokładających 
ufność w Bogu. Był czas, kiedy ich wpuszczano nawet na 
ambonę, a niestety jest i dziś czas, kiedy wyręcza ich pew-
na grupa kapłanów. To ci, których w taki czy inny sposób 
zwabiła obietnica z Góry Kuszenia – wszystko to oddam 
tobie, jeśli upadłszy oddasz mi pokłon. Taka pokusa ist-
nieje, jak świat światem, a to, jak postąpił wówczas Chry-
stus, wielu wydaje się anachronizmem. 

Kościół więc, atakowany dziś, jak to się mówi, poni-
żej pasa, reaguje często lękliwie, w obawie przed cierpie-
niem. Może nawet kontratak nie byłby na miejscu. Święty 
Ignacy Antiocheński, wieziony na proces do cesarza za to 
właśnie, że głosił Chrystusa zmartwychwstałego, zaklinał 
swoich diecezjan, żeby nie ważyli się wykupić go z więzie-
nia, gdyż chce cierpieć tak, jak cierpiał Chrystus, i w ten 
sposób głosić Jego Ewangelię. Przesłanie trudne do naśla-
dowania, ale pomocne w opanowaniu lęku. 

W Polsce bezpardonowo atakuje się dzisiaj Fundację 
Lux Veritatis, Radio Maryja i wszystko, czego by się nie 
dotknął o. dr Tadeusz Rydzyk. Dziwić się temu nie moż-
na, bo on dla tego kusiciela z pustyni jest rzeczywiście 
groźny. Niszczy jego robotę, przypomina, jak wielkim 



n u m e r  3  ( 1 0 7 )  m a j - c z e r w i e c  2 0 2 1  •  8 9

oszustwem, prowadzącym ludzi na manowce, są pro-
pagowane dziś wszelkimi środkami dewiacje, zbocze-
nia. Przecież one mają sponsorów w osobach najbardziej 
wpływowych i zasobnych, w ludziach i instytucjach na 
świecie, bo diabeł nie jest ubogi i posiada właściwie je-
dyny, ale okazuje się skuteczny, atut, by uwieść człowie-
ka: mamoną i rozpustą. Obecnie szafuje tymi „dobrami” 
obficie i rzuca wielu na kolana. A tu nagle jakiś zakonnik 
wypowiada mu wojnę i toczy ją już od 30 lat?! 

Tak dochodzi do bezpardonowej wojny na każdym ob-
cinku życia. Nie tylko z Episkopatem, o którym Donald 
Tusk powiedział, że nie ma żadnego tytułu ani autoryte-
tu, żeby mieszał się do spraw tego świata. Przed Tuskiem 

coś podobnego w zacietrzewieniu powiedział Prymaso-
wi Wyszyńskiemu tylko Władysław Gomułka. Potem już 
nikt tego nie powtórzył. Obecnie o. Rydzykowi też się 
tego nie mówi, a jeśli już, to półgębkiem, i to w wykona-
niu jakiejś nawiedzonej osóbki, do której nawet jej zlece-
niodawcy niechętnie się przyznają. W istocie bowiem na-
wet ci zajadli wrogowie Radia Maryja wiedzą, że ono ma 
rację i robi dobrą robotę, a diabeł nie lubi dobrej pracy, 
woli bezkarnie ogłupiać naród. 

Dlatego ktoś, kto mieni się katolikiem, powinien iść 
drogą prawdy, nie wchodzić w kompromis z siewca-
mi przewrotności i zła. Sentire cum Ecclesia, a nie ba-
sować tym, którzy piekielną muzyką chcą zagłuszyć 
Ewangelię. ■

Duccio di Buoninsegna  (1255–1319), Maestà, ołtarz katedry sieneńskiej, rewers, główny rejestr ze scenami Męki Pańskiej, Zaprzeczenie Piotra 
Zaparcie się Piotra, 1308–1311, 214 × 411 cm, tempera na drewnie



Niby tylko 
grosz,

ale mój…

Pan Jan Janowski miał sąsiada, sympatycznego, mi-
łego i uczynnego człowieka. Pewnego pogodnego dnia 
sympatyczny sąsiad poprosił Pana Janowskiego, by porę-
czył mu kredyt w banku na kwotę 50 tys. zł. Sąsiad wy-
jaśnił Janowskiemu, że poręczenie to taka zwykła for-
malność bankowa, dał też „uroczyste słowo honoru”, że 
kredyt oczywiście sam spłaci. Nie wypada Janowskie-
mu odmówić sąsiadowi – szczególnie tak sympatyczne-
mu i honorowemu. Pan Janowski zastanawia się jednak, 
czy sąsiad spłaci kredyt. Jeżeli nie spłaci, to co ma robić? 
Sprawa jest prosta. Jeżeli sąsiad nie spłaci kredytu – bo na 
przykład jego sytuacja finansowa się pogorszy – to prze-
cież kredyt spłaci Pan Janowski. Tak zadeklarował i słowa 
trzeba dotrzymać. Bank czeka na kredytobiorcę i bez pro-
blemów oraz zbędnej formalności przyjmie zabezpiecze-
nie w wysokości 50 tys. zł od Pana Janowskiego. Kredyto-
biorca usprawiedliwi niespłacanie kredytu swoją trudną 
sytuacją, a Pan Janowski będzie miał okazję dotrzymać 
danego na piśmie (jest to poręczenie cywilne) słowa. Pre-
zes banku będzie zadowolony. Sąsiad Janowskiego też 
oczywiście będzie zadowolony, bo Janowski i w tej trud-
nej sytuacji mu pomógł. Oczywiście obieca solennie Ja-
nowskiemu, że jak w przyszłości poprawi się jego sytuacja 
majątkowa, to odda mu dług z nawiązką. Jeżeli sąsiad za-
choruje i będzie miał gorączkę, to na pewno Pan Janowski 
przyniesie mu paracetamol, bo nikt inny tak jak Janow-
ski nie zatroszczy się o zdrowie sąsiada. Jak wyzdrowie-
je, to mu zapewne odda dług… Pożyjemy – zobaczymy…

Pytanie zasadnicze: Jeżeli Pan Janowski „musi” po-
ręczyć już spłatę kredytu za sympatycznego sąsiada, to 
czy sam może się „jakoś” zabezpieczyć przed taką sytu-
acją, kiedy to będzie miał większą gwarancję niż opartą 
na „słowo honoru”…

Zanim poszukamy rozwiązania, poznajmy jeszcze 
inną, podobną historię. Pan Marek Markowski został po-
proszony przez szwagra (Jana Wójcika) o pożyczkę w wy-
sokości 9 tysięcy zł. Pan Markowski zastanawia się, czy by 
nie podpisać formalnej umowy. Jednak szwagier uspo-
kaja go – po co podpisywać umowę, przelewać pienią-
dze do banku i informować Urząd Skarbowy, to kwota 

niewielka, a w rodzinie należy kuzynowi wierzyć. Szwa-
gier daje „słowo honoru”, że odda za pół roku. No i jak 
tu odmówić kuzynowi, nie bardzo wypada, przysięgał, 
że odda… Trzeba chyba pożyczyć kuzynowi niewielką 
w końcu kwotę? W życiu jednak różnie bywa. Sytuacja fi-
nansowa szwagra Markowskiego może się pogorszyć, np. 
straci pracę lub zapomni, że pożyczał od Markowskiego 
pieniądze (każdemu z nas przecież zdarza się o czymś za-
pomnieć). Albo Markowski awansuje i będzie miał wię-
cej pieniędzy – więc niech poczeka jeszcze jakiś czas na 
zwrot kasy od biedniejszego szwagra, który ma kłopoty…

Może jednak nie bądźmy obojętni, podpowiedzmy Ja-
nowskiemu i Markowskiemu, jak mogą, lub nawet jak po-
winni się zachować w ich sytuacji. Łączy ich wspólny nie-
pokój, czy dłużnik odda pieniądze. 

Tak – można się „jakoś” zabezpieczyć. Takim zabez-
pieczeniem – kołem ratunkowym jest WEKSEL. Weksel, 
to papier wartościowy, który znajduje zastosowanie jako 
forma zabezpieczenia roszczeń. Jak to działa? Otóż mię-
dzy stronami – Janowski i sąsiad, Markowski i szwagier – 
dochodzi do swoistej umowy. Ta umowa polega na tym, 
że Janowski prosi sąsiada, by wystawił mu weksel na kwo-
tę 50 000 zł. Zaś Markowski prosi szwagra, by wystawił 
mu weksel na kwotę 9 000 zł. Sąsiad wystawia Janowskie-
mu weksel. To samo robi szwagier, wystawiając weksel 
Markowskiemu. UWAGA – do wystawienia weksla nie 
potrzeba urzędowych blankietów ani obowiązkowej wi-
zyty u notariusza. Wystarczy zwykła kartka papieru, na 
której zamieścimy odpowiednią treść i zostanie złożony 
podpis. W ten sposób możemy sami w domu sporządzić 
weksel, czyli papier wartościowy, który zgodnie z prawem 
stanowi bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia okre-
ślonej w nim sumy pieniężnej. Zwracamy uwagę na sło-
wo bezwarunkowe. Czyli „bez dyskusji”. Na podstawie 
tego dokumentu, osoba (Janowski, Markowski) wskaza-
na w nim jako wierzyciel, może domagać się od wystawcy 
weksla (sąsiada, szwagra) przekazania wpisanej na wekslu 
kwoty. Weksel musi być wystawiony w formie pisemnej 
i podpisany odręcznie. Dokument ten musi zawierać na-
zwę – „weksel”, sumę wekslową – czyli bezwarunkowe 
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Poczytaj  
o WEKSLU…
może Ci się przydać

Marian 
Żukowski



polecenie do zapłaty określonej kwoty, miejsce i termin 
płatności, nazwisko wierzyciela (Janowski Jan), datę i miej-
sce wystawienia dokumentu, podpis wystawcy. Tak wy-
gląda prawidłowo wypełniony weksel. 

Zamość, dnia 15 czerwca 2021 r., weksel własny na kwotę 
9 000 zł.
Dnia 15 grudnia 2021 r, zapłacę bez protestu za ten weksel 
własny na rzecz Marka Markowskiego, ale nie na jego 
zlecenie, kwotę dziewięciu tysięcy zł, płatny w Zamościu. 
Zamość, Jan Wójcik Pesel 66.........

(należy napisać czytelnie imię i nazwisko wystawcy 
weksla, PESEL)

Na stronie odwrotnej można umieścić poręczenie 
(wystawiła je Janina Wójcik – żona Jana) następującej 
treści: 
Poręczam za wystawcę weksla 
Zamość, Janina Wójcik, Pesel 70.........

(czytelnie imię i nazwisko wystawcy weksla, PESEL)

Na wszelki jednak wypadek weksel można podpisać 
przed notariuszem, pozwoli to uniknąć ewentualnych 
zarzutów, że podpis wystawcy weksla został sfałszowany.

Wekslem jest też dokument, w którym nie ma jesz-
cze (w momencie podpisywania weksla) wypełnionych 
wszystkich jego elementów (np. brakuje kwoty do zapła-
ty). Taki dokument to weksel in blanco. Weksel in blan-
co zawiera co najmniej jedno puste pole, które wierzyciel 
może zazwyczaj swobodnie uzupełnić wedle własnego 
uznania. Tym różni się weksel in blanco od pozostałych 
weksli. 

W celu uniknięcia nieporozumień, które może wywo-
łać uzupełnienie pustego pola, warto zawrzeć jednak tzw. 
umowę wekslową. Umowa wekslowa powinna określać, 
w jaki sposób i na jakich warunkach weksel zostanie uzu-
pełniony, czyli co może być wpisane w puste pole. Bywa, 
że pod deklaracją wekslową podpisuje się tylko wystaw-
ca weksla. Może być wtedy jednak trudno udowodnić, 
że druga strona zaakceptowała warunki zapisane w de-
klaracji wekslowej. Jeśli podpiszą się pod nią obie stro-
ny, to takich wątpliwości nie będzie i unikniemy wszel-
kich wątpliwości i wzajemnych pretensji. Dotyczy to np. 
wypełnienia weksla na sumę wekslową obejmującą także 
naliczone odsetki za czas korzystania z pożyczki. Dekla-
racja wekslowa ma treść następującą:

Niżej podpisany Wystawca weksla własnego „in blanco” deklaru-
je, co następuje:

Od kwoty 9 000 zł zostaną naliczone odsetki w wysokości 3% 
w stosunku rocznym.

imię i nazwisko wystawcy weksla Jan Wójcik Pesel 66..........

Można jeszcze zadbać o to, żeby nie było wątpliwości, że 
konkretny weksel in blanco ma związek z konkretną de-
klaracją. Można więc na wekslu umieścić notatkę, że do 
tego weksla sporządzono deklarację wekslową. Można 
też sporządzić kopię podpisanego weksla in blanco i jako 
załącznik dołączyć ją do deklaracji wekslowej. Załącznik 
powinien zostać podpisany lub co najmniej parafowany 
(nieczytelny podpis) przez obie strony.

No dobrze, jednak w życiu tak bywa – nawet nierzad-
ko – że szwagier Pana Markowskiego nie spłaci pożyczki 
zaciągniętej do 20 grudnia 2021 r. Co w takim wypad-
ku może zrobić Markowski? Uzbroić się w cierpliwość, 
spędzić najbliższe święta Bożego Narodzenia w gronie 
rodzinnym, po złożeniu życzeń wszelkiej pomyślności 
delikatnie przypomnieć szwagrowi o należnych mu pie-
niądzach. Po nowym roku przemyśleć sprawę i albo cze-
kać na lepsze czasy, kiedy to szwagier poprawi swoją 
kondycję finansową, albo jednak złożyć pozew do sądu 
o wydanie sądowego nakazu zapłaty. Jeśli weksel został 
prawidłowo wypełniony, a jego prawdziwość i treść nie 
wzbudza wątpliwości, sąd wyda bez zwłoki nakaz za-
płaty na posiedzeniu niejawnym i doręczy go stronom. 
Oczywiście nakaz musi się uprawomocnić, ale na pew-
no uzyskanie takiego tytułu egzekucyjnego potrwa kró-
cej, niż wyrok w zwyczajnym postępowaniu cywilnym. 
Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się wy-
konalny już po 14 dniach od upływu terminu przewi-
dzianego na zapłatę. To tzw. rygor natychmiastowej wy-
konalności. W praktyce oznacza to, że jeśli w terminie 
14 dni dłużnik nie ureguluje długu, można wszcząć po-
stępowanie egzekucyjne. Od tego czasu sprawą może się 
zająć już komornik. Komornik jest głównym organem 
egzekucyjnym. Posiada on, jako jedyny organ, upraw-
nienia pozwalające na efektywne i skuteczne docho-
dzenie roszczeń od niesolidnych dłużników. Zadaniem 
komornika sądowego jest wyegzekwowanie prawomoc-
nych orzeczeń sądowych. RASUMUJĄC: Jesteśmy wraż-
liwi na cudze potrzeby. Poręczamy dług lub pożyczamy 
pieniądze. Wierzymy, że dłużnik je odda, ale mówimy: 
sprawdzam. Wystaw wesel. Oddasz pieniądze, oddam 
Ci weksel i go podrzesz. Znam też sytuację, kiedy szwa-
gier obraził się, że Markowski zamiast mu zaufać „stra-
szy” go WEKSLEM. Obraził się, pożyczył pieniądze od 
innego kuzyna. Temu drugiemu nie może do tej pory 
oddać długu (bo wpadł w tarapaty). Teraz z tym dru-
gim kuzynem są na „ścieżce wojennej”. A z Markowskim 
już na okoliczność Wielkanocnego jajeczka się pogo-
dzili i są zgodną rodziną. Pomyślnych decyzji finanso-
wych życzę… ■
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List z Polski

Moi Drodzy Wnukowie, 
ani się obejrzałem, jak minął maj, podobno najpiękniejszy 
miesiąc w roku, jak powiadają niektórzy. Tym razem tak 
bym nie powiedział. Maj był okropny, zimny i deszczowy. 
Niewiele dało się zrobić w polu ani w ogrodzie. Pod koniec 
kwietnia były dni, że padał śnieg i leżał na ziemi przez parę 
godzin. Prawie do końca maja paliłem w piecu, aby nie mar-
znąć nocami. Dni też były nie lepsze, bo nie było słońca. 

Cały czas jestem na wsi. Zostałem także przez Wielkanoc, 
która była jakże inna od zeszłorocznej. Była nawet święcon-
ka prawdziwie święcona, a nie przez telewizor, jak rok temu. 
Nowy proboszcz zarządził święcenie pokarmów w każdej 
wsi we wskazanym miejscu. W naszym Zarzeczu było to 
na przycmentarnej drodze, pod starym, morowym krzy-
żem z I wojny światowej. Widać go dobrze z naszej pose-
sji. Zachęcony tym faktem i ja podreptałem z jajkami i kieł-
basą sklepową w koszyczku na to spotkanie. Ludzi przyszło 
dużo, niektórzy z maseczkami na twarzy, ale nikt o tym 
z nimi nie dyskutował. Nie wiem, czego się bali? Zapewne 
słuchają się telewizora. Przecież wszyscy byliśmy na otwar-
tej przestrzeni pośród wiosennych łąk. Więcej było gadania 
o tzw. szczepieniu antycovidowym, ale mnie nikt nie pytał? 
Ksiądz przyjechał punktualnie i został przez wszystkich po-
witany i pochwalony za taki pomysł. Zrobił, co trzeba i szyb-
ko odjechał do następnej wsi. Zauważyłem, że niewielu go-
spodarzy uścisnęło sobie dłoń na pożegnanie. Widać strach 
w ludziach jest, choć niektórzy są zaszczepieni. Propaganda 
medialna na ten temat jest strasznie nachalna. W tym, co 
nam się wmawia, jedynym lekiem na to świństwo jest szcze-
pionka, i tylko ona rzekomo nas uratuje. Fakt, że w ostat-
nim czasie pogrzebów u nas było bardzo dużo, nawet dwa, 
trzy dziennie. Umierali raczej starsi i w średnim wieku – 
tyle że nie zawsze na covid. Coraz głośniej mówi się, że sta-
ło się tak z powodu zamknięcia przychodni i skazania ludzi 
na leczenie przez telefon. Faktycznie, brak bezpośrednie-
go dostępu do lekarzy i opieki szpitalnej mógł spowodo-
wać śmierć kilkudziesięciu tysięcy ludzi w kraju. Ale win-
nych nie ma! Wszystkiemu winien wirus! Czy u Was jest tak 
samo? Wprawdzie szczepienia są dobrowolne, ale pojawiają 
się pomysły ekspertów, aby zarządzić obowiązek szczepień 

niektórych grup zawodowych. Weryfikowanie tego faktu 
wymagać będzie tworzenia odpowiednich dokumentów, 
którymi zaszczepieni mają się legitymować. A to już staje się 
niebezpieczne dla niezaszczepionych, których będzie moż-
na z tego tytułu poddać restrykcjom społecznym w obawie 
o roznoszenie wirusa. 

W czasie ostatniej wojny Żydów najpierw oskarżano 
o szerzenie tyfusu, a potem zamknięto w gettach. Historia 
lubi się powtarzać. Ciężko mi o tym pisać, bo dla Was to już 
historia i najczęściej smutna. Pamiętajcie, że „historia jest 
nauczycielką życia”. Takie przysłowie łacińskie wisiało po  
wojnie w naszej szkole i je zapamiętałem. 

A teraz opiszę Wam coś bardziej milszego. Ponad mie-
siąc temu, po śmierci obojga sąsiadów (nie na covid!) ostał 
się po nich kot i nierasowa suczka. Któregoś dnia suczkę 
przygarnęła najbliższa im i mnie (według zamieszkania) sa-
motna sąsiadka, kilka lat młodsza ode mnie. Kot zniknął na 
dobry tydzień, a potem znalazł się pod krzakiem w moim 
ogródku. Był strasznie zabiedzony i jakby obojętny na swój 
los. Zimowe kudły wyłaziły z niego płatami. Jak to się mówi 
– skóra i kości. Jednak instynkt zaspokojenia głodu był sil-
niejszy od lęku przede mną. Miska ciepłego mleka z bułką 
oswoiła go na dobre. Nie odstępował od moich drzwi. A je-
śli nawet się oddalił, to na brzęk blaszanej miski natychmiast 
przybiegał. Z czasem coraz bardziej na tle jego białej sierści 
wyróżniały się ciemnobrązowe plamy przenikające się na-
wzajem. Przypominały mi one kolory mojej ulubionej kawy 
cappuccino. Zapewne wiecie, że tylko taką kawę mogę pić. 
Nie wiem, jak tego kota nazywali dawni sąsiedzi, ale ja na-
zwałem go Cappuccino. Teraz, gdy piszę do Was i piję kawę, 
on ociera się o moje nogi i przyjaźnie mruczy. Zapewne Was 
też pozdrawia. Jak widzicie, pomimo zaraźliwych okoliczno-
ści obaj z kotem staramy się żyć normalnie. 

Bądźcie zdrowi.
Ściskam Was mocno przez góry, morze i pół oceanu.
Codziennie polecam Was Bożej Opatrzności, aby czuwa-

ła nad Wami.
Dziadek Stach 

Zarzecze Małe,15 czerwca 2021 r.
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O czym 
skrzypią 
meble

Wszystkie brudy ich życia przewalają się przez mój 
bęben. Zbierają się w moich wątpiach niewątpliwie ofi-
cjalne kolacje, które znaczą białe koszule plamami czer-
wonego wina, a czerwone sukienki bielą sosu ziołowego. 
Wszystkie tematy poruszone przez biesiadników przema-
wiają razem z nimi, kiedy szaleństwem czystości, wokół 
którego kręci się mój świat, zacieram ślady życia kwitną-
ce na martwych ubraniach.

Prawie każdego wieczoru wypompowuję pot z jego 
podkoszulków, który on na sobie tak ochoczo pozosta-
wił po treningu pełnym pompek. Podczas mojej pracy 
sama przechodzę na chwilę swądem, który wydzielało 
jego zmotywowane ciało, zmieszanym z delikatną wo-
nią lawendowych perfum, osiadłym na satynowych po-
wierzchniach jej sukienek. Czuły węch mojej grzałki wy-
chwytuje ponadto aromat nowo zakupionych książek, 
które ona czyta w ciągu dnia, kiedy na niego czeka. In-
nym zapachem przechodzi koronkowa bluzka po lekturze 
Szostaka lub Myśliwskiego, innym bawełniany top, prze-
siąknięty światami Baudelaire’a, Norwida. Dreszcze pra-
nia rozchodzą się po całej mojej maszynerii, nie oszczę-
dzając hydrostatu, który zdecydowanie powinien zostać 
wbudowany we wszystkie ludzkie ciała, które chętnie od-
wiedzają siłownię. Te lawendowo-czytające mogłyby zo-
stać oszczędzone. Mimo jednak tej pozornej dysharmo-
nii, z całą pewnością siebie na jaka potrafię się zdobyć, 
stwierdzam, że najlepiej pachną ubrania związane w bu-
kiet różnic ich charakterów.

Zanim jednak dane jest mi zakosztować tej najwspa-
nialszej z uczt, wszystkie te przyprawione ich zapachem 
okrycia muszą się we mnie znaleźć, a ich droga do mnie 
bywa różna.

On zawsze wrzuca do mnie ubrania zupełnie niedba-
le, starając się jak najszybciej zakończyć ten nieciekawy 
proceder, ona zawsze bardzo dokładnie obraca je na dru-
gą stronę i pilnuje, żeby żadna skarpetka nie zawieruszy-
ła się we wnętrzu innej.

Każda jednak jednostka gatunku ludzkiego posiada 
w głębinach swojej osobowości dwa bieguny, dwie strony 

medalu, których nie mogłabym pominąć, chcąc szczerze 
opisać moich Właścicieli.

Żeby jednak zrobić to jak najściślej, muszę ze wstydem 
pochylić się nad moją własną przywarą. Nie stronię mia-
nowicie od środków wyskokowych, mam nawet wrażenie, 
że nie potrafię bez nich funkcjonować właściwie. Zazwy-
czaj jest to tylko odrobina płynu, wlanego w moje pla-
stikowe gardło, czasem jednak są to różnorakie pastylki, 
kapsułki czy proszki. Gdy tylko wedrą się one do moje-
go organizmu, wszystko we mnie zaczyna wirować, świat 
mieni się wielobarwnym kobiercem szmat, które przele-
wają się wraz z wodą przez mój roztańczony pracą bęben.

Kobieta ma w zwyczaju dozować mi dawki tak roz-
kosznych mi substancji do niezbędnego minimum. Ow-
szem, robi to niezwykle starannie, delikatnie, niemal 
z pietyzmem, często jednak nie dostarcza mi ona tym tak 
rozkosznej rozrywki, jaką jest w stanie zafundować mi 
mężczyzna,  szczęśliwie niemający żadnych skrupułów. 
Zwykle załadowuje mnie niemal po brzegi, całą dostępną 
w łazience artylerią, która wystrzela mnie pod niebiosa.

Mam wrażenie, że sama staję się wtedy takim Baude-
lairem czy Norwidem, a po moich grzałkach rozprze-
strzenia się niekończąca się wena, każąca mi wirować, 
wirować aż do utraty sił! Gdy tylko wypełni mój zbior-
nik płynem i proszkiem, a czasem nawet niedbale wrzuci 
kapsułkę bezpośrednio do bębna, gotowa jestem odpuścić 
mu wszystkie jego, tak delikatne przecież, przewinienia. 
Wszelkie plamy i pot popadają w niepamięć, nie mogę 
gniewać się, ponieważ staje się mi on bliższy nawet od 
znajdującej się nieopodal mnie wanny, która niby mój 
własny psycholog znosić musi wszystkie brudy, które 
z siebie na nią wylewam. W tym momencie właśnie za-
czyna się dla mnie taniec miłości z nienawiścią, tak pięk-
ny i podły zarazem.

Wnętrzności podskakują ekstatycznie w rytm ude-
rzeń elektrycznej energii, napędzającej ten wypełniają-
cy mnie żywioł, najżywszy, najżywotniejszy, który nie 
każe mi żyć, ale sprawia, że żyję. Odpuszczam im obojgu 
wszelkie winy, wylewają się ze mnie potoki nieskończonej 
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łaskawości dla tych dwóch ludzkich kreaturek, tak dbale operujących moją krotochwilą. Problem jego potu klaru-
je się teraz, niezostawiony na potem, piękno jej perfumowanych lektur brata się z nim, tworząc we mnie konglome-
rat niewyczerpanego zrozumienia, zaczerpniętego z głębin wyrozumiałości. Co tam smród, co tam małe dawki! Je-
stem teraz i teraz jest mną. Scalam w sobie powody ich trwania przy sobie, wyprawiam się wraz z nimi przez rzeki 
oczyszczonego pojednania się dusz dlatego, że dzięki mnie – tak, właśnie z mojego powodu! – mają szansę odbyć się 
wszystkie ich zbliżenia czyste i wieczyste, które ślubowali, a które wśrubowane we mnie każdego wieczora owocują 
produkcją czystości, która obarcza ich zmęczone brudami życia ramiona. Lecz nagle…

…koniec, a ja czekam na nią, bo przecież nie na niego. Chcę żeby swoją delikatnością pogłaskała moje zmęczone 
emocjonalną burzą ego, składnie wyzwalając mnie z niewoli czystych, pozbawionych już historii ubrań.

Krzysztof Pacholik
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Skwer Prof. Kazimierza Górskiego – 
wybitnego lubelskiego muzykologa
W sobotę (12 czerwca) przy ul. Organowej 7 w Lublinie 
odbyło się otwarcie Skweru Profesora Kazimierza Gór-
skiego – profesora sztuk muzycznych, muzykologa, wy-
chowawcy wielu pasjonatów śpiewu chóralnego. Profe-
sor Górski (1944–2009) był także wielkim miłośnikiem 
i znawcą historii Lublina, w ostatnich latach swego życia 
zamieszkał na Czechowie przy Organowej 5. Przez ponad 
35 lat kierował chórami lubelskimi. W 1969 roku reakty-
wował Chór Akademicki UMCS, następnie w latach 1971–
1998 był dyrygentem Chóru Akademickiego KUL. W 2001 
roku założył przy Wydziale Artystycznym UMCS zespół 

wokalno-instrumentalny Camerata Lubelska, z którym 
realizował własne unikatowe projekty muzyczne. Skwer 
imienia Profesora Górskiego – co podkreślali w wystąpie-
niach jego uczniowie – będzie dla żyjących ale także dla 
kolejnych pokoleń widomym znakiem uznania dla wybit-
nej osobowości polskiej kultury muzycznej. Wydarzenie 
zorganizowano siłami Stowarzyszenia Camerata Lubel-
ska oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Rudnik w Lublinie. 
W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz 
Lublin, m.in. przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław 
Pakuła oraz wiceprezydent Mariusz Banach, poświęcenia 
miejsca dokonał ks. Stanisław Duma, a uroczystość uświet-
nił chór Iubilaeum, który pod batutą dyrygenta Tomasza 
Orkiszewskiego wykonał kilka kompozycji Profesora.

(wiz)

Przy pamiątkowej tablicy wiceprezydent Lublina Mariusz Banach, 
Tadeusz Szukuła. W głębi dyrygent Tomasz Orkiszewski
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Działacz „Solidarności”, psycholog
– ksiądz doktor Antoni Tomkiewicz

Ks. Edward 
Walewander

Jako student, a właściwie doktorant, teologii Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie stanu wo-
jennego, zwłaszcza w jego pierwszym okresie, przygo-
towywał ulotki. Niezmordowanie, przez wiele godzin 
dziennie przepisywał na maszynie antyreżymowe tek-
sty, w których wzywał strajkujących robotników do wy-
trwania. Jego bliski współpracownik, ks. Kazimierz Ry-
czan (w latach 1993–2014 biskup kielecki), dostarczał je 
później robotnikom, głównie Lubelskiej Fabryki Samo-
chodów Ciężarowych. Później stał się aktywnym działa-
czem NSZZ „Solidarność”. Do dzisiaj wspiera wszystko, 
co wiąże się z ruchem robotniczym „Solidarność”. To en-
cyklopedyczny, skrótowy zapis związków ks. dr. Antonie-
go Tomkiewicza, emerytowanego pracownika naukowe-
go Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
z ruchem „Solidarność”. Warto nieustannie przypominać 
osobę i dzieło Księdza Doktora, zwłaszcza że ostatnio bo-
ryka się z ciężką chorobą.

Antoni Tomkiewicz urodził się 19 marca 1944 r. w Kra-
snopolu na Suwalszczyźnie. W latach 1963–69 odbył re-
gularne studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Łomży. Później zaś, od 1971 
do 1976 r., odbył studia specjalistyczne z teologii pasto-
ralnej oraz z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim. W 1973 r. uzyskał magisterium na podstawie 
pracy Wychowanie dziecka w publicystyce Akcji Katolic-
kiej. W 1981 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy 
Obraz siebie i partnera u nowożeńców. Rozprawa ta uka-
zała się drukiem pod nieco poszerzonym tytułem Obraz 
siebie i partnera u małżonków (Lublin–Warszawa 2003).

Bogata działalność naukowa ks. dra A. Tomkiewicza 
od początku była związana z Katedrą Pedagogiki Rodzi-
ny na Wydziale Nauk Społecznych KUL, w której kolej-
no pełnił obowiązki asystenta stażysty, asystenta, adiunk-
ta, a w latach 1998–2009 starszego wykładowcy. Owocem 
działalności naukowej ks. dra A. Tomkiewicza jest po-
nad 100 opublikowanych artykułów naukowych (z tego 
kilkanaście w języku niemieckim), a także przekład z ję-
zyka niemieckiego na polski książki Rüdigera Rogolla pt. 
Nimm dich, wie du bist. Polskie tłumaczenie ukazało się 

w PWN-ie pod tytułem Aby być sobą (Warszawa 1989, 
II wyd. 1995).

Ks. dr A. Tomkiewicz jest promotorem ponad 70 prac 
magisterskich z zakresu pedagogiki katolickiej na Wy-
dziale Nauk Społecznych KUL. Ponadto jest jednym 
z założycieli Międzynarodowego Towarzystwa Anali-
zy Transakcyjnej (obecnie pełni funkcję jego wicepre-
zydenta), członkiem Międzynarodowego Towarzystwa 
Pedagogicznego, Towarzystwa Naukowego KUL oraz 
współzałożycielem Międzynarodowego Towarzystwa Fa-
miliologicznego. Ks. Tomkiewicz jest też współzałożycie-
lem i organizatorem Instytutu Nauk o Rodzinie, który od 
1999 r. istnieje i działa w ramach Wydziału Teologii KUL. 
W latach 2002–2005 był jego wicedyrektorem, a później 
do 2008 r. dyrektorem. Opracował szczegółowe programy 
studiów w tym Instytucie. W 2007 r. otrzymał nagrodę 
indywidualną II stopnia Rektora KUL za przygotowanie 
standardów nauczania dla studiów magisterskich i licen-
cjackich Instytutu. W 2021 r. Rektor KUL, ks. prof. Miro-
sław Kalinowski, w uznaniu zasług dla katolickiej Uczelni 
przyznał ks. Tomkiewiczowi „Medal stulecia Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

W pracy naukowej ks. dr A. Tomkiewicz koncentru-
je się na psychologicznych uwarunkowaniach satysfakcji 
w związku małżeńskim oraz na interpretacji problemów 
małżeńsko-rodzinnych w świetle analizy transakcyjnej.

Ks. Antoniego Tomkiewicza znam od wielu lat. Jeste-
śmy przyjaciółmi. Łączy nas między innymi wieloletnia 
praca naukowo-dydaktyczna na KUL. Nierzadko korzy-
stam z jego fachowej rady jako psychologa, specjalisty 
od zrozumienia i właściwego ułożenia relacji interper-
sonalnych. Sięgam oczywiście także do jego publikacji 
naukowych.

Antoni Tomkiewicz cieszy się nadzwyczajnym uzna-
niem swoich dawnych studentów. Nie raz byłem świad-
kiem, jak bardzo doceniają oni swego byłego wykła-
dowcę. Po latach od zakończenia studiów nie szczędzą 
mu szczerych słów poważania i uznania. Są to zarów-
no duchowni, którzy dziś piastują różne ważne stanowi-
ska w Kościele, jak też działacze świeccy, często ważni 
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decydenci w dziedzinie edukacji czy też w ogóle w życiu 
społeczno-politycznym Polski i zagranicy.

Ze wspomnień dawnych jego studentów wyłania się 
ks. Tomkiewicz jako pedagog niezwykły, który troszczył 
się między innymi o to, ażeby powstałe na jego semina-
rium naukowym prace, zarówno magisterskie, jak też li-
cencjackie, mogły ukazać się drukiem. Jako promotor in-
spirował je pod każdym względem i w każdym czasie. 
Szczególnie dbał o ich meritum i wysoki poziom nauko-
wy, a później promocję zawartych w nich treści. Promo-
cja młodych talentów nie jest dzisiaj zjawiskiem częstym. 
Dlatego owa doprawdy niecodzienność w tym względzie 
ks. prof. Tomkiewicza zasługuje na szczególne uznanie.

Jedna ze studentek wyznała swojemu promotorowi: 
„Serdecznie dziękuję za egzemplarz czasopisma z moim 
pierwszym artykułem. Czekałam na niego z niecierpli-
wością. Teraz, gdy już go posiadam, zajmie on honorowe 
miejsce w mojej biblioteczce. Do podziękowań dołączają 
się także moi rodzice, dziadkowie i bliscy, którzy nie kryją 
radości i dumy z mojego małego sukcesu. Nie miałby on 
jednak miejsca, gdyby nie ogromna pomoc Księdza Pro-
fesora. Nasze spotkania będę wspominać jako najprzy-
jemniejsze z całego okresu studiów”.

Rozprawy własne ks. Tomkiewicza, jak też powstałe 
na jego seminarium naukowym prace są merytorycznie 
oryginalne i oparte na bogatej literaturze przedmiotu za-
równo tej polskiej, jak i obcojęzycznej. Niektóre z nich to 
rezultat szczegółowych badań eksperymentalnych, prze-
prowadzanych w Polsce i w środowiskach zagranicznych, 
np. w Wiedniu.

Jego publikacje to w dużej mierze rozprawy z dziedziny 
szeroko rozumianej psychologii, przede wszystkim jako 
nauki o czynnościach psychicznych człowieka i o regula-
cji jego stosunków z otoczeniem. Z pewnością powinni 
zapoznać się z nimi wszyscy ci, którym nie jest obojętny 
los człowieka i jego przyszłość. Warto zatem je przypomi-
nać, zwłaszcza teraz, gdy mają miejsce wydarzenia, które 
słusznie budzą różnego rodzaju niepokoje i niosą z sobą 
wiele pytań dotyczących przyszłości człowieka. Teksty 
tego badacza skłaniają czytelnika do głębszej refleksji nad 
losem człowieka teraz i w przyszłości.

Na zakończenie sięgnijmy do Pisma Świętego, żeby 
jego słowami docenić osiągnięcia naukowe ks. Antonie-
go Tomkiewicza. Psalmista dobitnie prosi i troskliwie za-
pewnia człowieka: „Niech twoi synowie zajmą miejsce 
twych ojców [...]. Przez wszystkie pokolenia upamiętnię 
twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą naro-
dy” (Ps 45, 17–18).

Ks. Edward Walewander

Kiedyś zobaczyłam  
jego „Pietę”

kiedyś zobaczyłam jego „Pietę”
poruszający tryptyk niepodobny
do innych pod takim samym tytułem
uwodziły dzieła artysty
na wernisażach wystawach pokazach
geometria jego pędzla zakreśliła niejedną epopeję

w pracowni na strychu setki obrazów
zaczętych i dokończonych
prace w oleju akwarele rysunki kolaże
w ramach i bez ram
poukładane i rozrzucone
ostry zapach farb i słowa mistrza
– każdy kto chce tworzyć abstrakcję
najpierw powinien być biegły 
w sztuce realizmu

opowiadał o malunkach z dziecięcych lat
o szlifowaniu talentu w zamojskiej alma mater
i krakowskiej ASP
o miłości rodzinie radości itd.
i że bardzo lubi „grzebać w ziemi”
jego ogródek  feeria barw
pachnące kwitnące obrazy na żywo

o magii twórczej rozmawialiśmy
niejeden raz
on pytał co nowego w mojej poezji
a ja co na jego sztalugach 
zawsze witał z uśmiechem jak wszystkich
i nagle niespodziewana wiadomość
dziś ten uśmiech zgasł

Halina Ewa Olszewska   

Biłgoraj, 28 listopada 2020 r. 
odszedł Stanisław Pokryszka, 

wybitny artysta już  
w niebiańskich plenerach
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Wspomnienie Andriusa Konickisa

Paweł 
Krupka

3 czerwca odszedł na zawsze jeden z naszych wi-
leńskich przyjaciół, Andrius Konickis. Filozof, tłumacz 
i wydawca, był jednym z najaktywniejszych animato-
rów litewskiego życia literackiego i humanistycznego 
w ostatnich latach. W 2000 roku z grupą przyjaciół od-
rodził kwartalnik kulturalny Naujoji romuva, który sta-
raniem pisarza i dziennikarza Juozasa Keliuotisa został 
stworzony w Kownie w 1931 roku i przez dziewięć lat, 
do radzieckiej okupacji, był ważnym czynnikiem rozwo-
ju kultury w niepodległej Litwie. Tytuł czasopisma odno-
si się do dawnej bałtyckiej, przedchrześcijańskiej kultury, 
której istotne elementy, kultywowane na przełomie XIX 
i XX wieku przez ruch zwany Romuva, przyczyniły się do 
ukształtowania litewskiej tożsamości narodowej i świa-
domości własnych korzeni. „Nowa Romuva”, wydawana 
w okresie międzywojennym i wskrzeszona przez Andriu-
sa u progu nowego tysiąclecia, stanowiła dla litewskiej in-
teligencji twórczej pomost pomiędzy tradycją i współcze-
snością. Przez dwie dekady Naujoji romuva prezentowała 
w pięknej formie graficznej i edytorskiej literaturę piękną, 
sztuki plastyczne i eseistykę humanistyczną, zaś Konickis 
jako redaktor naczelny dbał o jej związki z tradycją i so-
lidne umocowanie historyczne, a także o wszechstron-
ność i otwartość na nowe prądy kulturalne i estetyczne.

W 2009 roku Nowej Romuvie przybyła młodsza sio-
stra Pašvaistė – dwumiesięcznik społeczno-kulturalny 
dla młodzieży, redagowany pod troskliwą opieką Andriu-
sa przez studentów i młodych absolwentów uczelni. Pi-
smo, prezentujące wszechstronnie zawodowe i społeczne 
aspiracje młodzieży oraz twórczość literacką i artystycz-
ną najmłodszego pokolenia, wkrótce zdobyło popular-
ność wśród czytelników. Na łamach Pašvaistė debiuto-
wało wielu uznanych już obecnie pisarzy i dziennikarzy 
młodej generacji. Obok czasopism kierowana przez Ko-
nickisa fundacja zaczęła też wydawać książki – beletry-
stykę i humanistykę. W jej siedzibie w bardzo dogodnie 
położonej z punktu widzenia komunikacji starej kamie-
nicy nieopodal głównego wileńskiego Zielonego Mostu, 
obok kościoła Archanioła Rafała, co miesiąc odbywały się 
debaty humanistyczne, wieczory literackie i prezentacje 

nowych książek. Redakcja stała się mekką dla pisarzy, hi-
storyków i filologów oraz entuzjastów sztuki i humani-
styki. Jednym z głównych punktów odniesienia w wileń-
skim pejzażu kulturalnym.

Andrius Konickis był istotnie przez minione dwie de-
kady dobrym duchem wileńskich intelektualistów i śro-
dowiska twórczego. Cichy i łagodny, miał rzadki dar sku-
piania wokół siebie ludzi i mobilizacji ich do działania 
w sposób dyskretny, nie narzucając się i nie przytłaczając 
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otoczenia swą osobowością. Wszyscy go lubili i dobrze 
o nim mówili, co jest równie wielką rzadkością, szcze-
gólnie w środowiskach twórczych, gdzie zawiść wobec 
tych, którzy się korzystnie wyróżniają, zwykle przewyż-
sza przeciętne reakcje w różnych gremiach. Ten szczu-
pły, skromnie ubrany wieczny hipis, na pozór zupełne 
przeciwieństwo przebojowego człowieka sukcesu, doko-
nywał przez lata rzeczy doniosłych. Wydawał dwa cza-
sopisma, po kilkanaście książek rocznie, organizował wy-
stawy, spotkania i konferencje. Trudno się dziwić, że po 
jego nagłym odejściu zapanowała w Wilnie wielka smuta. 
Od lat zmagał się z ciężką chorobą, lecz wiedzieli o tym 
tylko najbliżsi. Do końca trwał na posterunku, jak zawsze 
pogodny, z nutą ironii i humoru. 

W pamięci mieszkańców Wilna Andrius pozosta-
nie przede wszystkim animatorem kultury, niezmordo-
wanym organizatorem życia umysłowego. Nie zapomi-
najmy jednak, że był przecież także uczonym, filozofem, 
kulturoznawcą, publicystą i tłumaczem. Jego osobisty do-
robek twórczy pozostał w cieniu działalności społecznej, 
a przecież też jest imponujący i wszechstronny. Opubli-
kował w życiu kilka książek oraz setki artykułów oraz in-
nych mniejszych publikacji. Równie dużo przełożył z ję-
zyków francuskiego, polskiego i rosyjskiego. Jako filozof 
specjalizował się w estetyce i związkach filozofii ze sztu-
ką i literaturą. Sam sporo pisał na te tematy oraz często 
i chętnie organizował spotkania, na których na nie roz-
prawiano. Sam miałem przyjemność udziału w takiej 
dyskusji o związkach poezji z filozofią na miesiąc przed 
śmiercią Andriusa. Jedną z ulubionych postaci Konickisa 
był Oskar Miłosz, kuzyn naszego noblisty. Jego ideom fi-
lozoficznym poświęcił swą pracę doktorską i kilka publi-
kacji popularno-naukowych. Na Litwie wysoko ceniona 
jest też jego rozprawa Wiadomość jako wartość i wartości 
w informacji, opublikowana w 2017 roku. 

Ważną cechą osobowości Konickisa była otwartość 
umysłu, dzięki której patriotyzm i silne przywiązanie 
do korzeni kultury litewskiej szły w parze z ciekawością 
świata i zamiłowaniem do innych kultur. Andrius dobrze 
rozumiał wielonarodowy i wielokulturowy charakter Li-
twy i Wilna. Czując się w pełni Litwinem, nigdy nie ukry-
wał swych polskich korzeni. Władał piękną polszczyzną 
i utrzymywał w Polsce liczne kontakty zawodowe i towa-
rzyskie. Zasłużył się też w popularyzacji na Litwie pol-
skiej kultury i myśli naukowej. Przed dwudziestoma laty 
przełożył i opublikował popularną w okresie międzywo-
jennym pracę publicystyczną polsko-litewskiego pisarza 
Józefa Albina Herbaczewskiego Odrodzenie Litwy wobec 
idei polskiej, a pięć lat później książkę prof. Ryszarda Le-
gutki Tolerancja – rzecz o surowym państwie. Oprócz wła-
snej pracy translatorskiej, Konickis zasłużył się polskiej 

kulturze jako wydawca, publikując na łamach swych 
czasopism liczne polskie przekłady literackie, a dwa lata 
temu opublikował w ramach swego wydawnictwa książ-
kowego zbiór poezji lubuskiego autora Grzegorza Kielara 
węzły węzełki w znakomitym przekładzie Tadasa Žvirin-
skisa. Wspierał polsko-litewską współpracę literacką i an-
gażował się w liczne inicjatywy w tej dziedzinie. W 2019 
roku, jako partner zorganizowanego z mojej inicjaty-
wy przez Instytut Polski w Wilnie i litewskie organizacje 
twórcze pierwszego od wielu lat polsko-litewskiego kon-
kursu dla tłumaczy literatury Amat victoria curam opu-
blikował na łamach „Nowej Romuvy” nagrodzone prze-
kłady polskich utworów. 

Czytelnikom dwumiesięcznika Lublin. Kultura i spo-
łeczeństwo godzi się wspomnieć o współpracy, którą 
w ostatnich latach rozwinął Andrius Konickis z jego re-
dakcją. Owocem tej współpracy, nawiązanej w 2019 roku 
z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej, była publikacja na ła-
mach „Nowej Romuvy” zbioru tekstów lubelskich pisarzy 
Zbigniewa Dmitrocy, Józefa Ferta, Zbigniewa Fronczka, 
Wojciecha Pestki, Henryka Radeja i Alfreda Wierzbickie-
go. Lubelski dwumiesięcznik ugościł w ramach wymia-
ny zbiór tekstów literackich i publicystycznych litewskich 
autorów. W ubiegłym zaś roku obie redakcje patronowały 
konkursowi dla młodych pisarzy Wileńska nadzieja. Na-
grodzone opowiadania o tematyce optymistycznej, mają-
ce krzewić nadzieję w tych ciężkich czasach, są równole-
gle publikowane w Lublinie i w Wilnie.

Miałem szczęście poznać Andriusa i współpracować 
z nim w ostatnich latach jego życia. Wśród dość herme-
tycznych wileńskich kręgów kultury, do których dostęp 
nie jest łatwy dla osób z zewnątrz, a zwłaszcza dla przyby-
szy z daleka, uderzyła mnie otwartość i życzliwość gospo-
darza oraz ludzi z jego otoczenia. W kręgu „Nowej Ro-
muvy” nie czuło się podziału na swoich i obcych, wszyscy 
czuli się tam swobodnie, otoczeni wzajemną życzliwo-
ścią. Tę kulturę otwarcia i równego traktowania Andrius 
szerzył i krzewił wśród ludzi mu oddanych. Dzięki temu 
udawało się w ostatnich latach budować mosty pomię-
dzy litewskojęzycznym środowiskiem kultury, a twórca-
mi pochodzącymi z mniejszości narodowych, stanowią-
cych znaczną część ludności Litwy. Polska kultura Wilna, 
a szczególnie literatura, znalazły w osobie Konickisa i jego 
wychowanków dobrych i skutecznych promotorów. Chęt-
nie zapraszali naszych wileńskich rodaków na wspólne 
spotkania, prezentacje i festiwale, zachęcali do współ-
pracy polskich redaktorów i tłumaczy. Wilnu bardzo An-
driusa brakuje. Całe miejscowe środowisko kultury do-
tkliwie odczuwa jego odejście. Ale i nam w Polsce brakuje 
naszego litewskiego, oddanego starego druha.

Paweł Krupka
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Gdy się ma już lat ponad…
o wierszach Józefa Zięby z tomu 
Kończy się Czy się zaczyna

Zbigniew 
Waldemar 
Okoń

Od lat szukamy
prostej drogi wyjścia
poza swój bezsens
poza swój bezwład (...)
Ten sam krąg Ziemi
i kopuła nieba
w wymierną małość
nas ciągle zamyka

Józef Zięba

Jedenasty tom poezji Józefa Zięby pt. Kończy się 
Czy się zaczyna ukazał się w 2020 r. jako Tom I „Książki 
Duma Lublina” Lubelskiej Biblioteki Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich.

Publikacja, sfinansowana przez Instytut Literatury 
w Krakowie w ramach wsparcia Tarczy dla Literatów, wy-
dana została w 63. rocznicę debiutu poetyckiego Józefa 
Zięby, a debiut – co przypomnę – miał miejsce w roku 
1957 na łamach 30. numeru „Tygodnika Powszechnego”.

W 1957 r. Józef Zięba miał lat 25. W 2020 r. – w roku 
publikacji Kończy się Czy się zaczyna – miał lat 88. 
15 sierpnia 2021 r. Józef Zięba skończy 89 lat. Podaję po-
wyższe daty z życia Autora i twórczości nie bez powodu, 
wszak wyjaśniają one genezę Kończy się Czy się zaczyna. 
Odsłaniają jednocześnie – wymagającą obszernej inter-
pretacji niemal każdego wiersza w tym tomie – tajemni-
cę procesu twórczego tych wierszy oraz wyjaśniają ich eg-
zystencjalne, metafizyczne, ale i realistyczne przesłanie 
i treść, odnoszące się do życia autora.

Gdy się ma już lat ponad
chce się sumować
chce się podliczać

Szukać sensu dnia
jak liny
po której się wspinasz

Lina za tobą się urywa
Zostają powroty
Tylko w myślach
Stąd te
chorobliwe lęki
Niecierpliwość
poszukiwań
Biały anioł
na ciebie
Już czeka

(*** Kiedy się ma…)
Ten Biały anioł, który na ciebie/Już czeka – znaczy: 

czeka na nas. W ten sposób spełnia się zapisane w tym 
tomie ewangeliczne przesłanie, które wiersz po wierszu, 
krok po kroku, łączy człowieka z tym, co Kończy się Czy 
się zaczyna.

Wiersze Józefa Zięby wywołują szczególne wzruszenie 
i refleksję:

Wchodzę w ciemne korytarze
i w labiryntach wyjścia szukam

Przestrzeń przede mną się otwiera
i z drugiej strony widzę wszechświat 

(Droga wyjścia)
albo ten wiersz:

Panie Boże (…)
Starałem się
swój ugór uprawiać
na plon przysposobić (…)

Jeśli mi coś urosło
dopomóż odnaleźć
kłos

Z ziarnem nadziei
(***Panie Boże)

Józef zięba, Kończy się Czy zaczyna, «Ksiąki Duma Lublina», 
t. I, seria I, Wyd. SPP, Lublin Kraków 2020, ss. 158

Józef Zięba

Kończy się 
Czy się zaczyna

Stowarzyszenie 
Pisarzy Polskich
Oddział Lublin

Cena
20,00 zł

Lubelska Biblioteka
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich * * *

Dzień już obejmuje pożar
płomień wzrasta
na pół nieba

Domy
kościoły
płoną drzewa

Wznosi się swąd
pod sklepienia

To czas
choćbyś go gnał
jak płomień
się wymyka

Pozostają echa

Będziesz się cieszył
żeś dotarł do sedna

To tylko cień
o ciebie się otarł

Józef Zięba 
 

Kończy się 
Czy się zaczyna

ISBN 978-83-66761-00-1
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Kluczem-motywem do odczytania tego niezwykłego 
tomu poezji jest jego dwu zdaniowy tytuł: Kończy się Czy 
się zaczyna. Tom składa się z trzech części.

Charakterystyczne, niezwykle ważne dla interpreta-
cji treści całego tomu stają się znaki zapytania, których 
– podkreślam – nie ma w tytule (Kończy się Czy się za-
czyna), a które występują w tytułach pierwszej i drugiej 
części tomu (cz. I: Kończy się?), (cz. II: Czy się zaczyna?); 
tytuł części III jest powtórzeniem tytułu całego tomu 
bez znaków zapytania (cz. III – Kończy się Czy się za-
czyna). Natomiast w Spisie treści – co podkreślam kolej-
ny raz – tytuły trzech części tomu podawane są ze zna-
kami zapytania.

Odwołajmy się więc do gramatyki języka polskiego. 
W Kończy się Czy się zaczyna zdania (tytuły) bez znaków 
zapytania są zdaniami (tytułami) oznajmującymi. Zda-
nia (tytuły) ze znakami zapytania są zdaniami (tytuła-
mi) pytającymi. Takie świadome artystycznie, niespoty-
kane w poezji polskiej, występujące tylko u Józefa Zięby, 
„różnorodne” zestawienia tytułu, nadające tytułowi – ale 
i wierszom w poszczególnych częściach tomu – nowy 
sens i znaczenie, umożliwia Czytelnikowi bardzo różno-
rodną interpretację wierszy.

Nie chciałbym, aby takie usytuowanie znaków zapyta-
nia w tytule tomu oraz w tytułach trzech jego części, Czy-
telnik uznał na przykład za niedopatrzenia interpretacyjne 
autora lub błędy korektorskie wydawcy: Oddziału Lubel-
skiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Redaktorem tomu 
jest Zbigniew Włodzimierz Fronczek, korektorem Barbara 
Caban, a to są nazwiska gwarantujące najwyższy poziom 
redakcji i korekty książki. Jest to – na co zwracam szcze-
gólną uwagę – świadomy zabieg artystyczny Józefa Zięby.

Ideę Kończy się Czy się zaczyna doskonale wyraża 
projekt graficzny Patrycji Sus-Lutyńskiej: prosty, asce-
tyczny, bezpośredni, interpretowany – podobnie jak 
treść i przesłanie całego tomu – różnorodnie w zależno-
ści od wewnętrznych i zewnętrznych stanów Czytelni-
ka. Na pierwszej stronie okładki widzimy – symboliczne 
– drzwi zamykające się albo otwierające się (uchylające 
się), odsłaniające gdzieś poza drzwiami czerń wnętrza 
albo otwartą, nieograniczoną framugami drzwi posza-
rzałą biel. Interpretację, co w tym obrazie Kończy się Czy 
się zaczyna, pozostawiam Czytelnikowi.

Uzupełnijmy ten obraz: na czarnym skrzydełku tejże 
strony znajduje się wiersz (*** Otwórzcie się…), w któ-
rym autor zwraca się do:

wszystkich pięknych miast/ którem kiedyś widział (…) do 
mojego dziwnego domu/ na skraju zbocza/ który od lat ule-
piam/ chociaż nie wiem/ czy w nim będę mieszkał/, do zbęd-
nych rzeczy i zdarzeń/do których przyczynił się mój umysł/
oraz moja ręka/, prosząc:
Otwórzcie się/na sens istnienia/ i czas zapomnienia.

Natomiast na ostatniej stronie okładki wydrukowany 
jest wiersz (*** Dzień już obejmuje…), w którym autor 
stwierdza z optymizmem: To czas/choćbyś go gnał/ jak pło-
mień/ się wymyka/ Pozostają echa/ Będziesz się cieszył/ żeś do-
tarł do sedna.

Te dwa wiersze – podkreślam to jeszcze raz – znaj-
dują się zaraz na początku pierwszej części: są słowami, 
w których – jak w całym tomie – nie ma miejsca na patos, 
zbędną dydaktykę czy retorykę. Będziesz się cieszył/ żeś do-
tarł do sedna – co oznacza, że spełnieniem tego tomu bę-
dzie dotarcie przez Czytelnika do sedna Kończy się Czy się 
zaczyna (nie do celu!). W ten sposób autor wierszom na-
daje zwykły ludzki wymiar, który w życiu nigdy nie pod-
lega przedawnieniu czy zapomnieniu.

Tom Kończy się Czy się zaczyna jest zwieńczeniem do-
tychczasowego dorobku poetyckiego Józefa Zięby. Za-
chwyca powagą problematyki egzystencjalnej, filozoficz-
nej i moralnej, wnikliwością psychologiczną, otwartością 
myśli i sądów, artystyczną prostotą, konsekwencją akcep-
towanych przez poetę prawd, przekazywanych tonem ści-
szonym, 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 wzglę-
du na skoncentrowaniu się poety na treści i przesłaniu 
wierszy, co w dobie postępującej inflacji poezji, ucieka-
nia się do różnego rodzaju nowinkarstwa formalistycz-
nego, jest dzisiaj rzadkim zjawiskiem w poezji polskiej. 
Tylko najwybitniejsi poeci potrafią uniknąć pokus za-
wiłości formalnych i wierszom swoim nadać treść jasną 
i czytelną, artystycznie piękną i doskonałą. Wiersze Jó-
zefa Zięby takie są – ukazują w słowach prostych i bez-
pośrednich niepewność ludzkiej egzystencji: jej nikłość 
i krótkotrwałość, ale także jej wieczność: przestrzeń przede 
mną się otwiera /i z drugiej strony widzę wszechświat. Są bar-
dzo osobiste, pełne szacunku do człowieka, który ze spo-
kojem, humanistyczną równowagą i godnością prowadzi 
dialog z samym sobą, zwraca się do przyjaciół i najbliż-
szych mu osób. Odwołuje się do nieubłaganych, ostatecz-
nych 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

(Wymiar)
W wierszu pt. Tosi Józef Zięba pisze:
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  Nic Ci nie mogę ofiarować
  oprócz kilku słów

 Maleńka
 Niech Ci Bóg nie szczędzi

  Miłosierdzia.

Poeta nie traci optymizmu i nadziei:
  Szukam odpowiedzi

 Czy to już koniec
 czy początek drogi

  Koniec zamyka
  początek otwiera

 Jeśli jest koniec
 to nadziei nie ma

  Jeśli jest wiara
  zostaje nadzieja (...)

  Nie łatwo wybierać

   (*** Stoję na początku...)

Józef Zięba ukazał odwieczny, posiadający wielowieko-
wą tradycję egzystencjalny, humanistyczny dylemat czło-
wieka: Kończy się Czy się zaczyna. Wskazywał, że tylko 
w działalności człowieka, w łączności z drugim człowie-
kiem, w szczęściu i miłości z rodziną, przyjaciółmi, uko-
chanym miastem, ojczyzną, jej bohaterami, w modlitwie 
i poezji, wierze i nadziei, można zachować nieśmiertelność. 
Zachować, co się skończyło – co nie kończy się – co zaczy-
na się – co jest niewiadome, co, powtórzymy za autorem: 
Kończy się Czy się zaczyna – Kończy się? Czy się zaczyna?

Przemijaniu Józef Zięba przeciwstawia przyjaźń ist-
nienia: Przyjaźń urealnia prawdę i nieprzemijanie życia. 
Prawda w wierszach autora Kończy się Czy się zaczyna 
użyta jest w znaczeniu fundamentalnym, filozoficznym, 
teologicznym.

Niewiele nam potrzeba
w bujności traw
kwiatów
w strzelistości świerków

Niewiele nam potrzeba
do spokoju
w kory dotyku 

Konieczność nas łączy
W przyjaźni istnienia

(Przyjaźń)

Ludzi łączy i wiąże ze sobą konieczność, przyjaźń istnie-
nia, wspólny los, teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, 
nieubłagane prawa natury, którym podlegają, nietrwałość 
ludzkiego bytowania, jednakie zagrożenia i radości, do-
bro i zło, które ich otacza.

Wiersze Józefa Zięby zmuszają do myślenia nad ży-
ciem, nad zachowaniami człowieka w przeszłości i teraź-
niejszości, ale także – a może przede wszystkim – w przy-
szłości. Ta refleksja i zaduma Czytelników nad Kończy 

się Czy się zaczyna zwielokrotnia wartość tej niezwykłej 
książki.

Anna 
Choma-Suwała

Ukazał się czternasty numer istniejącego od 2004 roku 
czasopisma naukowego będącego pomostem łączącym 
kultury polską i ukraińską. „TEKA Komisji Polsko-Ukra-
ińskich Związków Kulturowych” na swoich łamach za-
mieszcza artykuły naukowe z zakresu literaturoznaw-
stwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa, które sprzyjają 
kształtowaniu przyjaznej atmosfery między sąsiadujący-
mi krajami. 

Trzon omawianego numeru stanowią teksty poświęco-
ne życiu i twórczości Józefa Łobodowskiego. Są one po-
kłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Józef 
Łobodowski dzisiaj – w kulturze polskiej i innych na-
rodów”, zorganizowanej z okazji 110. rocznicy urodzin 

TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków
Kulturowych

Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, t. 5, nr 14; red. 
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 2019, ss 264.
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pisarza przez Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS i Ko-
misję Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Od-
dział PAN w Lublinie. 

W tej części znalazło się kilka ukraińsko-, polsko- i an-
gielskojęzycznych artykułów, które ukazują poetę, pi-
sarza i publicystę nie tylko jako jednego z twórców lu-
belskiej awangardy, ale także jako rzecznika dialogu 
polsko-ukraińskiego. 

W artykule  autorstwa Łar ysy Wachniny 
„Міфологічний світ фольклору польсько-українського 
пограниччя” („Mitologiczny świat folkloru polsko-ukra-
ińskiego pogranicza w poezji Józefa Łobodowskiego”) zo-
stała zwrócona uwaga na problem folkloru ukraińskiego 
w twórczości Łobodowskiego w kontekście pogranicza 
polsko-ukraińskiego. Autorka podkreśla, że bez malow-
niczych pejzaży Wołynia i mitologicznych postaci folklo-
ru ukraińskiego nie sposób wyobrazić sobie jego poezji. 
Twórczość Łobodowskiego poświęcona Wołyniowi uka-
zuje wpływ ukraińskich tradycji ludowych na jego po-
etycką wyobraźnię, a folklor jest zjawiskiem głęboko or-
ganicznym, podobnie jak jego wizja Ukrainy. 

Kolejny tekst Ludmiły Siryk „Юзеф Лободовський – 
популяризатор національної української літератури” 
(„Józef Łobodowski – popularyzator literatury ukraiń-
skiej”) poświęcony został translatorskiej, publicystycznej 
i krytycznoliterackiej działalności Łobodowskiego, która 
przyczyniła się do rozpowszechniania literatury ukraiń-
skiej w Polsce. Na podstawie wybranych tekstów autorka 
przedstawiła poglądy Łobodowskiego na historię i cechy 
literatury ukraińskiej. Zwróciła uwagę, że w jego dorobku 
translatorskim znalazły się utwory w dużej mierze zabro-
nione przez cenzurę sowiecką, a podejmujące wątki de-
mokratyczne, wyzwoleńcze i humanistyczne. 

Wojciech Ligęza w tekście „Święto obfitości. Wiersze 
Józefa Łobodowskiego o naturze i sztuce” zwrócił szcze-
gólną uwagę na późną twórczość pisarza powstałą na 
emigracji, przepełnioną umiłowaniem piękna przyro-
dy, radością istnienia i swobodą słowa poetyckiego. Jak 
podkreśla autor, Łobodowski wiele miejsca poświęca po-
chwale kobiecego ciała, ukazując je przez pryzmat ma-
larstwa, rzeźby, architektury i muzyki. Korespondencja 
sztuk, barokowa stylizacja, bogactwo obrazów, skojarzeń, 
nagromadzenie figur stylistycznych jest swoistym „świę-
tem obfitości” w twórczym dorobku Łobodowskiego, któ-
ry znacznie różni się od wcześniejszych tradycji roman-
tycznych i katastroficznych.  

Celem artykułu Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej 
zatytułowanego „Emotions in the poetry of Józef Ło-
bodowski” („Emocje w poezji Józefa Łobodowskiego”) 
było ukazanie indywidualnego podejścia lubelskiego pi-
sarza do sztuki wyrażania emocji. Charakterystyczny dla 

przedstawicieli lubelskiej awangardy postulat prosto-
ty wypowiedzi, oszczędność metafor i  powściągliwość 
w wyrażaniu uczuć nie odpowiadał twórczemu tempe-
ramentowi Józefa Łobodowskiego. Pisarz sięgał po for-
my i konwencje literackie, zarówno rodzime, jak i obce, 
co pozwalało mu, wbrew dominującym tendencjom, re-
alizować potrzebę wyrażania emocji traktowaną w po-
ezji XX wieku jako przestarzałą. Choć nazywano go ostat-
nim romantykiem, rzadko pozwalał sobie na manifestację 
osobistych emocji w bezpośredniej liryce, co w romanty-
zmie nadal traktowane było jako zjawisko naturalne za-
równo przez autorów, jak i czytelników.

Anna Choma-Suwała podjęła się opracowania tematu 
„Józef Łobodowski w kręgu awangardy lubelskiej”. Autor-
ka dowiodła, że Awangarda Lubelska wywodząca się z gru-
py „Reflektor” w dużej mierze wpłynęła na postawę świa-
topoglądową i artystyczną Łobodowskiego oraz na jego 
twórcze wybory. Należący do młodszej generacji poeta 
wzorował się na dokonaniach Józefa Czechowicza, które-
go poezja była rezultatem rozczarowania współczesnością. 
Katastrofizm i wizyjność były obok zaangażowania spo-
łecznego oraz regionalizmu szczególnymi cechami łączący-
mi dorobek literacki przedstawicieli lubelskiej awangardy. 

Wymienionym wyżej poetom poświęcony został arty-
kuł Jarosława Cymermana „Genesis i apocalypsis. Poemat 
o mieście Lublinie Józefa Czechowicza i Ballada lubelska 
Józefa Łobodowskiego”. Autor starał się ukazać w nim 
okoliczności powstania utworów oraz różnice w sposo-
bie ukazania miasta przez lubelskich pisarzy. Przeprowa-
dzona analiza porównawcza dwóch utworów poetyckich 
pozwoliła również odpowiedzieć na pytania dotyczące 
specyfiki ich twórczości.

Test krytycznoliteracki „Rozmowy ponad czasem. Jó-
zef Łobodowski Pamięci Sulamity” autorstwa Alicji Jaku-
bowskiej-Ożóg ukazuje emigracyjny dorobek lubelskiego 
poety. Osiemnaście wierszy wchodzących w skład tomi-
ku Pamięci Sulamity stanowi swoiste poetyckie epitafium 
poświęcone pamięci Zuzanny Ginczanki, polskiej poet-
ki żydowskiego pochodzenia, tragicznie zmarłej w czasie 
II wojny światowej. Autorka artykułu dochodzi do wnio-
sku, że poezja Łobodowskiego dowodzi niezwykłej więzi 
artystycznej i osobistej łączącej oboje poetów. 

Dwa kolejne artykuły odchodzą od dominującej we 
wcześniejszych opracowaniach poezji. Tekst Feliksa Czy-
żewskiego „Kilka uwag o nazewnictwie miejskim Lu-
blina (na przykładzie powieści Czerwona wiosna Józefa 
Łobodowskiego)” dotyczy funkcji nazw własnych wystę-
pujących w powieści lubelskiego pisarza. Wyodrębnione 
z tekstu urbanonimy dotyczące przestrzeni miejskiej mię-
dzywojennego Lublina pełnią, zdaniem autora, nie tylko 
funkcję lokalizacyjną, indentyfikacyjną i wyodrębniającą, 
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ale także funkcję socjologiczną, bo łączą dzielnice, takie jak 
np. Podzamcze i Bronowice z zamieszkującą je ludnością 
żydowską i robotniczą. Miasto postrzegane jako arkadia 
młodości wyznacza również ekspresywną funkcję urbano-
nimów, ukazuje emocjonalny stosunek nie tylko bohatera 
powieści Józefa Zakrzewskiego, ale także samego autora. 

Zamykająca cykl poświęcony Łobodowskiemu praca 
Anny Woźniak „Wątki rosyjskie w publicystyce Józefa Ło-
bodowskiego” poszerza krąg zainteresowań pisarza o fa-
scynacje kulturą rosyjską. Na materiale kilku wybranych 
szkiców, esejów i recenzji publikowanych w latach 50. XX 
wieku na łamach paryskiej „Kultury” oraz londyńskich 
„Wiadomości” i „Tygodnia Polskiego” ukazano wątki ro-
syjskie w emigracyjnej publicystyce Łobodowskiego. Ce-
lem artykułu była analiza tekstów przez pryzmat idei dia-
logu polsko-ukraińsko-rosyjskiego propagowanej przez 
Instytut Literacki w Paryżu. Autorka zwróciła uwagę na 
dwie kwestie rosyjskiej publicystyki Łobodowskiego: za-
interesowanie literaturą, poezją i kulturą Rosji oraz nie-
nawiść do rosyjskiego imperializmu.  

W omawianym numerze „TEKI” znalazły się także ar-
tykuły poświęcone innym twórcom, pozostające jednak 
w kręgu zainteresowań polsko-ukraińskimi związkami 
kulturowymi. W tekście Andrija Sawenecia „Transfor-
macje obrazowania poetyckiego Jarosława Iwaszkiewicza 
w ukraińskich tłumaczeniach Dmytra Pawłyczki” zesta-
wienie oryginałów wierszy z przekładami ukazuje licz-
ne modyfikacje obrazów wynikające przede wszystkim ze 
złej interpretacji i błędnego odczytania kontekstu kultu-
rowego. Anna Horniatko-Szumiłowicz w artykule „Obraz 
współczesnej Ukrainy czy «pornografia cierpienia»? (na 
podstawie powieści Жінка його мрії Ołesia Ulianenki)” 
stara się odpowiedzieć na pytanie, czy jedna z najbardziej 
kontrowersyjnych powieści współczesnego ukraińskiego 
pisarza jest celowym przekroczeniem dobrego smaku czy 
przykładem fascynacji okrucieństwem, czyli tzw. „por-
nografią cierpienia”. W wyniku przeprowadzonej analizy 
autorka dochodzi do wniosku, że powieść pełni funkcję 
parenetyczną i ma na celu budowanie lepszej przyszłości 
Ukrainy, nie zaś ukazaniu cierpienia ukraińskiego spo-
łeczeństwa. Natomiast praca Justyny Mętrak i Mateusza 
Świetlickiego „Dorastanie i pamięć marginesów w powie-
ści Billy’s Boy Patricii Nell Warren (Patricii Kiliny)” jest 
próbą interpretacji angielskojęzycznej powieści amery-
kańskiej powieściopisarki i poetki, pierwszej żony Jurija 
Tarnawskiego, która w latach 60. XX wieku wydała kilku 
tomów poezji w języku ukraińskim pod pseudonimem 
Patricia Kilina. 

W numerze znajdują się także prace wykraczające poza 
blok literaturoznawczy poświęcone zjawiskom kulturo-
wym i socjologicznym. Artur Bracki w artykule „Aspekt 

etno- i socjolingwistyczny w pokrewnym zwyczaju lu-
dowym na Kaszubach i Ukrainie” przedstawia analizę 
porównawczą reliktowych zwyczajów ludowych wystę-
pujących na Kaszubach i we wschodniej części Podo-
la. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują na po-
dobieństwo w dwóch odrębnych, niegraniczących ze 
sobą kulturach. Praca Agnieszki Dudek-Szumigaj „Ję-
zykowy obraz Boga w inskrypcjach nagrobnych po-
granicza polsko-ukraińskiego” jest próbą analizy cyta-
tów biblijnych, zwrotów i wyrażeń odnoszących się do 
Boga występujących w polsko-, ukraińsko- i rosyjsko-
języcznych napisach nagrobnych we wschodniej Lubel-
szczyźnie i na zachodnim Wołyniu. Zdaniem autorki 
obraz Boga jest niejednoznaczny, jest postrzegany za-
równo jako surowy władca, jak i miłosierny zbawiciel. 
Oleh Beley w artykule „Суспільно зумовлені інновації 
в сучасному українському антропоніміконі періоду 
після Революції гідності” („Społeczne uwarunkowa-
nia innowacji we współczesnej antroponimii ukraińskiej 
[okres po Rewolucji Godności]”) koncentruje swoje ba-
dania na analizie współczesnej antroponimii ukraińskiej 
i dochodzi do wniosku, że przechodzi ona falę intensyw-
nych transformacji systemowych, których przyczyną są 
wydarzenia społeczno-polityczne w latach 2013–2019.

Trzy ostatnie artykuły wiążą się z glottodydaktyką, 
nauką i oświatą. W tekście „Практичний курс УМІ 
та формування навичок роботи з професійними 
текстами” („Praktyczny kurs języka ukraińskiego jako 
obcego oraz kształtowanie umiejętności pracy z tekstami 
specjalistycznymi”) autorstwa Olgi Barabasz-Rewak uka-
zano  specyfikę intensywnej nauki języka ukraińskiego 
jako obcego. Podniesiona została kwestia uwzględnienia 
potrzeb komunikacyjnych studentów i poznania termi-
nologii na materiale tekstów specjalnych. Halyna Sahan 
w artykule „Українська наука та освіта у міжвоєнний 
період на землях, що входили до Польщі” („Oświa-
ta i nauka ukraińska w okresie międzywojennym na zie-
miach wchodzących w skład II Rzeczpospolitej”) ukazu-
je pozycję ukraińskiego szkolnictwa wyższego i nauki na 
ziemiach zachodnioukraińskich, które w okresie między-
wojennym stały się częścią Polski. Natomiast Ołena Hu-
meniuk w pracy „Матеріальне становище українських 
студентів в Польщі в 1920–1939 рр.: джерела допомоги 
та особливості її надання” („Sytuacja finansowa ukra-
ińskich studentów w Polsce w latach 1920–1939. Źródła 
i charakter pomocy”) na podstawie szerokiego wachla-
rza dokumentów archiwalnych, kompleksowo przeanali-
zowała problematykę materialnego wsparcia studentów 
ukraińskich w Polsce międzywojennej. 

Numer zamyka tekst Haliny Korbicz „Буденність 
як спосіб і якість життя (кілька спостережень над 
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книгою Теодозії Зарівної Сходження на Кайзервальд)” 
(„Codzienność jako sposób i jakość życia [kilka uwag 
z powodu książki Teodozji Zarivnej Wejście na Kaiser-
wald]”). Wejście na Kaiserwald składa się z ośmiu różnych 
opowiadań tematycznych, dwóch, które odwzorowują at-
mosferę epoki rządów Breżniewa, a także eseju autobio-
graficznego Słońce wschodzi w Czortkowie. Prozę Zarivnej 
cechuje na ogół biografizm, który przejawia się bezpo-
średnio w tekstach i jest odgadywany w kontekstach.

Jak wynika z krótkiego omówienia, czternasty numer 
„TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturo-
wych” z 2019 zawiera wiele informacji dotyczących lite-
ratury, języka, kultury, relacji polsko-ukraińskich oraz 
przemian społecznych w Polsce i na Ukrainie, które przy-
czyniają się do rozwoju nauki i polepszenia stosunków 
dwóch sąsiadujących narodów.

Michał
Zioło

Ludzie z Łąkoci, Izabelmontu...

Łąkoć to wieś położona przy drodze z Kurowa do Mi-
chowa w powiecie puławskim. Dziś zamieszkuje ją nie-
wiele ponad dwustu mieszkańców. Z Łąkoci-Pożarnicy 
pochodził Stefan Rodak (1915–1975), pseudonim Rola, 
komendant obwodu Puławy Batalionów Chłopskich, au-
tor tomu wspomnień Maszerują Chłopskie Bataliony wy-
danych przez LSW w roku 1960.

W Łąkoci – dziesięć lat wcześniej – urodził się Józef 
Struski (zm.1996), ludowy poeta, autor wspomnień Pa-
miętniki o Łąkoci 1915–1945 i Pamiętniki sołtysa. Zapiski 
z czasów II wojny światowej. Pamiętniki Struskiego pisane 
wierszem i prozą ukazywać się poczęły w lubelskiej Poli-
hymnii od roku 2013. Do wydania drukiem dzieł chłop-
skiego poety przyczynił się ks. biskup Ryszard Karpiński, 
znający dobrze Łąkoć, bowiem jego matka Feliksa Kar-
pińska z domu Maruszak (1903–1968) pochodziła z tej 
wsi. Biskup Ryszard Karpiński jest redaktorem tomów 
i każdy z nich opatrzył przedmową. Ks. Edward Wale-
wander w recenzji Pamiętników o Łąkoci, zamieszczonej 
na łamach „Lublina” w roku 2013, odnotował wypowiedź 
biskupa Karpińskiego, który zachęcał czytelników, ale też 
mieszkańców Łąkoci i okolicy, aby uzupełniali swymi 
wspomnieniami dzieło Józefa Struskiego. Apel nie mi-
nął bez echa, Pamiętniki sołtysa wzbogaca obszerny list 
Ludwiki Nejmanowskiej, absolwentki UMCS, mieszkan-
ki Warszawy urodzonej w Łąkoci. Przywołam jeszcze list 
generała Stanisława Kozieja do biskupa Karpińskiego, 

Józef StruSki, Pamiętniki o Łąkoci 1915–1945, wyd. 
Polihymnia, Lublin 2016, ss 193. 
Pamiętniki Sołtysa. Zapiski z czasów II wojny światowej, 
wyd. Polihymnia, Lublin 2021, ss 217.
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Józef StruSki urodził się 17 stycznia 1905 r. we wsi 
Łąkoć, położonej w odległości 6 km na północny 
wschód od Kurowa, przy drodze prowadzącej 
z Kurowa do Michowa, na granicy dawnych 
powiatów: puławskiego i lubartowskiego. Jako 
małe dziecko, mając zaledwie pięć lat, został 
osierocony przez matkę, a ojciec zginął na wojnie 
w 1914 r. Wychowywał się w rodzinie dziadków, 
Agnieszki i Wojciecha Struskich, a później u ich 
syna, stryja Michała, który przejął gospodarstwo 
po rodzicach.

Podobnie jak inne dzieci w tej wiosce, z na-
uczania szkolnego, zorganizowanego przez doświadczonego nauczy-
ciela Aleksandra Żurkowskiego z Kurowa, korzystał tylko podczas jed-
nej zimy (1915–1916), ale dzięki wrodzonym zdolnościom i wysiłkowi 
woli nauczył się szybko czytać i pisać. Poza tym miał dobrą pamięć, był 
świetnym obserwatorem życia rodzinnego i społecznego, czytał dużo 
książek, najpierw tych dla dzieci, później poważniejszych. Z zapartym 
tchem słuchał opowieści tych, którym udało się powrócić z wojska czy 
z działań wojennych. Marzył o nauce w prawdziwej szkole, aż wresz-
cie mógł je zrealizować w rocznej Szkole Hodowlano-Rolniczej w Dę-
blinie (1926/27 r.), z której jednak nie był zadowolony, ponieważ zbyt 
mało było tam zajęć praktycznych. Dużo angażował się w pracę spo-
łeczną, której inicjatorem był legionista, Franciszek Kędzierski z Kuro-
wa,  w ramach Koła Młodzieży Wiejskiej „Siew” i później „Wici” oraz 
w Kółku Rolniczym. Powołany do wojska w 1927 r. po okresie 
rekruckim służył w kancelarii 78. pułku 
w Baranowicach. 

Po powrocie do cywila ożenił się w listopadzie 1929 r. z Natalią So-
kołowską i osiedlił się w pobliskim Izabelmoncie. Po jej niespodziewa-
nej śmierci wziął za żonę jej siostrę Józefę. Oboje wychowali pięcioro 
dzieci. Pomimo obowiązków rodzinnych i gospodarskich nie przestał 
się interesować rodzinną wioską, czego skromnym dowodem są liczne 
pamiętniki, które pozostawił po sobie. Zmarł 12 maja 1996 r. i został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Abramowie.
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Rzecz o germanizacji

Anna Winner to literacki pseudonim Anny Wiśniew-
skiej, absolwentki etnografii UMCS w Lublinie. Pisarka 
od grudnia 1981 mieszka w Szwecji, od 2014 roku rów-
nież w Polsce. Jej najnowsza książka to dramatyczna hi-
storia dziewięcioletniej Marzeny, którą odebrano matce 
wraz z małym braciszkiem na początku II wojny świato-
wej i wywieziono do Niemiec w celu germanizacji. Ma-
leńka Polka została adoptowana przez niemiecką rodzinę. 
Autorka w posłowiu przypomina, że temat polskich dzie-
ci przekazywanych do niemieckich rodzin był wprawdzie 
znany, ale w komunistycznej rzeczywistości ukrywany. 
Większość publikacji o historii polskich dzieci przezna-
czonych „na rasę” czyli poddawanych germanizacji, by 
z czasem mogły przyczynić się do odświeżenia krwi nie-
mieckiej i tym samym wzmocnienia rasy nordyckiej, po-
wstała po upadku PRL.

Rabunek dzieci został uznany przez Międzynarodowe 
Trybunał Wojskowy w Norymberdze za zbrodnię ludo-
bójstwa, a Konferencja UNESCO w Szwajcarii w 1948 
roku uznała proceder rabunku i eksterminację dzieci 
za zbrodnię przeciwko ludzkości. W tym miejscu nale-
ży przywołać działania mecenasa Romana Hrabara po-
dejmowane w celu odnajdywania polskich dzieci wy-
wiezionych do Niemiec. Książka Hrabara Uprowadzenie 
i germanizowanie dzieci polskich w latach 1939–1945 
była jedną z niewielu publikacji na ten temat. Wspomnę 
jeszcze książkę Józefa Wnuka Polskie dzieci oskarżają 

(wydana przez Wyd. Lubelskie w roku 1975) prezentu-
jącą dokumenty i wywiady z powracającymi z Niemiec 
i ich rodzinami. W Rocie, pieśni hymnicznej pełnej dumy 
ale i bólu, brzmią słowa „nie będzie Niemiec pluł nam 
w twarz ni dzieci nam germanił”. Pieśń Marii Konopnic-
kiej powstała w roku 1908 pod wpływem oburzenia prze-
śladowaniami dzieci polskich w zaborze pruskim. Minę-
ło 30 lat od powstania hymnu i sytuacja się powtórzyła. 
Najmłodsze pokolenie Polaków zostało poddane ciężkiej 
próbie wynaradawiania. Nikt nie zdołał obliczyć, ile dzie-
ci Niemcy wywieźli z Polski, ile mogło powrócić. Boha-
terka Anny Winner jest jedną z tych, której się udało po-
wrócić i odnaleźć matkę. Jest w tej niezwykłej i pięknej 
książce nie tyko dramat dziecka zabranego siła od mat-
ki, lecz także opowieść o niezwykłej miłości, o tęsknocie, 
a także o dramatycznym poszukiwaniu młodszego brata 
zabranego razem z bohaterką na zgermanizowanie. Au-
torka swą publikację poświeciła pamięci przyjaciółki, któ-
ra pragnęła, by porywanie dzieci „na rasę” nigdy się nie 
powtórzyło.

umieszczony w trzecim wydaniu Pamiętników o Łąko-
ci (wyd. 2016), a napisany po lekturze wspomnień Stru-
skiego. Generał także wywodzi się z tych stron, z nieod-
ległego Glinnika w powiecie lubartowskim. Lektura – jak 
zapewnia – przypomniała mu rodzinne strony i atmosfe-
rę dawnych, dziecięcych lat. Książka Struskiego, owszem, 
budzi nostalgię, ale to nie są sielankowe wspominki, to 
obraz heroicznej historii chłopskiej rodziny, opowieść 
o pracy, potrzebie nauki, miłości Boga i ojczyzny. Józe-
fa Struskiego spotkałem kilkakrotnie, często w lubelskim 
skansenie. Chętnie mówił o swych zainteresowaniach, 
umiłowaniu stron rodzinnych i potrzebie spisania histo-
rii okolicy. Ostatni raz spotkaliśmy się na sesji literackiej 
„Pisarze chłopscy” w Wojewódzkim Domu Kultury (rok 
1988) zorganizowanej przez mojego przyjaciela śp. Stefa-
na Aleksandrowicza. Prezentował wówczas wiersze, któ-
re odnalazłem w Pamiętnikach.

anna Winner, Na rasę, wyd. Polihymnia, Lublin 2021, ss 249
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Pijaków na świecie pełno.
Piją szewcy, wozacy, a i kowale – jak wieść gminna nie-

sie – nie wylewają za kołnierz.
Ludziska piją za swoje, rzadziej za cudze, bo o hojnych 

fundatorów – jak wiadomo – nie jest łatwo, zdarza się choć 
nieczęsto, że używają życia za diabelskie pieniądze

Ot, kowal Józef Kłos pijał za czarcie złoto. Nikt już nie 
powie, ile miał tego złota, może garnek, może pół, a może 
tyle ile w garści się zmieści. Wiadomo, że pił od lat i pił zu-
chwale, bo ile chciał i tyle, ile mógł. Jeszcze nie wytrzeźwiał 
dobrze po wczorajszej libacji, jeszcze się chwiał na nogach 
i w głowie miał mroczno, a już w karczmie zamawiał kwa-
terkę siwuchy! Jak kto się chciał z nim napić, to mógł, cze-
mu nie, bo nikomu kielicha nie odmawiał. Ale chętnych do 
picia z Józefem nie było wielu, bo do popijawy za diabel-
ską kasę nikt się nie spieszył, czasem jakiś przybłęda, cza-
sem jakiś nieznajomy, którzy nie wiedzieli, czemu bez py-
tania – skąd jest i dokąd zmierza – Józef kielich napełnia.

Czasem jedynie jakiś przybłęda czy nieznajomy nie od-
mawiali Józefowi towarzystwa i śmiało sięgali po napełnia-
ne przez niego kielichy.

Rzecz jasna, skoro pił, to pracy się nie imał. Nie kuł koni, 
lemieszy i siekier nie klepał, kołom i bronom dawnej świet-
ności nie przywracał. Dach się na jego chałupie przekrzy-
wił, płot – kiedyś pięknie z wikliny wywiązany – w pokrzy-
wach utonął, na zagonie – co go nie było komu zaorać – nie 
kartofle, a chwasty rosły, Józef Kłos zaś pić nie przestawał.

Nastał kolejny dzień lata, już najkrótsza noc się skoń-
czyła, Józef od trzech dni w domu się nie pojawiał, ale po-
jawił się starzec z siwą brodą – pewnie wędrowiec, a może 
pielgrzym – wiekowy, ale krzepki w sobie, bystrym spojrze-
niem chatę obrzucił, popatrzył na wysłużoną studnię, na 
obórkę, co z niej żadne odgłosy bydlątek nie dochodziły, 
wreszcie i kuźnię jakimś smętnym wzrokiem otarł.

– Kowala nie ma? – zapytał sam siebie, a może kobiety, 
co się na progu chaty pojawiła.

– Nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie – usłyszał 
w odpowiedzi.

Nieznajomy, choć nie dociekał, dowiedział się od gospo-
dyni, bo to kowalowa żona była, że małżonek z czartem się 
skumał, duszę sprzedał, robotę porzucił, gorzałą żyje i in-
nych do rozwiązłego żywota namawia. 

– Do karczmy nie pójdę – odrzekł starzec – ale, jeśli 
można, przed chatą w cieniu lipy poczekam. I przysiadł na 
koślawej ławeczce, w płuca powietrza nabrał, i sycił się wo-
nią, co ją kwiaty lipy rozkwitłe od dni paru, po okolicy roz-
niosły. Nie czekał długo, kowal się do domu toczył, jakby 
wiedział, że ktoś na niego czeka. 

Usiadł koło przybysza, od rozmowy się nie wykrę-
cał i począł się – pijanica – na swój los użalać. Poskarżył 
się, jak to chytry bies złotem w oczy mu zaświecił, życie 
bez trosk i bez pracy zapewniał. I tylko duszę chciał i nic 
więcej!

– A czy ja, nieszczęsny, wiedziałem – uskarżał się – że 
dusza we mnie siedzi? Czy ją czułem, widziałem? Nie wi-
działem! A widział ktoś duszę? Jest w człowieku krew, bo 
po skaleczeniu ciecze, są kości, wnętrzności – bo te bolą, 
dokuczają, a dusza? Dusza zaczyna boleć, kiedy już do nas 
nie należy. I wtedy człowiek zaczyna skamleć z bólu, z żalu 
za duszą, co ją nosi, ale ta już do diabła należy. A ten upo-
mni się o nią lada dzień, bo mój koniec bliski.

Nieznajomy słuchał, słuchał, w końcu rzekł: – Zakpił 
czart z ciebie, ale i ty możesz, nędzny robaczku, diabłom 
bobu zadać. Jak już piekielnik zjawi się tutaj i duszę bę-
dzie chciał ci wydrzeć, posadź go tu na tej ławie, albo i na 
przydrożnym kamieniu, a gdy ciebie posłucha, gdy już się 
rozsiądzie, to on już będzie w twojej mocy, nie wstanie na 
swoje nogi, nie zatupie w ziemię kopytem, dopóki nie usły-
szy od ciebie słów: „ruszaj skąd żeś przyszedł”. Zapamię-
taj, com ci rzekł, bo w tych słowach ratunek dla ciebie być 
może.

Starzec wstał, mruknął niby do Józefa niby do siebie: 
„a na mnie już pora” i energicznie przed siebie ruszył, 
a po chwili zniknął kowalowi z oczu. Ten zamrugał ocza-
mi, wyprostował się jakby mu nagle lat ubyło, coś zrozu-
miał, otrzeźwienie nań jakieś najwyraźniej spłynęło i coś 

Święty Piotr,  
kowal i diabły

Zbigniew 
Włodzimierski
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mu w duszy zagrało. – O, dobry Panie Boże – wyszeptał. – 
Toż to mnie sam święty Piotr mnie nawiedził! 

Na kolana więc runął i po raz pierwszy od wielu lat znak 
krzyża świętego uczynił.

– Grzech uczyniłem wielki, ale może ratunek i dla mnie 
będzie? – myślał z nadzieją i z dziwnym spokojem wycze-
kiwał diablego przybycia.

Nie minął tydzień, jak święty Piotr rady kowalowi 
udzielił, a zjawił się sam diabeł. Kowal w miniony tydzień 
do karczmy nie zaglądał, zgoda, ostatni okruszek złota 
zdążył przepić, ale spotkania najwyraźniej go odmieniło! 
Po obejściu się krzątał, płot z pokrzyw oczyścił, drzwi do 
obórki przytwierdził, okazały pniak dębu u gajowego za-
mówił. Zjawił się diabeł, gdy gospodarz miotłą po podwó-
rzu wywijał. Piekielnik stanął przed naprawionym płotem, 
podwórze lustrował, chytry uśmieszek gościł na jego gębie.

Kowal spostrzegł, że gość z piekła w jednej dłoni trzy-
mał kawałeczek sukna i uderzał nim w drugą, otwartą. 
Bez wątpienia woreczek na moją duszę! – odgadł. Odrzu-
cił miotłę, furtkę uchylił, diabła w obejście wpuścił. Wska-
zał klocek i powiada: – Rozsiądź się, odpocznij, a ja miotłę 
sąsiadowi oddam! Diabeł, niczego nie podejrzewając, roz-
siadł się na pniaku, a kowal Kłos, jak wrzaśnie: rozsiadłeś 
się, jak u siebie, ruszaj skąd żeś przyszedł!

Czart łypnął ślepiem, jakby własnym uszom nie dowie-
rzał, kiedy pojął, że to polecenie do niego wykrzyczane, 
chciał zuchwalca za kołnierz chwycić, poderwał się, ale 
słowa, co je kowalowi święty Piotr przekazał, miały swo-
ją moc! Odziomek po stuletnim dębie na którym się dia-
blisko rozsiadło, przylgnął do jego zadka! Niczym rzep się 
uczepił!

I nikt na ziemi diabłu pomocy nie mógł udzielić, po-
mknął więc co sił do piekieł! Litość u jednych wzbudził, 
furię w drugich wywołał, Lucyper zęby zacisnął, przywołał 
jednego z tych czartów, którzy najgłośniej na ludzkie ple-
mię pomstowali, Drugróg na niego wołali, i powiada: Pój-
dziesz do kowala, odbierzesz co nasze a nie jego. Skłonił się 
bies i bez zwlekania w drogę ruszył.

 Jeszcze słońce nie zaszło, a już kowal miał kolejnego go-
ścia z piekła rodem. Przywitał go jak dobrego znajomego, 
nawet o poczęstunku wspomniał, piekielnik huknął nie-
grzecznie, że nie gościć się tu przyszedł, ale odebrać to, co 
jego. – Dostaniesz co twoje, dostaniesz. Tylko wrota od 
kuźni przyprę, bo na noc nie zwykłem otwartych zosta-
wiać. Ruszył do kuźni, a diabeł za nim. Spodobało się dia-
błu w kuźni, popatrywał na miechy, kleszcze, młoty, pa-
lenisko... Kowal przerzucał z kąta w kąt to podkowy, to 
przetoczył stary pług, zardzewiały lemiesz odkręcił, diabeł 
się znużył, spojrzał w lewo, w prawo, najwyraźniej rozglą-
dał się, gdzie mógłby przysiąść, oparł się wreszcie na ko-
wadle, łapska otrzepał. Kowal czekał na ten moment i jak 

nie wrzaśnie: – Rozsiadłeś się, jak u siebie, ruszaj skąd żeś 
przyszedł!

Diabeł pięści zacisnął, poderwał się na nogi, ale nie pod-
biegł do kowala, by go pięściami wymłócić, lecz przera-
żony za się obejrzał, bo kowadło do zadu mu przylgnęło. 
Zatrzepał kuprem jak zmoczony kogut, nogami wierzgnął 
jak źrebak, a kowadło – jakby jakimś nieziemskim mazi-
dłem wysmarowane – tkwiło tam, gdzie go żaden diabeł, 
ale i człowiek również nie nosił! I tylko ogon nad nim ster-
czał. Upokorzony wyskoczył z kuźni i pomknął przed sie-
bie. Przed siebie czyli do piekła.

– Lepiej kowadło stracić niż duszę – westchnął kowal.
I już o trzecim spotkaniu myślał! Głaz, olbrzymi, co le-

żał na rozstaju dróg przy pomocy sąsiadów na swoje po-
dwórze przytoczył. Będzie ci w obejściu zawadzał – krzy-
wił się jeden z pomocników.

– Nie poleży tu długo, do niedzieli go już nie będzie! – 
zapewnił. Ale pary z gęby o tym, kto miałby głaz ponieść, 
nie puścił.

Ciekawski pomocnik w niedzielne przedpołudnie na 
podwórze kowala zajrzał i kamienia nie zobaczył.

Kowal nikomu o tym spotkaniu nie zdążył już opowie-
dzieć, bo już na kolejnego gościa czekał. Kiedy rankiem 
z łóżka zwlec się nie mógł, poczuł, że śmierć nadchodzi. 
Wezwał plebana i grzechów swych przed nim nie ukry-
wał, a kiedy pleban odszedł, polecił żonie, aby włożyła mu 
do trumny młotek i obcęgi.

– Nie pytaj po co, jeszcze sam nie wiem, co z nimi zro-
bię, ale bez nich zginąć przyjdzie.

Włożyć do trumny młotek i obcęgi, trud niewielki, po-
lecenie zostało spełnione. Kowal skonał, droga do piekła 
stała otworem. Ruszył nią uzbrojony w swoje narzędzia. 
Ale, ale… wróta przed nim zawarto! Ci, z których zakpił, 
nie mieli ochoty spojrzeć mu w oczy, a on naprzykrzać się 
diabłom nie miał ochoty.

Pozostało mu do bram raju pukać! Załomotał. Wychy-
lił się święty Piotr, poznał kowala i ręce załamał. – Ty tutaj? 
– zmartwił się wyraźnie. – Nie zasłużyłeś robaczku na raj!

– Ale popatrzeć mógłbym? – zapytał chytrze kowal. 
– Popatrzeć? – święty Piotr nie słyszał takiej prośby. 

– Popatrzeć?
– Popatrzę tylko przez szparę! – nalegał kowal.
Uchylił święty Piotr bramy!
Kowal wcisnął nogę, potem rękę z młotkiem. Rzucił 

młotek parę kroków, obcęgi jeszcze dalej!
– Mój młotek, moje obcęgi! Nie mogę bez nich wracać! 

– użalać się począł.
– A bierz je sobie! – przystał święty Piotr.
Nie musiał tego dwa razy powtarzać. Spryciarz ruszył 

żwawo po narzędzia i jeszcze żwawiej pomaszerował przed 
siebie. I został. Z raju nikogo nie eksmitują. ■
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Przysłowia 
i powiedzenia 
lubelskie

Zbigniew 
Włodzimierski

Grać 
na dudach

Dudy w miech! – mawiał często pan Uziębło, ojciec 
mego przyjaciela Stanisława. Sięgał po ten zagadkowy dla 
mnie zwrot, kiedy przyszło mu na coś machnąć ręką, od-
puścić, zrezygnować, odżegnać się, postawić na czymś 
krzyżyk, rozstać się z kimś lub czymś, ustąpić pola czy też 
wycofać się rakiem, albo jeszcze inaczej mówiąc: wziąć 
z czymś rozbrat. Sytuacji, w których korzystał z ulubio-
nego porzekadła, jak wynika z przytoczonych tu okolicz-
ności, nie brakowało. Po latach zorientowałem się, że pan 
Uziębło posługiwał się fragmentem, cząstką staropolskie-
go przysłowia, które brzmiało: „niedźwiedź zdechł, dudy 
w miech”. W Encyklopedii Staropolskiej odnotowano: 
„Przysłowie – niedźwiedź zdechł dudy w miech – zapi-
sane przez Rysińskiego pochodzi z tych czasów, gdy opro-
wadzający niedźwiedzie przygrywali na dudach”. O, mała 
niedokładność! Sięgnąłem do oryginału i przeczytałem, 
że Rysiński w swym tomie Przypowieści polskie zapisał 
„Niedźwiedź zdechł, dudy o ziemię”. Nie w miech (w wo-
rek) lecz o ziemię, więc w geście rozpaczy, czy też złości 
grzmotnięcie instrumentem o ziemię. Przezorniejsi – jak 
można się domyślać – chowali w miech, bo skoro były 
dudy, musiał się i znaleźć niedźwiedź, choć o niedźwie-
dzia gotowego tańczyć w takt muzyki wydobywanej z dud 
nie było łatwo, mówiąc wprost: niedźwiedź wyćwiczony 
w tańczeniu, czy też jedynie podrygiwaniu, nie był tani.

Skąd wziąć tańczącego niedźwiedzia? Tylko z akademii!
W powiecie oszmiańskim, w dawnym województwie 

wileńskim, kwitło miasteczko Smorgonie. Zasłynęło już 
w XVI i XVII wieku z niezwykłych nauczycieli i uczniów. 
Była tam jedyna chyba w całym świecie akademia, w któ-
rej szkolono… niedźwiedzie. Z absolwentami tej zoolo-
gicznej wszechnicy niedźwiednicy obchodzili domy nie 
tylko w Rzplitej, ale w całej Europie. Przy dźwiękach gło-
śnej muzyki prezentowano niedźwiedzie sztuczki. Zwroty 
„smorgoński akademik” oraz „smorgoński gagatek” były 
w języku polskim niezwykle popularne. Smorgoński aka-
demik to bez wątpienia marny nauczyciel, zaś smorgoński 
gagatek to chyba oporny w nauce młodzieniec. 

Zachowały się jeszcze inne powiedzenia, choćby „ty 
smorgońska dudo” czy „smorgońska fioko”. Oba – rzecz 

jasna – obraźliwe. Tajemniczo dziś brzmiąca „fioka” to 
kobieta lekkomyślna, trzpiotka, strojnisia.

Pora wyjaśnić, że dudy były niegdyś w Polsce instru-
mentem powszechnie używanym zarówno u wszyst-
kich stanów. W Encyklopedii Staropolskiej przeczytamy, 
jak „sławny pogromca Turków, Samuel książe Korecki, 
wzięty za czasów Zygmunta III do niewoli, pędzony pie-
szo do Stambułu, przygrywał na dudzie, by pocieszyć to-
warzyszów niedoli i lżejszym uczynić znojny pochód. Rej 
powiada, że szlachcic, kiedy sprosił na ucztę przyjaciół 
i sąsiadów, w oczekiwaniu latem na ganku, a zimą na pie-
cu siedząc, wygrywał sobie na dudzie. Jan Kochanowski 
pisze o trzech dudarzach, przygrywających zabawie przy 
gorejącym stosie sobótki w Czarnym Lesie. «Zaniechaj 
regała – powiada Opaliński – jeżeli i na dudach zabeczeć 
nie umiesz». Na Litwie było starostwo zwane Dudy, któ-
re sobie ktoś wyprosił u króla, przymawiając dwusłowno-
ścią: „«Weselejby było, kiedyby były dudy». Mamy stare 
przysłowia: l) Jak dudy grają, tak skaczą. 2) Jak dudy nad-
miesz, tak grają. 3) Nie wie, w jakie dudy dąć” – dziś już 
zapomniane, wyparte przez nowe, dosadniejsze lecz prze-
cież niekoniecznie zgrabniejsze, wszak pierwsze z nich 
można tłumaczyć złożoną frazą: jeśli wejdziesz między 
wrony, musisz krakać tak jak one. Drugie przywodzi na 
myśl powiedzenie: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, 
wreszcie trzecie: nie wie, od czego zacząć lub co robić.

Na dudach grano, jak świat długi i szeroki. A polskie 
dudy można podzielić na dwa rodzaje: te, do których po-
wietrze wdmuchuje się ustami (dudy podhalańskie i ży-
wieckie) i takie, do których powietrze wdmuchuje się 
miechem poruszanym ramieniem (dudy wielkopolskie, 
gajda, kozioł czarny, kozioł biały). Jak widać, w Polsce 
jest więcej dud poruszanych miechem. To dlatego, że taki 
instrument nie pozbawia muzyka możliwości śpiewania 
i może być instrumentem towarzyszącym. ■
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Roman Pukar

Barbara Michalec

Ja widzę, świat z jednej strony,  
Ty z drugiej. Namalujmy, wspólny 
obraz, obraz wzajemnych relacji.
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Roman Pukar

OLena Levchenko

W tym obrazie, pomiędzy partnerami, 
biegnie ścieżka porozumienia.



Roman Pukar

OLena Levchenko

Wyruszamy ze świata 
codziennego, jednak 
pod koniec Gr jest już 
porozumieniem.

Wyruszamy ze świata
codziennego, jednak
pod koniec Gry jest już
porozumieniem.



Roman Pukar

Wincenty Pukar

Gdy ja maluje wykrzyknik, partner 
widzi spójnik, żaden komunikat nie 
gwarantuje komunikacji.

Gdy ja maluję wykrzyknik, partner
widzi spójnik, żaden komunikat  
nie gwarantuje komunikacji.






