Stanisław Baliński

Kolęda Warszawska 1939
O, Matko, odłóż dzień Narodzenia
Na inny czas,
Niechaj nie widzą oczy Stworzenia,
Jak gnębią nas.
Niechaj się rodzi Syn najmilszy,
Wśród innych gwiazd,
Ale nie u nas, nie w najsmutniejszym,
Ze wszystkich miast.
Bo w naszem mieście, które pamiętasz,
Z dalekich dni,
Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz,
Świeży od krwi.
Bo nasze dzieci pod szrapnelami,
Padły bez tchu.
O! Święta Maryio, módl się za nami,
Lecz nie chodź tu.
A jeśli chcesz już narodzić w cieniu
Warszawskich zgliszcz,
To lepiej zaraz po narodzeniu,
Rzuć Go na Krzyż.
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Drodzy Czytelnicy,
Stanisław Baliński jest poetą zapomnianym. Przypominamy postać i dzieło znakomitego poety, w latach
międzywojennych związanego z głośną grupą poetycką
Skamander. Baliński był też dyplomatą, przebywał na placówce w Chinach, Brazylii, Persji. W roku 1939 wyjechał
do Paryża, dotarł do Londynu, tam znalazł zatrudnienie
w Ministerstwie Dokumentacji Rządu RP na uchodźstwie. Po wojnie pozostał na emigracji, współpracował
z rozgłośniami Wolna Europa i Głos Ameryki, zmarł
w Londynie w roku 1984. Jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach.
W październiku 2021 roku minęło 400 lat od bitwy
pod Chocimiem stoczonej pomiędzy armią zebraną przez
hetmana Jana Karola Chodkiewicza a wojskami tureckimi dowodzonymi przez sułtana Osmana II. Zamknięte
w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie stanęły na drodze armii osmańskiej usiłującej dokonać kolejnych podbojów. Zmagania zakończyły się taktycznym
zwycięstwem armii Rzeczypospolitej, ukoronowanym
podpisaniem umowy potwierdzającej ustalenia traktatu
w Buszy z 1617 roku.
O bitwie pod Iganiami, jednej najkrwawszych w powstaniu roku 1831, pisze prof. Rafał Kowalczyk. I ta batalia uwieczniona została na wielu obrazach i w literaturze.
Przypominamy wiersze inspirowane walkami polskiego
żołnierza, powstałe w różnych epokach, napisane w odmiennych konwencjach, ale nieustannie poruszające, dramatyczne i wzniosłe.
Do ważniejszych uroczystości, jakie przeżywał Lublin
w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, należały obchody stulecia śmierci Napoleona.
Przypadająca 5 maja 1921 roku setna rocznica śmierci
Bonapartego – relacjonuje dr Arkadiusz Malejka – była
w całym kraju powszechną demonstracją uczuć dla Francji. Uroczystości lubelskie – nad którymi pieczę sprawował lokalny Komitet Organizacyjny Obchodu Napoleońskiego złożony z przedstawicieli terenowych władz
państwowych, władz miejskich oraz miejscowych organizacji społecznych – wyróżniały się sprawną organizacją
i rozmachem. Komitet lubelski, jak odnotowano w ówczesnej prasie, „Za cel postawił sobie godne uczczenie
przez miasta województwa lubelskiego doniosłej rocznicy napoleońskiej, dające wyraz nierozerwalnej przyjaźni i czci Polski dla Francji”. I kolejny jubileusz. Minęło
sto lat od urodzin Tadeusza Różewicza, inicjatora teatru
absurdu i jednego z najwybitniejszych poetów XX w.
Z tej okazji Sejm RP przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku poety, chcąc oddać hołd jego artystycznym
dokonaniom, ogłosił rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza. W Lublinie nie zapomniano o wybitnym twórcy,
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zamieszczamy relację z rocznicowej imprezy, która odbyła się w lubelskiej bibliotece, prezentujemy także nieznane
listy Tadeusza Różewicza do Marii Bechczyc-Rudnickiej
podane do druku przez prof. Dariusza Pachockiego. Odnotowujemy międzynarodowe spotkania literackie i lokalne festiwale pieśni patriotycznych.
A ponadto w numerze piękny esej profesora Stefana
Kruka, niezrównanego znawcy polskiego teatru, o pojemności jednoaktówki. Dzieje jednoaktówki polskiej na
przestrzeni dwóch stuleci – przekonuje profesor Kruk –
wskazują na silne uzależnienie tego gatunku dramaturgii
od konwencji estetycznej panującej w danym okresie, ale
też na mniej lub bardziej wyraźne indywidualne wypowiedzi poszczególnych autorów.
Cieszę się, że możemy zainteresować naszych Czytelników pasjonującym pamiętnikiem hrabiego Jana Koźmiana, który odnalazł i komentarzem opatrzył Stanisław
Turski. Hrabia Jan Koźmian był właścicielem (m.in.)
Wierzchowisk położnych na trasie Lublin – Krasnystaw. Dziedzic – jak powiadano w okolicy o Koźmianie
– był znakomitym gospodarzem, człowiekiem bogobojnym, pracowitym, życzliwym, także filantropem. Cóż,
gospodarzył tylko do roku 1944, jego majątek rozparcelowano, Koźmian zmarł w nędzy. Publikujemy rozmowę z Markiem A. Koprowskim, pisarzem i reporterem,
zajmującym się problematyką wschodnią, prezentujemy
fragment najnowszej książki tego znakomitego autora
„Śmierć banderowcom. Krwawa rozprawa z OUN-UPA”.
Książka zwyciężyła w konkursie Historii Zebranej, dzięki głosom internautów otrzymała tytuł najlepszej książki historycznej II półrocza 2021 r. w kategorii: „W rolach
głównych”. To sprawiło, że zakwalifikowała się do ścisłego finału i bierze udział w konkursie na najlepszą książkę roku 2021. Serdecznie gratulujemy naszemu Autorowi.
Na łamach „Lublina” wybitni twórcy: Baliński, Różewicz ale także debiutanci. Dzisiaj debiutuje Krzysztof
Kańczugowski, młody, obiecujący poeta. A w naszej galerii intrygujące dzieła Jerzego G. Pęczuły.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor.
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POJEMNOŚĆ
JEDNOAKTÓWKI

(Od J. Potockiego do S. Mrożka)
W powołanych do działalności teatrach publicznych w XVIII-wiecznej Europie za normę uznawano widowiska pełnospektaklowe, tzn. składające się z pięciu
– w XIX w. częściej z trzech aktów. Sztuka jednoaktowa
nierzadko poprzedzała utwór główny na zasadzie „przygrywki” do emocji dostarczanych widzom tego wieczoru.
Takie bezpretensjonalne bluetki pisali m.in. dwaj czołowi
dostarczyciele repertuaru dla teatrów polskojęzycznych –
Józef Korzeniowski oraz Aleksander Fredro. Nie były to
dla nich zajęcia wstydliwe, godzące w autorytet dramaturga, przeciwnie – traktowano je jako miłą rozrywkę, antrakt pomiędzy większymi przedsięwzięciami pisarskimi.
Tak chyba pojmował swoje „Recueil de parades” („Parady”) hr. Jan Potocki, autor słynnego „Rękopisu znalezionego w Saragossie”, również napisanego w języku francuskim.
„Parady” Jana Potockiego
Zabawne miniatury sceniczne Jana Potockiego, napisane dla teatru dworskiego w Łańcucie, były wystawione
w 1792 r. Profesjonaliści sięgnęli po nie dopiero w 1958 r.
(Teatr Dramatyczny w Warszawie).
Zresztą na gruncie polskim nie była to nowość absolutna, gdyż misteria, mirakle oraz moralitety średniowieczne zawierały w swej strukturze i n t e r m e d i a nie związane z akcją widowiska wystawianego w kościele lub na
placu przykościelnym, mające charakter ludyczno-satyryczny, odnoszący się do bieżącego życia Sarmatów. Podobnie widowiska jarmarczne poprzedzane były krotochwilą mającą na celu przyciągnięcie pod estradę, na
której grano, jak największą rzeszę obserwatorów.
Wróćmy do dziełka Jana Potockiego. „Parady” składają się z sześciu jednoaktówek wzorowanych na francuskiej odmianie komedii dell’arte. Treścią tych miniatur są
naturalnie rokokowe zaloty. Oto „Zakochany Gil” (tytuł
pierwszej scenki) biada nad nieczułością swej pani Zerzabelli, która słyszy te lamenty i mimo pewnego lekceważenia mazgajstwa służącego, godzi się przyjąć jego umizgi.
W tym klimacie utrzymane są pozostałe miniatury sceniczne łańcuckiego autora.

Tymczasem I Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi.
Powstanie kościuszkowskie było desperackim zrywem
patriotów polskich pragnących odeprzeć zbrojną interwencję wojsk carskich. Dochodzi do „rzezi Pragi” dokonanej przez Moskali pod wodzą gen. Aleksandra Suworowa na cywilnej ludności prawobrzeżnej Warszawy
(4 XI 1794); III rozbiór Polski kładzie kres I Rzeczpospolitej. Ale 7 VII 1807 r. powstaje Księstwo Warszawskie na
części ziem polskich zagrabionych przez Prusaków. Teatr Narodowy żywo reaguje na te wydarzenia burzliwej
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epopei Napoleońskiej. I tak, aktor, dramaturg i redaktor
w jednej osobie L u d w i k A d a m D m u s z e w s k i
(1777-1847) choć korzysta z francuskich inspiracji artystycznych, to jednak pisze po polsku swoje komedioopery (wodewile) wyrażające silne zaangażowanie polityczne (patriotyczne). Taki charakter posiadają jego „O k o p y
n a P r a d z e”, powstałe w 1805 r., a wystawione i opublikowane w 1807 r., tematycznie związane ze spontaniczną obroną stolicy przed szturmem wojsk carskich w czasie powstania kościuszkowskiego.
Ten sam artysta w innym jednoaktowym wodewilu –
„S z k o d a w ą s ó w” – wystawionym w Teatrze Narodowym 15 IV 1814 r., nawiązuje do słynnej walki fraka z kontuszem oraz peruki z podgoloną czupryną, jaka
toczyła się w życiu społecznym Polski stanisławowskiej,
a także na deskach sceny warszawskiej. Teraz w stolicy
– znowu upokorzonej i podległej – rodziła się tęsknota za dawnymi (dobrymi!) czasami, kiedy Polak był wolny. Może więc warto przytoczyć z tej jednoaktówki „Polonez Anzelma”:

„Podług dawnego zwyczaju
Będą drużbowie i swaty,
Beczka starego tokaju,
Na nowożeńców wiwaty.
		
Gęśla, cymbały, maryna,
		
Ujrzą tęgiego kuranta
		
A tatulo, starowina,
		
Utnie, mospanie, drabanta.
W białym kontuszu pan młody,
A w rubronie panna młoda,
To mi to wspaniałe gody,
To mi to wspaniała moda.
		
W tył wyloty, w górę wąsy,
		
Zręcznie poprawiwszy pasa
		
Dalejże, braciszku, w pląsy!
		
Hasa, hasa, hasa, hasa”1.

1 Cytuję za: Zbigniew Raszewski, Staroświecczyzna i postęp czasu, Warszawa,
PIW, 1968, s.338-339.
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oszczędzało również Czesława, ale on cierpliwie znosi
swój los, bliźnimi nie pogardza, wolny jest też od nienawiści. I oto teraz staje się mimowolnym obserwatorem
sceny rodzinnej, w której Kapka – senior karci syna za
niestosowny – jego zdaniem – plan matrymonialny. Siła
uczucia młodych wzrusza Czesława, potrąca jakąś czułą strunę jego serca. Dość ma towarzystwa mizantropa
Astolfa, przeto podejmuje decyzję, by swoje oszczędności przekazać kochającej się parze, a w zamian pragnie
resztę życia spędzić z nimi, grzejąc swoje wyziębione serce żarem ich miłości. Astolf gniewnie reaguje na wybór
Czesława, rusza więc samotnie w dalszą drogę swej tułaczki. Kapka zaś konstatując tak nieoczekiwany uśmiech
losu, cofa swój zakaz.
Fredro pisząc „Odludków” miał 32 lata i choć estetyki romantycznej nie przyjął, to przecież tezy Mickiewiczowskiej: „Miej serce i patrzaj w serce” („Romantyczność”, 1821 r.) nie odrzucił.
Jednoaktówka „Ś w i e c z k a z g a s ł a” powstała w drugim okresie twórczości ojca komedii polskiej

No to „pohasajmy” sobie nieco, gdyż kolejny nasz bohater
Aleksander Fredro
właśnie w tym czasie zawiesił pałasz na ścianie (przypomnijmy: w czasie epopei Napoleońskiej był on jednym
z kilkunastu adiutantów cesarza Francuzów) i rozpoczął wraz z bratem Sewerynem „staż kawalerski”, a zabawy braci Fredrów głośne były nie tylko w Galicji. Echo
tego młodzieńczego karnawału pobrzmiewa we wczesnej
twórczości Aleksandra Fredry: w „Mężu i żonie” (1822),
w „Damach i huzarach” (1825), w „Ślubach panieńskich”
(1833). Z tego też okresu twórczości Fredry pochodzi jednoaktówka „O d l u d k i i p o e t a” (1826).
Miejscem akcji utworu jest oberża, w której gospodaruje imć Kapka. Jego syn Edwin, miejscowy urzędnik i poeta o duszy romantyka, kocha dziewczynę pozbawioną posagu, przeto ojciec ani myśli dopuścić do
tego związku. Tymczasem w zajeździe pojawiają się
dwaj starsi podróżni – owe tytułowe „odludki”, Czesław
i Astolf. Ten drugi wyraża skrajnie pesymistyczny pogląd na życie, on po prostu innych nienawidzi (antycypacja tezy XX-wiecznego egzystencjalisty francuskiego
J.-P. Sartre’a, który pisał, że „piekło to inni”). Życie nie
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(ok. 1861 r.), kiedy poeta postanowił przerwać milczenie.
Znowu miejscem akcji jest zajazd, tym razem skromniejszy („chata w lesie”), pod którym zatrzymują się dyliżanse
pocztowe. Jesień, wieczorowa pora, deszcz pada. Pocztylion przysnął w drodze, przeto dyliżans spadł z mostku do
rzeczki, a dwoje pasażerów znajduje schronienie w owej
ustroni leśnej. Początkowa rezerwa zostaje przełamana
z chwilą, gdy uczestnicy tej niefortunnej podróży poznają się. Skąpe światło lampy podróżnej pozwala obojgu stwierdzić, że wbrew mniemaniu partner (partnerka)
wcale nie jest stary (-a), a ponadto posiada niezaprzeczalny urok. Następuje prezentacja: ona – córka emerytowanego pułkownika – udaje się do Lwowa celem objęcia stanowiska guwernantki, on – właściciel wioski – przyznaje
się do braków swojego wykształcenia i proponuje młodej
kobiecie edukację jego umysłu i to do końca życia. Kiedy więc nagle „świeczka zgasła”, oboje mogą wsiąść do
nadjeżdżającego pojazdu, który powiezie ich do wspólnej przygody egzystencjalnej.
„Świeczka zgasła” to uroczy drobiazg sceniczny dający
dwojgu aktorów doskonały materiał do popisu, widzom
zaś pozwalający spędzić czas w atmosferze niewymuszonego komizmu sytuacyjnego i werbalnego.
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Cyprian Kamil Norwid
W innym klimacie emocjonalnym utrzymane są dwie
jednoaktówki Norwida: „N o c t y s i ą c z n a d r u g a”
(1850) oraz „M i ł o ś ć c z y s t a u k ą p i e l i m o r s k i e j”(1880). Pomiędzy tymi utworami istnieje 30-letni
przedział czasowy, przeto ich stylistyka oraz klimat emocjonalny posiadają nieco odmienne cechy, zachowują jednak zbieżną tematykę. Jest nią miłość – smutna (smętna?), niespełniona.
U genezy „Nocy tysięcznej drugiej” leży poetyka marivaudage’u, tj. komedii o skomplikowanej akcji i misternej charakterystyce postaci oraz subtelności ich uczuć.
Znaczną część utworu wypełniają monologi poety Rogera z Czarnolasu. Motywem przewodnim tych wyznań
jest nieodwzajemniona miłość artysty do Klaudii, która
wybrała brzydkiego męża, znacznie starszego od siebie,
lecz majętnego (oczywiste nawiązanie do Marii Kalergis,
damy serca autora tych lirycznych westchnień). Mamy
tu komiczną postać służącego Lucia oraz melodramatyczny motyw ukrycia się niefortunnego amanta w szafie z pistoletem w dłoni i czekającego na pojawienie się
domniemanej damy swego serca. Tymczasem w owej
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włoskiej oberży Castel Termo zatrzymała się inna turystka w asyście swego lekarza. Perłą tego utworu jest
słynny liryk „W Weronie”, włączony później do cyklu
„Vade-mecum”.
„Miłość czysta” – ostatni utwór dramatyczny Norwida – wolny jest od bufonady. Niektórzy krytycy wskazywali na pewną zbieżność tej miniatury scenicznej z poetyką lirycznych komedii A. de Musseta. Irena Sławińska,
najwybitniejsza znawczyni twórczości Norwida, dostrzegła odwrócenie sytuacji partnerów gry miłosnej. Dotąd biedny poeta daremnie wzdychał do serca „wielkiej
damy”, tu jest odwrotnie – hrabia Erazm Flegmin, zwolennik „trzeźwości” oraz systematyczności w życiu, lekceważy miłość Julii, zrywa zaręczyny, gdyż woli być niezależnym, wolnym od sentymentów. I tutaj znalazło się
miejsce dla Norwidowego arcydzieła lirycznego (II wersja wiersza „Czemu”) wyrecytowanego przez Feliksa, którego aspiracje zlekceważy Julia.
Powróćmy jednak do jednoaktówki krajowej, pisanej przez autorów osiadłych na terenach I Rzeczypospolitej. A tu w dobie międzypowstaniowej wiodącym nurtem literackim był s a r m a t y z m. Zresztą i na
emigracji powstawały arcydzieła wyrosłe z tęsknoty za
wolnością, jaką cieszyli się Polacy w I Rzeczypospolitej,

czego najwymowniejszym przykładem jest „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza oraz dramaty: „Mazepa”, „Fantazy”
i „Złota czaszka” J. Słowackiego.
Niezwykle ciekawy jest przykład autora „Beniowskiego”, który w „Grobie Agamemnona” biadał nad uwięzieniem przez Polskę „duszy anielskiej” w „czerepie
rubasznym”. Tymczasem w miniaturze dramatycznej
„Złota czaszka” (rok powstania 1842) miejscem akcji
jest m.in. krzemieniecki dworek rodziców poety, a bohaterem tego quasi-historycznego dramatu jest dziadek Słowackiego. Cofamy się do XVII stulecia („potop
szwedzki”), kiedy społeczeństwo polskie organizuje się
celem wyparcia agresora. Oto „Złota Czaszka”, strażnik
krzemieniecki, otrzymuje pismo króla Jana Kazimierza z nominacją na dowódcę konfederacji anty-szwedzkiej na terenie Krzemieńca. Uczeni zajmujący się twórczością Słowackiego zgodnie uznają, że poeta pragnął
uczcić w ten sposób swoich dziadków, rodziców matki; „Czerep rubaszny” przemienił się zatem w „czaszkę złotą”.
Pomińmy szereg utworów, które ilustrują ową fascynację kulturą staropolską i zatrzymajmy się na późnym
przykładzie owego zjawiska, mianowicie na jednoaktówce „Z a g ł o b a s w a t e m” (1900).
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Henryk Sienkiewicz
Jak pisze Władysław Zawistowski w posłowiu do wydania
tej komedii z 1991 r., autor znudzony pompą uroczystości
25-lecia swojej twórczości we wszystkich trzech zaborach
postanowił przekłuć balon patosu, a do tego celu najbardziej nadawał się pan Onufry Zagłoba herbu Wczele.
Sienkiewicz umieścił akcję utworu w okresie „potopu”,
ale poza bohaterem tytułowym wprowadził postaci nowe.
I tak, Jan Zaremba, „żołnierz, towarzysz lekkiego znaku”
stara się o rękę Zofii, córki „eks-palestranta” Oliwiusa.
Ten zaś, Polak obcego pochodzenia (z Holandii?), starał
się niegdyś o rękę Kuleszanki, panny z Podlasia, ale inny
Zaremba, stryj Jana, pokrzyżował te plany, przeto Oliwius żywi głęboką niechęć wobec każdego przedstawiciela rodu Zarembów. Jednym słowem bez interwencji pana
Zagłoby, znanego nie tylko z upodobania do trunków, ale
i z forteli, obejść się nie może. W pobliżu stacjonuje oddział Tatarów. Pan Onufry w stosownym przebraniu jako
Łykaj-bej „najeżdża” dworek Oliwiusa i groźbą spalenia
zabudowań oraz uśmiercenia mieszkańców osiąga zgodę
eks-palestranta na małżeństwo córki z Janem Zarembą.
Dużą, jeśli nie zasadniczą, rolę w przebłaganiu okrutnego
Azjaty pełni „wino weselne”, które ochoczo spija Łykaj-bej
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ku zdumieniu Oliwiusa: „Tatar i woła wina!” Czego jednak się nie czyni dla obrony własnej skóry.
By dopełnić tematu dodam, że w 1906 r. Adolf Nowaczyński opublikował „krotochwilę szlachecką” „Rej w Babinie” (tym pod Lublinem), zaś Adam Grzymała-Siedlecki wystawił „Wesele króla Jegomości” w 1922 r.
Stanisław Wyspiański
Tematykę historyczną w odmienny sposób ujmował autor „Nocy listopadowej”, jego interesowała nie tyle anegdota, lecz mechanizm wydarzeń ujmowanych w tragicznej tonacji fatalizmu dziejowego. „W a r s z a w i a n k a
pieśń z r. 1831” (1898 r.), którą tu się zajmiemy, jest
dramatem statycznym, konwersacyjnym o zakroju
historiozoficznym.
Trzeci dzień bitwy pod Grochowem (26 lutego).
W dworku na przedmieściu Warszawy mieści się sztab
polskiego wojska, centralną postacią jest generał Józef
Chłopicki, udrapowany na postać pomnikową. Oprócz
niego są tu generałowie: Skrzynecki, Pac i Umiński oraz
oficerowie niższej rangi, lecz reprezentujący dobrze znane rody: Ledóchowscy, Mycielscy, Niemojewscy. Jest
też Piotr Wysocki. Choć formalnie bitwą dowodzi gen.
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swej syntezy autor pisał: „Należymy do tego pokolenia,
które ocaliwszy się z ostatniej zawieruchy (mowa o powstaniu styczniowym), mając w żywej pamięci jej wszystkie następstwa, postanowiło zerwać z tradycją ostatniego
stulecia i nie w młodzieńczych porywach, ale w trzeźwej,
a wytrwałej pracy wewnętrznej szukać zbawienia i lepszej
przyszłości”2 (podkreślenia moje – S. K.). W „Warszawiance” Józef Chłopicki wygłasza dziwnie zbieżne poglądy. Do
bitwy o Olszynkę Grochowską przystąpi dopiero wtedy,
gdy dowództwo Michała Radziwiłła okaże się nieporozumieniem, zatem bardziej z motywacji ambicjonalnej niż
z przekonania o racjonalności zrywu powstańczego.
Tadeusz Rittner

Michał Radziwiłł, mocno skonfliktowany z Chłopickim,
to jednak wszyscy liczą się ze zdaniem tego ostatniego,
czekają na włączenie się go do walki. Ale gen. Chłopicki zwleka, by bardziej skompromitować Radziwiłła, choć
ceną tej obstrukcji będzie pogrom dywizji gen. Żymierskiego przez armię Dybicza i utrata szansy na zwycięstwo.
Chłopicki monologuje, oskarża młodych Polaków o brak
roztropności (pogoń za „malowniczością zgonu”). Inne
hasła przyświecały legionom polskim walczącym u boku
Napoleona:
„Było nam wtedy Zwycięstwo na imię
I tylko takie zaznaliśmy hasła,
A dziś… wy chcecie zgonu…”
Literaturoznawcy zgodnie wzorzec kreacji Chłopickiego upatrują w „Historii powstania listopadowego” Stanisława Barzykowskiego (Poznań, 1883). Barzykowski był
członkiem Najwyższej Rady Narodowej, solidaryzował
się z programem ks. Adama Jerzego Czartoryskiego. Jako
osoba odpowiedzialna za sprawy wojskowe brał udział
w bitwach pod Wawrem i pod Grochowem.
Poza Barzykowskim na kreację Chłopickiego wpłynęła też myśl przewodnia słynnej „Historii Polski w zarysie”
Michała Bobrzyńskiego (Kraków 1879). Już na początku

Motyw śmierci często gościł na kartach utworów pisarzy Młodej Polski, w wypadku twórczości autora „Bolesława Śmiałego” można nawet mówić o pewnej obsesji
w tym zakresie, co zapewne wiązało się z jego nieuleczalną wówczas chorobą. Porzućmy jednak dionizyjską Muzę
Wyspiańskiego i skupmy się na Tadeuszu Rittnerze, autorze dziś prawie zapomnianym, który w 1 połowie XX w.
w repertuarze teatrów polskich odgrywał znaczącą rolę.
Jednoaktówka „O d w i e d z i n y o z m r o k u” (druk:
1929; teatr: 1939) znana jest tylko specjalistom. A zasługuje na to. Wilam Horzyca wystawił w Teatrze Nowym
w Warszawie trzy dramaty jednoaktowe: „Miłość czystą
u kąpieli morskiej” C. K. Norwida, „Odwiedziny o zmroku” T. Rittnera oraz „Czasu jutrzennego” J. Czechowicza3
(4 II 1939). On więc wprowadził do repertuaru teatralnego trzy – jakże odmienne – utwory.
Zajmijmy się teraz jednoaktówką Rittnera. O ile „Warszawianka” mówiła o tragedii całego narodu, o tyle „Odwiedziny o zmroku” ogniskują się na traumie jednostkowej. Akcja utworu rozgrywa się w garsonierze pewnej
Pani, która jest utrzymanką „Przyjaciela w starszym wieku” – hrabiego posiadającego łysinę, monokl w oku, no
i zapewne jeszcze nie całkiem przehulaną fortunę. Kobieta nudzi się, co daje odczuć swemu utrzymankowi:
wyjściem z kłopotliwej sytuacji może być udział w balu
artystów. Pani nabyła nową suknię, za którą zapłaci oczywiście hrabia. Jest jesienny wczesny wieczór (godz. 1617), kiedy dni są krótkie. „Pan i władca” oddala się celem przywdziania stosownej garderoby, Pani zaś zostaje
zaskoczona niespodziewanym wtargnięciem do pokoju
30-letniego mężczyzny, który wraca z pogrzebu żony i pomylił drzwi. Konsternacja obustronna; mężczyzna chce
się wycofać, lecz teraz inicjatywę przejmuje ona. Ujrzała
2 Michał Bobrzyński, Historia Polski w zarysie, Warszawa, PIW, 1987, s. 42.
3 O utworze J. Czechowicza pisałem w: „Słowa i metody”. Księga dedykowana
prof. Jerzemu Święchowi, Lublin 2009, ss. 243–253.
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człowieka autentycznego, przygniecionego życiową traumą – całkowity kontrast dla stałego bywalca tej garsoniery. Pragnie więc zatrzymać go za wszelką cenę. Nawiązuje się rozmowa, oboje czują się wyzwoleni, potrzebni
sobie. Idyllę kończy brutalny dźwięk dzwonka elektrycznego oznajmiający powrót hrabiego. Sąsiad znowu pogrąża się w głębokim smutku i opuszcza ten przytulny salon.
Pani zaś – jak panna Maliczewska w głośnej sztuce Zapolskiej – musi (?!) zaakceptować swój status społeczny.
„Odwiedziny o zmroku” to wręcz podręcznikowy
wykład freudyzmu. Rittner – pisarz polsko-austriacki,
mieszkający w Wiedniu – oczywiście nie tylko słyszał
o doktorze Zygmuncie Freudzie, ale też znał jego poglądy i metody terapeutyczne. Wskazuje na to niemal cała
twórczość Rittnera, a zwłaszcza pełnospektaklowy dramat „Wilki w nocy” oraz omawiana tu jednoaktówka.
Jerzy Szaniawski
kroczył śladem Rittnera, który mieszkał w wielkim mieście, zaś autor „Dwóch teatrów” miał swój azyl w Zegrzynku, w rodzinnym dworku nad Narwią. Z tą małą
ojczyzną związanych jest szereg utworów tego pisarza, m.in. jednoaktówka „Powódź”, którą autor włączył

później w strukturę „Dwóch teatrów”4. Jest to najbardziej wstrząsający (tragiczny) utwór Szaniawskiego. Nastrojem oraz tematem przypomina „Most”, ściślej – II akt
tej sztuki, w którym 80-letni starzec w małej łodzi zmaga
się z żywiołem wody oraz kry lodowej, zalegającej wartki
nurt rzeki. Tu nie ma kry, ale wody rozszalałego żywiołu zalewają wszystko, co napotkają po drodze: budynki
gospodarcze i domy mieszkalne. Oto młode małżeństwo
schroniło się na poddaszu, a z nimi stary ojciec. Znikąd
ratunku. Nagle w oddali pojawia się łódź napełniona ocalałymi ludźmi. Młodzi wołają o pomoc, która w końcu
przybywa. Mężczyzna zarządzający łodzią stwierdza, że
może zabrać tylko kobietę z dzieckiem, co i tak wywołuje
protesty, gdyż łódź jest wypełniona po brzegi, a mężczyźni pracujący wiosłami są już u kresu sił, przeto „kapitan”
gotów jest zabrać jeszcze młodego mężczyznę, który „nad
wodą urodzony wiosłem dobrze robi”; dla ojca nie ma
miejsca. Starzec próbuje zatrzymać łódź, ale syn uderza
wiosłem ojca po rękach. Czterokrotne wołanie: „Synu…!”
pozostaje bez echa.

4 O twórczości dramatycznej Szaniawskiego, m.in. o dwóch jego jednoaktówkach: „Zegarek” i „W lesie” pisałem w eseju „Kultura i natura w twórczości dramatycznej J. Szaniawskiego” w: „Nestor” 2020, nr 4.
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Zbigniew Herbert
Motyw tragicznej starości występuje również w słuchowisku „D r u g i p o k ó j” Herberta opublikowanym
w „Dialogu” (1958) oraz przedrukowanym w zbiorze
„Dramaty” (1970). Poeta wykazywał wszechstronne zainteresowania: studiował na ASP w Krakowie, tam też
w 1947 r. ukończył studia w zakresie ekonomii w Akademii Handlowej. Jakby tego było mało, Herbert w Toruniu studiował prawo oraz filozofię (przyjaźń z Henrykiem Elzenbergiem). Po co przypominam te znane fakty?
Dla wyjaśnienia genezy „Drugiego pokoju”.
Słuchowisko radiowe, napisane w okresie „odwilży”,
wyrosło na gruncie głodu mieszkaniowego, jaki trapił Polaków w czasie „koszarowego komunizmu” i w zasadzie
nie został rozwiązany do dnia dzisiejszego, mimo exodusu z kraju ok. 2 milionów głównie młodych Polaków.
W słuchowisku Herberta starsza pani odstępuje z dobroci serca „drugi pokój” pewnej młodej parze. Tak rozpoczyna się koszmar jej dalszej egzystencji. Młodzi szybko opanowali sytuację. Przez 3 lata skutecznie zatruwają
jej życie, fumami wymusili jej rezygnację z używalności
kuchni, potem zasugerowali jej przeniesienie się do domu
starców. A gdy to nie poskutkowało, sfabrykowali „pismo urzędowe” domagające się opuszczenia „bezprawnie
Agnieszka Sitek i Waldemar Barwiński, spektak „Drugi pokój”, teatr tm., 29 March 2009, foto. Jerzy Stalęga, domena publiczna, wikipedia
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Sławomir Mrożek, Na pełnym morzu. Karol. Strip-tease, reżyseriaWładysław Kowalski, scenografia - Jan Banucha, premiera15 marca 1978,
scena Scena Duża, OBSADA; Mariusz Benoit Listonosz/Okulista/Pan II, Piotr Cieślak Lokaj/Okulista/Pan I, Kazimierz Kaczor Gruby, Maciej
Szary Mały/Dziadek, Andrzej Wasilewicz Średni, http://www.powszechny.com/spektakle/na-pelnym-morzu-karol-strip-tease

zajmowanego mieszkania”. Staruszka zamknęła się w swoim pokoju, a młodzi nasłuchują, czy nadszedł „koniec”.
A gdy przez dłuższy czas nie ma odgłosu, pozostaje wyważenie drzwi, potwierdzenie zgonu właścicielki, pogrzeb
i formalności urzędowe prowadzące do opanowania całego lokalu.
Nie wiem, czy Herbert oparł fabułę tego utworu na
materiale rzeczywistym. Jedno jest pewne – dotknął bolącej rany naszego życia społecznego.
Sławomir Mrożek
Zgoła odmienną poetykę reprezentują jednoaktówki: „N a p e ł n y m m o r z u” (1960), „K a r o l” oraz
„S t r i p - t e a s e” (1961) S. Mrożka.
Autor posługuje się metaforą i groteską przywołujące powiastkę filozoficzną XVIII w. W „Strip-tease” Mrożek ukazuje bezradność jednostki wobec systemu totalitarystycznego państwa. W „Karolu” obnaża mechanizm
terroru. Z kolei jednoaktówka „Na pełnym morzu” akcentuje bezmiar zniewolenia społeczeństwa. Gruby nie

zadowala się konkluzją, że skoro (rzekomo) nie ma na
tratwie pożywienia, to trzeba zjeść nie coś, lecz kogoś, naturalnie ofiarą ma być Mały. Mrożek humorysta nie zadowala się tym wnioskiem, doprowadza do paradoksalnej
sytuacji, w której przyszła ofiara wygłasza pean na cześć
prawdziwej „wolności”. Tu już wyraźnie daje się odczuć
klimat „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella.
Czas na wnioski. Jednoaktówka w ciągu kilkusetletniego rozwoju zmieniała tematykę i stylistykę, gdyż spełniała
wielorakie funkcje. W I Rzeczypospolitej bawiła widzów
rubasznym humorem, a satyra społeczna realizowała cele
dydaktyczne. „Parady” Jana Potockiego wyrosły z ludycznych oczekiwań dworaków. Jednoaktówka „Odludki i poeta” Aleksandra Fredry pobrzmiewa nutą teatrów paryskich, w jeszcze większym stopniu ta uwaga dotyczy
miniatury dramatycznej „Świeczka zgasła”. Liryczne komedie C. K. Norwida również wiele zawdzięczają inspiracjom dramaturgii poetów nadsekwańskich.
W kraju zaś zwrócono się w stronę sarmatyzmu, co
uwidacznia się w wodewilach L. A. Dmuszewskiego, w komediach: J. Korzeniowskiego, A. Fredry, J. Chęcińskiego.
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Późne przejawy owej nostalgii za „rajem utraconym” jawią się w komedii „Zagłoba swatem” H. Sienkiewicza.
A także w utworach pełnospektaklowych. „Warszawianka” S. Wyspiańskiego wprowadza nas w obszar zagadnień
historiozoficznych – roli powstań narodowych w życiu
społeczeństwa polskiego, bilansu ogromnych strat i złudnych zysków. Tadeusza Rittnera interesowała teraźniejszość, los jednostki oraz gra podświadomości. Jerzy
Szaniawski przejawiał podobne zainteresowania w jednoaktówkach: „Zegarek” oraz „W lesie”. Nie obce mu były
tony tragiczne, gdy dotykał problemu starości w zderzeniu z klęską powodzi.
Zbigniew Herbert w swojej liryce czerpiąc motywy z antyku grecko-rzymskiego poruszał zagadnienia ogólnoludzkie. Natomiast w utworach dramatycznych („Drugi pokój”,
„Lalek”) angażował się w palące problemy społeczne takie
jak: brak mieszkań, chuligaństwo i alkoholizm młodzieży.
Można je określić mianem reportażu radiowego (teatralnego). W odmienny sposób buduje akcję swoich jednoaktówek S. Mrożek, korzysta z metafory scenicznej, zdarzenia wzbogaca sporą dozą absurdalnego humoru.
Jak więc widzimy, dzieje jednoaktówki polskiej na
przestrzeni dwóch stuleci wskazują na silne uzależnienie
tego gatunku dramaturgii od konwencji estetycznej panującej w danym okresie, ale też na mniej lub bardziej wyraźne indywidualizowanie wypowiedzi poszczególnych
autorów. Co starałem się zaznaczyć w tym rekonesansie
historyczno-teatralnym.
Stefan Kruk
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W 400. rocznicę
starcia dwóch cywilizacji
– bitwa pod Chocimiem 1621 r.

W 2021 roku mija dokładnie 400 lat odkąd wojska
Rzeczypospolitej Obojga Narodów obroniły kraj przed
potężnym atakiem Imperium Osmańskiego. Zjednoczone jak nigdy siły Rzeczypospolitej przez ponad miesiąc
odpierały zmasowane ataki Turków i ich lenników, ostatecznie doprowadzając do załamania ofensywy i podpisania rozejmu, który zabezpieczył południowe granice
królestwa na następne lata. Obrona warownego obozu
pod Chocimiem, uchodzi za symbol niezłomności wojska polsko-litewskiego wspieranego wydatnie przez Kozaków hetmana Piotra Konaszewicza Sahajdacznego, które wytrwale stawiało czoło potędze osmańskiej. Jednak
nim doszło do zwycięstwa, sytuacja Rzeczypospolitej nie
była do pozazdroszczenia. Pośpiesznie zebrany sejm pod
koniec 1620 r., obradował w cieniu klęski hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą i wielkiej presji ze strony groźby inwazji tureckiej na ziemie państwa polsko-litewskiego. Co doprowadziło do sytuacji w której znalazła
się Rzeczypospolita? Jakie były przyczyny wypowiedzenia
wojny przez tak potężnego przeciwnika? Odpowiedź na
te pytania, wydaje się być kluczowe, by móc zrozumieć
podłoże i przebieg całego konfliktu.
Polityczny kocioł w księstwach naddunajskich
I Rzeczypospolita od południa graniczyła nie tylko z Imperium Osmańskim, ale również z jego lennikami w postaci Chanatu Krymskiego oraz księstw naddunajskich: Hospodarstw Mołdawskiego i Wołoskiego
oraz Księstwa Siedmiogrodu. To władze w Stambule miały ostatnie zdanie co do obsady władz w swoich lennach,
ale stopień podporządkowania księstw różnił się w zależności od konkretnego przypadku. Stosunkowo najwięcej
swobody we własnym stanowieniu miało Księstwo Siedmiogrodu. Celem polityki zagranicznej państwa polsko-litewskiego, było m.in. wpływanie na politykę dynastyczną
wspomnianych lenn. Celem tych działań było niedopuszczenie do poszerzenia się granicy polsko-tureckiej.
Zaangażowanie to budziło oczywisty sprzeciw Turcji,
która pod koniec XVI w. próbowała zamienić lenna na
podporządkowane prowincje. Bezpośrednim powodem

do interwencji były działania hospodara wołoskiego Michała Walecznego, który wykorzystując zamieszanie polityczne w lennach zamierzał zjednoczyć Mołdawię, Wołoszczyznę i Siedmiogród pod jednym panowaniem oraz
uniezależnić się od zależności względem Turcji i wpływów Rzeczypospolitej. Wobec takiego rozwoju sytuacji
Turcja planowała ostateczną rozprawę z lennikami i likwidację ich autonomii. Plany te pokrzyżowały dwie interwencje Jana Zamoyskiego, który zdecydował się ubiec

n u m e r

5 (109)

w r z e s i e ń

–

p a ź d z i e r n i k

2 0 2 1

•

1 9

Turków i wkroczyć do państw naddunajskich. Najpierw
skierował się do Mołdawii gdzie nie napotykając oporu, pomaszerował wraz z armią na Wołoszczyznę, gdzie
doszło do starcia z wojskiem Michała Walecznego. Pod
Bukowem doszło do bitwy, w której zwycięzcą okazał się
Zamoyski. Trony w obu państwach objęli Szymon i Jeremiasz Mohyła, współpracujący ściśle z państwem polsko-litewskim. Interwencja Zamoyskiego, na kilkanaście lat uspokoiła obszar, ale sprawa z Turcją nie została
rozwiązana.
Wspierani przez polskie czynniki polityczne hospodarowie z rodu Mohyłów, weszli w silne koligacje rodzinne z polskimi rodami magnackimi – Potockimi, Wiśniowieckimi czy Koreckimi. Przedstawiciele tych paranteli
coraz silniej wpływali i ingerowali w politykę lokalną prowadzoną w tureckich lennach. Po śmierci Jeremiasza
i Szymona Mohyłów, nastąpił wysyp interwencji polskich
magnatów w Mołdawii, co rozjątrzyło napięte stosunki
polsko-tureckie. Tak szeroko zakrojona ingerencja w wybór władz w Mołdawii stanowiła poważny casus belli i dawała oczywisty powód do wojny.
Kozacy-Tatarzy – kolejna oś sporu
Innym powodem napiętych stosunków z Imperium
Osmańskim były spory na granicy z Chanatem Krymskim. Tatarzy, prowadząc charakterystyczny koczowniczy styl życia żyli głownie z grabieży i łapania w jasyr
mieszkańców państw graniczących z Chanatem. Z uwagi na wspólną granicę, południowo-wschodnie tereny
Rzeczpospolitej były stale zagrożone łupieżczymi atakami, które powodowały poważne spustoszenia w tym rejonie. Turcy, których lennikami byli Tatarzy, obwiniani
byli za te napady.
Nieustanne najazdy na tereny południowo-wschodnie doprowadziły do powstania pasa ziemi niczyjej, zwanego Dzikimi Polami. Ten bezludny w zasadzie step stał
się krainą zamieszkiwaną przez Kozaków. Byli tu ludzie,
którzy zdecydowali się żyć na tych terytoriach i normalnie funkcjonować parając się typowymi zajęciami w postaci myślistwa, rybołówstwa, rzemiosła czy hodowli, ale
ze względu na permanentne zagrożenie zostali zmuszeni
do opanowania rzemiosła wojennego, które umożliwiało im przetrwanie. Po pewnym czasie ludzie ci zaczęli łączyć się w grupy, by łatwiej im było przetrwać. Następnie
grupy te przekształciły się w organizację wojskową. Ludzi
tych nazywano Kozakami. Kozacy przez długi czas stanowili osłonę dla grabieżczych najazdów tatarskich, ale
sami również organizowali najazdy na ziemie Imperium
Osmańskiego i Chanatu Krymskiego. Formalnie Kozacy byli podporządkowani władzy króla polskiego, który
zakazywał grabieżczych najazdów. Mimo to trwały one

Portret Osmana II, rycina anonimowego rytownika z 1621 roku, Polona

nadal, na co uskarżały się władze w Stambule. I tak wśród
wzajemnych oskarżeń Imperium Osmańskiego i Rzeczpospolitej narodził się kolejny powód do wojny.
Uderzenie tureckie i klęska pod Cecorą
Już w 1616 r. siły tureckie pod wodzą Iskandera Paszy, udały się do Mołdawii i przerwały interwencję księcia Koreckiego. Jego wojsko zostało pobite a sam książę
dostał się do niewoli. W odpowiedzi dowodzący polską
armią hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski założył warowny obóz w pobliżu Buszy nad Dniestrem, skąd
oczekiwał na dalszy rozwój wypadków. Wobec niechęci do eskalowania dalszego konfliktu zarówno strona turecka jak i polska przystąpiły do rozmów. W traktacie zawartym w Buszy w 1617 r. obie strony zobowiązały się
do pohamowania swoich lenników – Kozaków i Tatarów
przed najazdami, a Rzeczpospolita zrzekła się roszczeń
do księstw naddunajskich.
Zawarte porozumienie, choć nieco wyhamowało nastroje wojenne, nie było respektowane przez żadną ze
stron. Tatarzy niemiłosiernie łupili pogranicze, podobnie zresztą jak i Kozacy. Zaogniła się również sprawa
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Mapa z XVII wieku przedstawiająca bitwę pod Chocimiem 1621 r.

księstw naddunajskich. Oto nowy hospodar mołdawski,
Grek z pochodzenia Kasper Graziani wybrany z polecenia władz tureckich okazał się niewiarygodny i rozpoczął współpracę ze stroną polską. Turcy na wieść o jego
konszachtach przystąpili do zbrojnej interwencji. Zagrożony Graziani wezwał na pomoc Żółkiewskiego, obiecując mu solidne wsparcie podległych sobie mołdawskich
żołnierzy.
Hetman wielki koronny przekroczył Dniestr we wrześniu 1620 r. a następnie skierował się w stronę Cecory.
Spodziewane wsparcie od Grazianiego okazało się fikcją,
a to ze względu na grabieże jakich dokonywali lisowczycy będący częścią polskiej armii oraz niechętna postawa możnowładców mołdawskich. Żółkiewski będąc już
w sile wieku zachowywał zbyt daleko idącą powściągliwość i przyjął postawę defensywną, okopując się w obozie warownym pod Cecorą. Pierwsze ataki wojsko polskie odparło zza szańców obozu, ale 19 września doszło
do walnej bitwy z wojskami tureckimi. Żółkiewski przyjął wariant pasywny i zamiast uderzyć na wroga wolał

bronić się z otoczonego taborami obozu. Plan załamał się
w momencie przejścia wojska mołdawskiego na stronę
Turków, co doprowadziło do otoczenia części wojsk polskich i ich rozbicia. Pozostała część rozpoczęła gorączkowy odwrót pod osłoną taboru w stronę granicy, jednak po
przemaszerowaniu kilku mil doszło do paniki w obozie,
którą wywołali lisowczycy razem z czeladzią, obawiający się sądu na terenie Rzeczypospolitej. Przeprowadzona dywersja w rezultacie doprowadziła do ostatecznej zagłady armii koronnej. Stanisław Żółkiewski poległ a jego
zastępca, hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski
dostał się do niewoli. Rzeczypospolita znalazła się w dramatycznej sytuacji.
Postanowienia sejmu z końca 1620 r.
Na wieść o dramatycznych wydarzeniach, natychmiast
zwołano sejm, który miał ustalić sposoby obrony kraju.
W senacie odbyła się dyskusja nad planowanymi formami organizacji wojska. Ścierały się różne koncepcje,
w tym ta przygotowana przez Zbaraskich o wystawieniu
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wojska zaciężnego wzmocnionego o poważne posiłki cudzoziemskie, ogólnokrajowej wyprawy pospolitego ruszenia oraz
akcji dywersyjnej Kozaków, którzy mieli
przeprowadzić atak na Stambuł od strony
Morza Czarnego. W istocie wiele kwestii
poświęcono udziałowi Kozaków w zbliżającej się wojnie. Jedni domagali się ich
ukarania za niezdyscyplinowanie i przyczynienie się do wybuchu wojny a drudzy planowali wykorzystać ich w zbliżającej się wojnie.
Ostatecznie zadecydowano o skierowaniu wszystkich jednostek zaciężnych
na południowo-wschodnią granicę, zorganizowanie wyprawy pospolitego ruszenia oraz włączenie Kozaków do zbliżającej się walki. Postanowiono o odwołaniu
z Litwy hetmana wielkiego litewskiego
Jana Karola Chodkiewicza, który przejąć
miał kontrolę nad operacją wojskową. Pomocą służył mu starosta generalny małopolski Stanisław Lubomirski. Do kozaków
wysłano poselstwo w osobie Bartłomieja Obałkowskiego, który jako dodatkowy argument wiózł ze sobą list patriarchy
Teofanesa, wzywającego prawosławnych
do walki w obronie religii chrześcijańskiej oraz 40 000 złp jako zaliczkę na poczet przyszłej kampanii. Postanowienia
odnośnie organizacji pospolitego ruszenia zostały zawarte w skrypcie sejmowym. Wśród nich
znajdowały się zapisy mające na celu usprawnienie jego
organizacji jak choćby podział grup w powiatach na
mniejsze jednostki taktyczne pod dowództwem poruczników czy zwiększenie dyscypliny poprzez dodanie większej liczby sędziów. Ostatecznie skrypt jako dokument nie
wszedł życie ale zaczerpnięte z niego pomysły były realizowane podczas popisów powiatowych a część zatwierdzono na przyszłym sejmie.
Przygotowania do bitwy
Po zakończeniu sesji sejmu rozpoczęto przygotowania.
Wojsko kwarciane zostało wsparte zaciągami samorządowymi i prywatnymi. W uchwałach sejmikowych znajdowały się zapisy o zaciągu żołnierza powiatowego, który
miał wesprzeć armię polsko-litewską. Na szerokie wsparcie sejmików miał zapewne wpływ list prymasa Polski
Wawrzyńca Gębickiego z 31 XII 1620 r., który wzywał
do walki w obronie ojczyzny przed pogaństwem. Treść
listu brzmiała:
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Wiadomo jest wmciom, [w] jaką tymi czasy
plagę popadła ojczyzna nasza od pogaństwa za
sprawiedliwym pokaraniem Pańskim i jako straszne
nad nami wisi niebezpieczeństwo. Przeto nie
chcę wynawiać wspólnego żalu przypominaniem
nieszczęścia naszego, nie chcę i o zawzięciu na
nas strasznego z dawna wszystkiemu chrześci
jaństwu tureckiego tyrana pisać szeroko, pasterskie
tylko błogosławieństwo oddaję teraźniejszemu
zgromadzeniu wm. z uprzejmym winszowaniem
fortunnego roku zaczętego, abyśmy ojczyznę miłą
zgodą naszą, radą pożyteczną i potrzebnymi ratunki
w takich na nie żałosnych czasach gruntownie
obwarowali i kwitnącą w pożądanym pokoju,
wierze święty, sławie starożytny i nienaruszonych
swobodach potomstwu naszemu na przyszłe
wieki podali. O to moje i duchowieństwa mego
ustawiczne do Pana Boga modlit
w y, przy
których i ochotną powolność do usłużenia jako
w pasterskich, tak i senatorskich powinnościach
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Józef Brandt, Bitwa pod Chocimiem, 1621; na białym koniu z buławą hetman Jan Karol Chodkiewicz, olej, płótno, 1867, Muzeum Narodowe w Warszawie

wm. m. m. panom oddaję, pilnie prosząc, abyście
wm. z chęci i wrodzony w sobie ku ojczyźnie miłości
dla zatrzymania swobód i wolności swych, dla
zachowania w całości wiary święty chrześcijański,
dla który winniśmy gardła, nie tylko dostatki
swe ważyć, tak o tym przemyśliwali, jakoby się
tak głównemu nieprzyjacielowi, którego potęga
wszystkiemu światu jest formidabilis, przystojny
odpór dać mógł i jakoby to srogie ciężki niewoli
jarzmo, które na karki nasze wewlec usiłuje, na
nim raczy za pomocą Pana Boga naszego zostało.
Pobłogosławić Pan Bóg, nie wątpmy o tym, spra
wiedliwości święty, jeno my też [ze] swej strony nie
opuszczajmy ręku. Za przodków naszych w Tracyi,
w Wołoszech małe poczty narodu naszego mężnie
się ścierały z tym nieprzyjacielem i w tym czasie
nie przez męstwo, nie przez wielkość wojska górę
otrzymał, ale przez jakieś nieszczęsne ludzi naszych
zamieszanie. Ucieczmy się do Pana Boga, pomoże
o chwałę swą proeliantibus, jedno w imię św. jego,
na obronę czci i chwały jego, nas samych, mięły
wolności i wszystkich ozdób ojczystych, zdrowie
sposobiajmy ochotne i potrzebne posiłki; spuści
harde spiritus ten pohaniec, gdy o gotowości
naszej, o rezolucji przeciwko sobie, o miłości
erga bonum publicum, erga patriam poczuje.
A my nie tylko sami w starożytnych swobodach,
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wolnościach i pokoju zakwitniemy, ale i R. P., tę
ojczyznę miłą tak, jakośmy ją od przodków naszych
wzięli opływającą ozdobami [i] kwitnącą sławą,
potomkom swym za łaską i dobrodziejstwem Pana
Boga naszego zostawiemy. Nie chcąc distinere
consilia wm. długim pismem, kończę ten list,
zalecając się jako najpilniej miłości, łasce wm. m. m.
panów, winszując powtóre pomyślnych w dobrym
zdrowiu i fortunnym powodzeniu na wszystkim
szczęśliwości. Dan w Łowiczu 31 Decembr[is] 1620.
Do armii dołączyła również piechota litewska oraz
najemnicy cudzoziemscy. W powiatach rozpoczęły się
przygotowania do wyprawy pospolitego ruszenia. Zdecydowanie szybciej pospolitaków udało sie zgromadzić
w województwach znajdujących się najbliżej teatru działań, ale i w oddalonej Wielkopolsce odbywały się lokalne
popisy. Według informacji z komputów znajdujących się
w Archiwum Głównym Akt Dawnych, armia polska liczyła ok. 33 000 żołnierzy, w tym ok. 70 chorągwi husarskich, 12 chorągwi rajtarskich, 10 chorągwi lisowczyków,
57 chorągwi jazdy kozackiej/pancernej, 6 regimentów
piechoty niemieckiej oraz 30 rot piechoty polsko-litewskiej. Jan Wimmer uznał te liczby za zawyżone i oszacował je na ok. 25 000.
Misja Bartłomieja Obałkowskiego również zakończyła się sukcesem. Kozacy pod wodzą jednego ze swoich

Juliusz Kossak, Obrona polskiego sztandaru pod Chocimiem, akwarela. 57 × 85 cm, 1892, Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa, 1892
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najwybitniejszych hetmanów Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego zgodzili się wesprzeć armię polsko-litewską. Decyzję o tym podjęto na zjeździe w Chwastowie
nieopodal Kijowa w dniach 15–17 czerwca. Wszelkie nastroje antypolskie łagodził hetman a duży wpływ na mołojców miał również list patriarchy Teofanesa. Sahajdaczny zaraz po zakończeniu zjazdu udał się do Warszawy,
aby przypieczętować sojusz i zadeklarować swoje wsparcie. W stolicy został uroczyście podjęty a następnie zgodzono się na jego postulaty.
Wojsko polskie okopało się w warownym obozie pod
Chocimiem. Obóz położony był nad Dniestrem, a otaczał
go ośmiokilometrowy łuk ziemnych umocnień. Na lewo
od obozu polskiego znajdował się obóz kozacki otoczony
dwoma rzędami okopanych wozów. Niestety siły kozackie
rozdzieliły się i nie weszły w całości do obozu. Mniejsza
część znalazła się w nim od razu, ale druga znacznie większa pod wodzą hetmana Borodawki powędrowała w kierunku Mołdawii. Po przybyciu pod Chocim, Sahajdaczny
został zmuszony do odszukania własnych żołnierzy przemierzających wrogie terytorium. Hetmanowi kozackiemu przydzielono eskortę złożoną z najlepiej wyszkolonych
polskich żołnierzy. Dzięki temu udało mu się ujść z życiem w trakcie zasadzki podczas poszukiwań i wreszcie
połączyć się z własnymi żołnierzami. Pomysł wymarszu

Jan Matejko, Polskie wojsko 1588-1632

Husarz, XVII w.
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do Mołdawii wyszedł od hetmana Borodawki, który był
przeciwnikiem Sahajdacznego. Tę dywersję przypłacił życiem, gdyż po powrocie do obozu, Sahajdaczny nakazał
ścięcie Borodawki za niezdyscyplinowanie i dezercję.
W nocy z 1 na 2 września do obozu weszły pozostałe siły kozackie, które w całości możemy szacować na ok.
30 000 ludzi. Zatem po połączeniu sił całej Rzeczypospolitej dysponowała ona ok. 50 000 żołnierzy. Dla porównania armia turecka liczyła ok. 100 000 ludzi. Tak ogromna armia w pewien sposób zadziałała na polską korzyść,
gdyż maszerowała w bardzo wolnym tempie, co umożliwiło odpowiednie umocnienie polskich pozycji.
W ogniu walki
Walki rozpoczęły się już pod koniec sierpnia 1621 r.,
kiedy to forpoczta armii osmańskiej w postaci sił tatarskich murzy Kantymira uderzyła na polskie umocnienia.
Wówczas hetman Chodkiewicz rzucił do walki wszystkie swoje siły. Po odpowiednim uszykowaniu jazdy, której
centrum wypełniła husaria, a lewy i prawy bok pozostałe formacje kawaleryjskie przeprowadzono szarżę, która
rozbiła siły tatarskie, a na pomieszane szyki uderzyli rajtarzy, Kozacy i lisowczycy, którzy dokończyli dzieła zniszczenia dosłownie unicestwiając siły tatarskie. W trakcie
kolejnych dni – 2 i 3 września sytuacja wyglądała następująco: siły tureckie przypuszczały kolejne ataki, których
celem był obóz kozacki. Kozacy bronili się niezwykle zacięcie, a z pomocą przychodziły im siły z polskiego obozu. Janczarzy próbowali wedrzeć się na kozackie pozycje,
ale Chodkiewicz wysłał przeciwko nim polską i niemiecką piechotę w sile 400 żołnierzy. Huraganowy ogień prowadzony z rusznic i muszkietów polsko-niemieckich
wyhamował uderzenie tureckie, a janczarzy znaleźli się
dodatkowo w zasięgu dział artylerii litewskiej. Ku zmieszanym siłom tureckim skoczyła polska jazda „…wstręt
nieprzyjacielowi czyniąc i harce z niemi zwodząc…”. Wykorzystując moment, do ataku ruszyli Kozacy spychając
janczarów w stronę własnego obozu. Atak zatrzymał się
dopiero w wyniku silnego ostrzału artylerii z pozycji tureckich. Bezpieczne wycofanie Kozakom umożliwiła piechota i artyleria litewska, które położyły ogień zaporowy. Przez dwa następne dni trwały kolejne silne ataki na
obóz kozacki. Poważne wsparcie ogniowe zapewniła bateria artyleryjska pod komendą Jana Wejhera, który stosując ostrzał koncentryczny na piechocie tureckiej „…także ich gromił i od Kozaków ich odstrzeliwał…”
Największy atak nastąpił 4 września w momencie przybycia wszystkich sił tureckich. Atakowano dwa razy –
z rana i na wieczór. Sułtan rozzłoszczony oporem wojsk
polskich w szczególności Kozaków, nakazał za wszelką
cenę pochwycenie hetmana Sahajdacznego i dostarczenie

Łucznicy z armii otomańskiej w XVII wieku.

go do jego osoby. Walka była bardzo zażarta. Kozacy odpierali kolejne szturmy na swoje pozycje, a z odsieczą
ochoczo ruszyły im siły z polskiego obozu. Na początek
do walki dołączyła świeżo przybyła z Litwy piechota, następnie rajtarzy i lisowczycy, a w dalszej kolejności pozostali polscy żołnierze, którzy opuszczali obóz i spontaniczne włączali się do bitwy. Siła uderzenia strony polskiej była
tak duża, że z linii obozu wyparto wszystkie siły tureckie.
7 września Turcy przypuścili atak, tym razem na obóz
polski i niespodziewanie wdarli się na otaczające go
szańce. Hetman Chodkiewicz wykorzystał jednak sytuację i osobiście poprowadził uderzenie husarii na przeciwnika ze skrzydła. Brawurową szarżę husarską wspierała piechota litewsko-polska, niemiecka i kozacka,
która bezlitośnie ostrzeliwała przeciwnika. Uderzenie to znacznie nadwątliło siły tureckie, a jedna z relacji brzmiała „… wprzód chrzęst tylko i szelest słychać
było cichy, gdy nasi ławą brali pogaństwo na sztychy…”.

→

2 6

•

l u b l i n

k u l t u r a

i

s p o ł e c z e ń s t w o

Franciszek Smuglewicz,Śmierć Chodkiewicza w obozie pod Chocimiem, olej, płótno, 1806, Muzeum w Kozłówce

Mimo poważnych strat Turcy nie zaprzestali ataków i do
końca września ponawiali szturmy na polskie i kozackie pozycje. W nocy z 22 na 23 września Kozacy wykonali atak z zaskoczenia, w wyniku którego padło trupem wielu Turków, w tym dwóch paszów, a i o mało
nie zabito jednego z wezyrów, który ukrył się w krzakach gdzie „…przez całą noc… na poły umarły ze strachu siedział…”
Niedogodności związane z przedłużającą się batalią
Siły polskie i kozackie broniły się dzielnie, jednak coraz bardziej doskwierającym problemem okazały się braki w zaopatrzeniu. Po blamażu forpoczty Kantymira, dowództwo tureckie znalazło o wiele lepsze zastosowanie
dla jazdy tatarskiej. Nakazano im przekroczenie Dniestru
i przerywanie linii zaopatrzeniowych polskich wojsk. Taktyka ta przyniosła oczekiwane rezultaty i dość szybko spowodowała głód w polskim obozie. Wobec takiego rozwoju
sytuacji hetman Chodkiewicz dążył do walnej bitwy, jednak Turcy nie dawali się sprowokować. Umacniano zatem
obóz, który bezskutecznie szturmowano. Bitwa przybrała zatem charakter pozycyjny. Stronie polskiej stopniowo
topniały zapasy i żołnierze, ale problemy aprowizacyjne
dotknęły również armią osmańską. Trudna pogoda, oraz

groźba ewentualnej odsieczy ze strony króla Zygmunta III
Wazy, skłoniła sułtana do podjęcia rozmów.
Rokowania pokojowe
9 października rozpoczęto rokowania pokojowe, które
potwierdzały część postanowień z porozumienia buskiego zawartego w 1617 r. Rzeczypospolita miała wstrzymać
Kozaków przed najazdami, Turcy mieli podjąć działania
analogiczne w stosunku do Tatarów. Podczas gdy pod
Chocimiem trwały rozmowy pokojowe w trakcie przemarszu pod Chocim znajdowała się duża część pospolitego ruszenia. W rejonie Kraśnika spotkały się grupy
pospolitego ruszenia z województw północnych i zachodnich, które miały najdalszą trasę do pokonania od miejsca
popisu do punktu zbornego. Po przeprowadzeniu popisów na miejscu, pospolitacy rozpoczęli przemarsz powrotny do domów. Król nie był zadowolony z tej sytuacji
gdyż wierzył, że obecność pospolitego ruszenia sprawi,
że sułtan zgodzi się na więcej ustępstw w negocjacjach,
a tak w zasadzie potwierdzono jedynie dawne ustalenia.
Bilans zysków i strat
Batalia pod Chocimiem odegrała niewątpliwie istotną rolę w ówczesnej polityce i rozłożeniu sił na mapie
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Europy oraz w relacjach polsko-tureckich. Po pierwsze
Chocim jest pierwszą poważną porażką sił lądowych
wielkiego imperium, które do tej pory uchodziło za poważne zagrożenie. Po drugie zastopowano przemarsz armii muzułmańskiej, a tym samym rozprzestrzenianie
się islamu w Europie. Po trzecie wreszcie jednym z ustaleń podczas rokowań był dalszy los księstw naddunajskich. Od tej pory hospodarami mieli być chrześcijanie
utrzymujący dobre relacje z Rzeczpospolitą i Imperium
Osmańskim.
Kwestia powstrzymania Kozaków i Tatarów pozostała w zasadzie na papierze, ponieważ mimo złożonych
przysięg, zarówno jedni jak i drudzy nie zamierzali zrezygnować z najazdów. Najbardziej solidny gwarant tych
postanowień czyli hetman Sahajdaczny zmarł zaraz po
bitwie w wyniku powikłań po ranie odniesionej podczas
starcia. Śmierć dosięgła też jednego z najwybitniejszych
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dowódców swojej epoki czyli Jana Karola Chodkiewicza.
Pozbawienie naczelnego dowództwa wywołało ferment
w wojsku. Nieopłacony żołnierz zawiązał konfederację
we Lwowie, a nie mogąc doczekać się żołdu rozjechał się
po kraju i rozpoczął proceder niepohamowanej grabieży. Obiecane pieniądze nie trafiły również do Kozaków,
co bardzo niekorzystnie wpłynęło na wzajemne relacje.
Pomimo takiego rozwoju sytuacji już po samej bitwie
warto pamiętać, że była to jedna z największych batalii
XVII w. a było ich w tym wieku naprawdę sporo. Złamano mit niepokonanej na lądzie armii tureckiej, a siły Rzeczypospolitej Obojga Narodów były zjednoczone jak nigdy. Jest to obraz nad wyraz optymistyczny biorąc pod
uwagę okoliczności, które będą miały miejsce w drugiej
połowie XVII w. ale to już inna historia.
Bartosz Staręgowski
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Rafał
Kowalczyk

Bitwa pod Iganiami 1831
Powstanie trwało. Ofensywa polska na wojska rosyjskie i zwycięstwa Polaków z końca marca zmusiły rosyjskiego głównodowodzącego feldm. Iwana Dybicza
do zmiany planu przeprawy przez Wisłę i cofnięcia się
znad rzeki Wieprz do Siedlec. Po zwycięskiej bitwie pod
Dębem Wielkim naczelny wódz gen. Jan Skrzynecki nie
zdecydował się na natychmiastowy nocny pościg. Korpus gen. Gieorgija Rosena mógł zostać wówczas całkowicie zniszczony. Rozkaz pościgu, jaki wreszcie wydał
Skrzynecki był kwintesencją nieudolności naczelnego
wodza. Naczelny wódz z niewyjaśnionych przyczyn do
straży przedniej wyznaczył II korpus kawalerii gen. Tomasza Łubieńskiego. Był to najbardziej utrudzony forsownymi marszami z Modlina korpus polskiej kawalerii.
Nadto przydzielona do straży przedniej brygada piechoty znajdowała się w szyku z tyłu korpusu. Spowodowało to, że ta jednostka musiała natrudzić się, aby przebić
się przez główną trasę idącą z Dębego. Droga była bowiem zatarasowana transportem wozów z łupami zdobytymi na Rosjanach. Skrzynecki uczynił więc wszystko,
żeby pościg nie wyruszył natychmiast za wojskami Rosena. Dodatkowo na szybki wymarsz oddziałów wyznaczonych do pościgu wpłynął spór personalny w sztabie generalnym pomiędzy Wojciechem Chrzanowskim a Ignacym
Prądzyńskim. Brak koordynacji na szczeblu sztabowym,
jeszcze wydłużył wymarsz grupy pościgowej. Wszystkie
te czynniki opóźniły wymarsz straży przedniej o dwie godziny. W rezultacie dopiero o godz. 9 kawaleria straży
przedniej mogła rozpocząć pościg. Rosjanie umykali bardzo szybko pozostawiając szereg sprzętów wojskowych
na trasie ucieczki. Rosen wiedział, że liczył się czas. Udany pościg i kolejne starcie mogło zakończyć się dla jego
VI korpusu całkowitą klęską. W rezultacie w toku pościgu II korpus kawalerii zdobył szereg łupów na Rosjanach,
wozów taborowych, jaszczyków, ambulansów, kas pułkowych. Ogarnięto 4000 Rosjan, a Prądzyński ugasił pożar
magazynów w Mińsku podpalonych przez wycofujące się
oddziały gen. Fiodora Geismara. Jednak Rosenowi udało
się umknąć. Ocalił również idącą w tyle 1. brygadę z 25.
dywizji zatrzymując się dla niej specjalnie całą siłą pod

Kałuszynem i przyjmując wobec idących Polaków postawę bojową. Mimo to VI korpus był w rozsypce. Rosjan
zdemoralizowała przegrana. Dnia 2 kwietnia Rosen pod
bronią miał zalewie 4000 ludzi. Włącznie z rajdem gen.
Henryka Dembowskiego na Liw, Polacy ogarnęli 10 000
Rosjan z korpusu Rosena. W Mińsku Skrzynecki musiał
podjąć decyzję, co dalej. Okazało się, że w bitwie pod Dębem Wielkim wpadły w ręce polskie papiery sztabu Rosena. Prądzyński, który od 4 kwietnia był na szczeblu generała brygady, przedstawił naczelnemu wodzowi dwa
plany pokonania armii rosyjskiej Dybicza. Pierwszy był
śmiałym, wymagającym od wodza naczelnego odwagi
i determinacji oraz szybkości działania.
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Prądzyński zaproponował bowiem zajęcie Siedlec i wydanie walnej bitwy Dybiczowi. Według niego, aby osiągnąć wyraźną przewagę nad Rosjanami należało uderzyć na nich całą siłą. Główna armia polska stacjonująca
w Mińsku miała zostać wzmocniona przez 4. dywizję gen.
Henryka Milberga, częścią garnizonu Warszawy, który
można było przerzucić na linię frontu, w tym kilkoma tysiącami nowo powołanej piechoty, a nawet siłą Gwardii
Narodowej ze stolicy. Wszystkie te siły po zgrupowaniu
miały kierować się na wroga drogą przez Sinnicę, Latowicz, Żelechów. Natomiast pomiędzy Żelechowem a Rykami miała zostać stoczona decydująca bitwa z Rosjanami. Prądzyński argumentował, że klęska Rosena postawiła
Dybicza w ciężkiej sytuacji i nie miał już on zdecydowanej przewagi nad wojskami polskimi. Straty spowodowane
walkami oraz duża umieralność na leżach zredukowała armię rosyjską. Nadto siły Dybicza były rozczłonkowane na
dużym obszarze. Gen. Jan Witt z 3. dywizją grenadierów
i III. korpus rezerwowy znajdowały się za rzeką Wieprz,
i z powodu złego stanu dróg nie mogły stanowić wsparcia dla głównej armii. Oddziały te nie zdążyłyby dotrzeć
na czas bitwy Dybicza z Polakami. Rosyjskie parki artylerii cały czas znajdowały się w Łukowie i również nie mogły
być wykorzystane na czas przez Dybicza. Wszystkie te elementy powodowały, że armia Dybicza nie byłaby w stanie
skoncentrować się w pełnej gotowości bojowej, tak szybko w jednym punkcie zbornym. Natomiast sytuacja armii polskiej była odmienna. Otóż po wysłaniu w pogoń
za Rosenem i dla zdobycia Siedlec wydzielonych sił w liczbie około 3 000 żołnierzy, armia polska mogła wykonać
manewr zaczepny przeciw Dybiczowi i 3 kwietnia znaleźć się w sile 40 000 w okolicach Ryk mając przeciw sobie
nie całą siłę rosyjską, ale poszczególne jej części. Plan był
bardzo dobry, ale należało szybko działać, aby wykorzystać czas działający wówczas na niekorzyść Rosjan. Skrzynecki jednak nie dorósł do wykonania planu, wymagającego od niego zdolności podejmowania szybkich decyzji.
Nadto Skrzynecki miał odmienną koncepcję prowadzenia wojny, niż Prądzyński. Polegała ona na unikaniu walnej bitwy z Dybiczem i działaniu przeciw jego wydzielonym grupom, korpusom, na szarpaniu jego sił działaniami
partyzanckimi. Właśnie koncepcja przeciągnięcia wojny,
bez walnej bitwy z Dybiczem wyniosła Skrzyneckiego na
stanowisko – naczelnego wodza. Jego koncepcja była bowiem zbieżna z oczekiwaniami Prezesa Rządu Narodowego – księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.
Czartoryski dążył do przeciągnięcia wojny, w oczekiwaniu na interwencje mocarstw, a Skrzynecki do nawiązania rozmów pokojowych przez Rosjan, po odniesieniu przez wojsko polskie sukcesów nad armią Dybicza,
ale bez wydawania mu decydującej rozstrzygającej bitwy.
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Liczył więc, że Rosjanie zaproponują pokój, nie będąc
pokonanymi. Koncepcja Skrzyneckiego i Czartoryskiego była z gruntu błędna i zaważyła w sposób decydujący na efektach końcowych ofensywy wiosennej, z przełomu marca i kwietnia, jak i na losach całego Powstania,
doprowadzając w rezultacie do klęski walczących o wolność Polaków.
Skrzynecki, mając poparcie Czartoryskiego, trwał w tej
koncepcji i nawet najbardziej celne argumenty Prądzyńskiego nie były w stanie go przekonać do zmiany zdania. Naczelny wódz odrzucił więc kategorycznie to śmiałe, ofensywne uderzenie, które mogło zmienić losy wojny.
O tym, że plan Prądzyńskiego był bardzo realny pokazał rajd gen. Ambrożego Skarżyńskiego. Skarżyński
skierowany został przeciw oddziałom rosyjskim znajdującym się na skrzydłach głównej armii Dybicza. Zaczął swój rajd od Siennicy, gdzie 1 kwietnia przejął rosyjskie wozy wypełnione żywnością. Ludność miejscowa,
w tym chłopi, bardzo chętnie współpracowała z żołnierzami Skarżyńskiego. Chłopi byli rozwścieczeni rekwizycjami, gwałtami, grabieżami, jakich dopuszczali się Rosjanie. Byli niepewni swego losu i dobytku. Ich domostwa
były w większości splądrowane. W rezultacie ochoczo dostarczali przewodników i wszelkie informacje o ruchach
wroga Polakom. Kawaleria Skarżyńskiego rozlała się szeroko po okolicach. Podjazdy przyprowadzały schwytanych Rosjan dziesiątkami. Pod Górznem koło Garwolina starli się z huzarami z olwiopolskiego pułku, którzy
poszli w rozsypkę, a w Żelechowie przejęli duże rosyjskie
zakłady pułkowe i magazyny. Rosjanie zdemoralizowani
klęskami i odwrotem masowo dezerterowali. Żołnierze
z rosyjskiej armii nie mieli ochoty walczyć i łatwo wpadali w panikę. W rezultacie wyprawa Skarżyńskiego zakończyła się pełnym sukcesem. W ciągu kilku dni Polacy zdobyli 810 jeńców, 160 wierzchowców, 50 furgonów,
zlikwidowali zbudowane przez Rosjan magazyny żywnościowe, zakłady pułkowe, budowle tyłowe. Skarżyński brawurowo przeprowadzonym rajdem poczynił wiele strat armii Dybicza i wrócił niemal bez strat własnych.
Rajd pokazał skalę rozprzężenia wojsk rosyjskich i to, że
szansa na pokonanie całej armii Dybicza była na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło tylko zrealizować śmiały plan
Prądzyńskiego.
Prądzyński widząc, że nie przekona Skrzyneckiego do
tak śmiałego uderzenia na Dybicza, próbował ratować
sytuację i zaproponował alternatywny plan. Otóż zorganizowanie silnej osłony przeciw siłom głównej armii
Dybicza, pościg za Rosenem, marsz na Siedlce – ważny dla ówczesnych działań wojennych ośrodek operacyjny, natychmiastowe ściągnięcie przez Węgrów znad Narwi gen. Jana Umińskiego i wysłanie straży przednich ku
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Pomnik z 1931 r. upamiętniający bitwę, Nowe Iganie, 2006,foto. Janusz Jurzyk, Wikipedia

Brześciowi i Grannemu. W rezultacie tych działań armia
polska znalazłaby się w Siedlcach w sile 50 000 żołnierzy
przecinając połączenia Dybicza z gwardią. Polacy opanowaliby całą rosyjską linię operacyjną. Armia Dybicza
zostałaby rozdzielona na dwie części i co ważne nie miałaby możliwości współdziałania. Armie rosyjskie musiałyby się cofać, a Siedlce wpadłyby bez trudu w ręce Polaków. Rosjanie zgromadzili tam kilkadziesiąt rezerwowych
armat, parki artyleryjskie, magazyny, w których znajdowały się ogromne ilości umundurowania i żywności, kasę
armii i obóz jeńców polskich. Osłaniało je natomiast zaledwie sześć kompanii fizylierów. Rosen przy tak dużych
stratach własnych, jakie poniósł w walkach z Polakami
nie był w stanie podjąć walki o Siedlce. Zajęcie Siedlec
przez wojska polskie byłoby dużym sukcesem. Dałoby to
szansę na wydanie Dybiczowi walnej bitwy, którą Polacy
mogliby wygrać, bo ich położenie byłoby dużo lepsze, niż
Rosjan. Jednak, by plan miał zakończyć się sukcesem, należało podjąć działania. Skrzynecki trwał w swoim uporze. Pozbawił tym samym Polaków szansy na zwycięstwo.
Z niezrozumiałych przyczyn zrezygnował z wyprawy na
Siedlce oddając pewny sukces z tak świetnie rozpoczętej
ofensywy – Rosjanom. Szansa na zajęcie rosyjskiej bazy
zaopatrzeniowej – Siedlec i wyparcie na pół rozbitej armii
rosyjskiej za Bug została przez naczelnego wodza zmarnowana. Wówczas stan armii rosyjskiej był porównywalny do stanu armii polskiej. Była więc ogromna szansa na

sukces, na zrealizowanie założeń planów Prądzyńskiego.
Pod rozkazami Dybicza znajdowało się 37 680 piechoty,
15 000 jazdy i 298 armat. Natomiast siły rosyjskie w rejonie lubelskim liczono na 5 400 piechoty, 10 400 jazdy
i 40 armat. Skrzynecki jednak bezczynnie pozostał dwa
dni w Kałuszynie, a kolejne trzy w Siennicy. Prądzyński
obserwując postawę naczelnego wodza wiedział, że go do
walnej bitwy z Dybiczem nie przekona. Na obserwacji
wojsk rosyjskich upłynęły cenne dni.
Dybicz bowiem w tym czasie nie próżnował. 4 kwietnia
zreorganizował dotychczasowe cele operacyjne. Okazało
się, że do planowanych operacji na lewym brzegu Wisły będzie miał około 50 000 żołnierzy. Dybicz nie mógł
ściągnąć sił z Lubelskiego, do czasu nadejścia 11 dywizji piechoty i 3 dywizji huzarów z Wołynia, gdyż znajdowała się tam grupa wojsk polskich gen. Józefa Dwernickiego. Natomiast użycia gwardii kategorycznie zabraniał
car Mikołaj I. Nadto rosyjski głównodowodzący zdawał
sobie sprawę, że musi pozostawić około 10 000 żołnierzy dla osłony tyłów: mostów i etapów. Poza tym około
5000 żołnierzy to były straty spowodowane przez choroby dziesiątkujące szeregi wygłodniałych Rosjan. W rezultacie do zdobycia Warszawy Dybicz miał realnie siłę
około 30 000 żołnierzy, co było zdecydowanie niewystarczającą grupą wojsk do realizacji tak złożonego celu. Armia rosyjska była więc w trudnym położeniu. Wówczas
to Dybicz nie widząc innego wyjścia, zmienił plany. Otóż
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Bitwa pod Iganiami. Plan Augusta Kneisela, 1833 rok

odroczył przeprawę o kilka tygodni i ruszył na tyły wojsk
polskich z zamiarami zmuszenia Skrzyneckiego do cofnięcia się na Warszawę i osłonięcia swoich komunikacji.
Decyzja Dybicza zakończyła dla armii polskiej czas po
zwycięstwie nad Rosenem pod Dębem Wielkim, który
mógł zostać wykorzystany do pokonania głównej rosyjskiej armii, przy minimalnych stratach własnych i zmienić obraz wojny.
W tym czasie w polskiej kwaterze głównej postawa naczelnego wodza z początku kwietnia była poddana surowej krytyce. W rezultacie Skrzynecki widząc, że Dybicz
nie rezygnuje z przeprawy przez Wisłę, zdecydował się
powrócić do planu Prądzyńskiego. Jednak bezczynność
okazała się bardzo kosztowna. Plany Prądzyńskiego z 1 i 2
kwietnia, które miały szansę na powodzenie i zmuszenie
Dybicza do walnej bitwy i co najistotniejsze – zmieniłby obraz wojny, w kilka dni później okazały się niemożliwe do realizacji.
W rezultacie 5 kwietnia Skrzynecki zatwierdził kolejny plan Prądzyńskiego. Zmierzał on do opanowania Siedlec przez szerokie obejście stanowisk Rosena nad rzekami Kostrzyń i Muchawiec. Miało być to połączone ze
ściągnięciem grupy Umińskiego, którą Skrzynecki bez
celu trzymał nad Narwią, na lewe skrzydło armii głównej przez Liwiec na Węgrów, Nur, Granne i Drohiczyn
bezpośrednio na komunikacje Dybicza. Polski wywiad
dysponował informacjami, że siły Rosena liczyły wówczas

około 15000 żołnierzy i 50 armat. Dodatkowo Rosjanie
byli zdemoralizowani dotychczasowymi klęskami. Dowództwo, sztab zdawało sobie sprawę, jak zmieniła się na
niekorzyść sytuacja wojsk polskich przez te kilka dni. Na
początku kwietnia Prądzyński nie musiał zakładać, że aż
połowa polskich sił będzie użyta do osłony. Było to wówczas spowodowane tym, że wojska Dybicza znajdowały
się nad Wieprzem. Polacy po zdobyciu Siedlec mieliby
czas na wywiezienie łupów, a w przypadku natarcia przez
siły Dybicza na przyjęcie bitwy na korzystnych pozycjach.
Plan z 5 kwietnia zmuszał Polaków do okrążenia Rosjan
operujących na bezdrożach. Sytuacja była niekorzystna,
gdyż Polacy musieli być gotowi do stoczenia bitwy w warunkach trudnych do przewidzenia. Prądzyński w swoich
rachubach zakładał, że na manewr w ówczesnych warunkach należy stworzyć silną, złożoną z doborowych jednostek grupę obchodzącą. Miał nią dowodzić osobiście
Skrzynecki. Wybrano doborowe 1. i 3. dywizje piechoty
i 20 armat pod dowództwem płk. Tomasza Konarskiego.
Łącznie Skrzynecki miał dowodzić około 20 000 żołnierzy. Z grupą Skrzyneckiego, jako wsparcie na szosie miał
operować korpus kawalerii Łubieńskiego (24 szwadrony
i 8 armat), dodatkowo wzmocniony oddziałem piechoty
w sile dwóch pułków i czterema działami pozycyjnymi.
Zadanie Łubieńskiego było arcyważne, gdyż natychmiast
po rozpoczęciu walk przez grupę Skrzyneckiego, bądź też
rozpoznaniu, że Rosjanie ewakuują się znad Kostrzynia,
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Rosyjska wersja (z roku 1831) opisu bitwy pod Iganiami

A. Pierwsze położenie Rosjan, przejście Jagodniewskiego
na czoło.
B. Nadejście Polaków.
C. Pierwszy atak Polaków na Iganie.
D. Odprawa 1 batalionu z I korpusu do obserwacji na ich
prawej flance.
E. 13. pułk jegrów, 14. batalionu oraz pułki Miński i Wołyński z czoła usytuowanego przez Jagodniewskiego
ruszają na Iganie.
F. Polacy zmuszeni do wycofania się.
G. Kolumna 13. i 14. pułku jegrów powstrzymuje atak.
H. Prądzyński i Ramorino przeformowują polską lewą
flankę (1. i 5. pułk) w kolumny i ruszają do ataku na
prawą flankę Rosjan w rejonie Igań.
I. Prądzyński z 5 pułkami kieruje się prosto przez Iganie
ku grobli.
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miał on przerzucić most właśnie przez rzekę Kostrzyń
pod Boimiem, przeprawić większą cześć swojej grupy
i zaatakować ustępujące ku Siedlcom siły wroga. Od północy grupa Umińskiego, miała kierować się forsownym
marszem przez Serock, Jabłonnę i Stanisławów na Liwie,
następnie przeprawić się przez rzekę Liwiec i operować
przeciw napotkanym wojskom rosyjskim spychając je ku
rzece Bug. Sytuacja zmieniła się więc diametralnie. Każda chwila zwłoki Skrzyneckiego, brak jasnych, precyzyjnych, jednoznacznych rozkazów, brak realizacji planu Prądzyńskiego stawiała armię polską w trudniejszym
położeniu. Na początku kwietnia Polacy nie musieli obawiać się natarcia ze strony Dybicza. Mieli czas na wywiezienie zdobyczy z Siedlec i inicjatywę przeciw siłom rosyjskim, przyjęcie bitwy na dogodnej pozycji. Kilka dni
później musiano liczyć się z tym, że Dybicz skieruje się na
Kołbiel, w celu odcięcia armii polskiej – linii komunikacyjnych z Pragą, bądź na Siedlce, co mogło doprowadzić
do bitwy w niesprzyjających dla Polaków warunkach. Za
wyczekiwanie i brak decyzji, które doprowadziły do niekorzystnej sytuacji armię polską – jednoznacznie odpowiadał naczelny wódz.
Realizacja kolejnego planu Prądzyńskiego również została zaprzepaszczona przez Skrzyneckiego. 6 kwietnia
grupa wojsk dowodzona przez naczelnego wodza znalazła się w Latowiczu (1. i 3. dywizja). Skrzynecki nie dowodził bezpośrednio grupą. Dowodzono w jego zastępstwie.
Skrzynecki natomiast powoli śniadał, a następnie przemierzał drogę, jak w czasie pokoju i do Latowicza dotarł
na południe. Wieczorem grupa odchodząca miała ruszyć
na Wodyń, jednak naczelny wódz wstrzymał pochód. Kolejny raz realizacja planu Prądzyńskiego stanęła pod znakiem zapytania. Skrzynecki nie mógł nie wykorzystać sytuacji i wstrzymał marsz na Siedlce. Wpływ na to miała
ponoć krytyka planu Prądzyńskiego przez Chrzanowskiego, który uważał, że był on zbyt ryzykowny. Faktem pozostaje, że Chrzanowski nie znosił Prądzyńskiego i obydwaj generałowie nie cierpieli się. Nadto naczelny wódz
wykorzystał do realizacji swojego celu meldunki Skarżyńskiego, które mówiły, że przeciw niemu pod Żelechowem
operowały siły I korpusu rosyjskiego i odważne podjazdy
gen. Michaiła Gorczkowa docierały w stronę Latowicza.
W rezultacie 7 i 8 kwietnia tym Skrzynecki uzasadniał zatrzymanie ofensywy. Twierdził, że oznaczało to, że Dybicz
rozpoczął ofensywę na polskie stanowiska pod Świdrem.
Okazało się jednak, że to była nieprawda. W rezultacie
naczelny wódz ponownie został przymuszony do kontynuowania ofensywy. Wpływ na to miała postawa Prądzyńskiego, który przerażony postawą naczelnego wodza,
postanowił działać. Wiedział, że Skrzynecki takimi pozorowanymi działaniami doprowadzi ostatecznie do utraty
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przez polską armię inicjatywy strategicznej. Raportami
o ówczesnej sytuacji wojska polskiego ściągnął do kwatery głównej w Wielgolasie – Czartoryskiego. Dopiero nacisk prezesa Rządu Narodowego zmusił Skrzyneckiego
do kontynuowania marszu na Siedlce i powrotu do planu Prądzyńskiego z 5 kwietnia.
Utraconego czasu, tygodnia, pełnych siedmiu dni,
nie udało się jednak odzyskać. Dybicz nie próżnował
i w związku ze zmianą planów rosyjskiego głównodowodzącego w Łopaciance i Seroczynie pojawiły się duże
zgrupowania nieprzyjacielskiej jazdy. Plan musiał więc
zostać przez Prądzyńskiego zmodyfikowany. Zmarnowana przez Skrzyneckiego szansa na rozgromienie armii
Dybicza z 2 kwietnia miała się już nie powtórzyć. Okazało się, że w tym czasie ruchy wojsk Dybicza przekreśliły
szansę na przejęcie pozycji nad Muchawcem i obejście od
wschodu Siedlec. Z planu Prądzyńskiego niewiele pozostało do zrealizowanie. Ograniczono cały plan do ruchu
w kierunku na Iganie i wyjścia na szosę, na tył pierwszego rzutu wojsk Rosena. W tej sytuacji szansa na zadanie dużych strat Rosjanom była bardzo nikła, a ryzyko
stoczenia bitwy w niesprzyjających warunkach znaczące.
Zmniejszono przy tym wyraźnie liczebność grupy najsilniejszej – obchodzącej. Skrzynecki w takiej sytuacji nie
chciał objąć nad nią dowództwa i powierzył ją Prądzyńskiemu. Naczelny wódz obawiał się z starcia z głównymi
siłami Dybicza i wolał, by odium hipotetycznej porażki spadło na Prądzyńskiego, niż na niego – naczelnego
wodza. Jednocześnie zwiększono liczebność osłony. Całością osłony dowodził Chrzanowski, którego oddziały
znalazły się w Róży, w Wodyniach stał Milberg, a w Lipinach – Rybiński. Dodatkowo dla osłony linii rzeki Świder,
w Latowiczu, Jeruzalu i Siennicy pozostawiono znaczącą
siłę w liczbie 20 baonów piechoty, 5–10 szwadronów kawalerii i całą artylerię rezerwową. Część z tych sił miała
demonstrować na południe, by osłonić grupę Prądzyńskiego. Skrzynecki osobiście objął dowodzenie nad grupą
dowodzoną przez Łubieńskiego, która miała operować na
szosie. W rezultacie u progu bitwy pod Iganiami naczelny
wódz brakiem zaufania do swoich podkomendnych, którzy nie omieszkiwali krytykować jego postawy z początku kwietnia, zdestabilizował pracę sztabową, gdyż kwatera główna polskiej armii przestała istnieć.
Ruchy wojsk polskich w dniu 9 kwietnia wywołały
konsternację u Dybicza. Zastanawiał się, czy Polacy zamierzają uderzyć z flanki na cofające się kolumny armii
rosyjskiej, czy też zamierzają przejąć Siedlce przed dotarciem jego wojsk do tego ośrodka. Wziął jednak pod
uwagę dotychczasowe ruchy wojsk polskich, unikanie generalnej bitwy oraz fatalny stan dróg, jakimi maszerowali Polacy i dlatego uznał, że Skrzynecki nie chce bitwy,
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lecz przejęcia Siedlec. Dlatego wydał rozkaz Rosenowi,
by jego oddziały opuściły Seroczyn i szybkim marszem
dotarły do Siedlec. Rosen dostał rozkaz bronić miasta do
ostatniego żołnierza. Jednocześnie Dybicz zapewnił go, że
w przypadku ataku Polaków, jego oddziały dotrą do Siedlec, tak szybko jak będzie to możliwe.
Zgodnie z rozkazem Dybicza wraz ze świtaniem
10 kwietnia Rosen wymaszerował ze Seroczyna. Jego
oddziały maszerowały przez Różę i Domanice na Żelków i Iganie, i dalej z zamiarem osiągnięcia Siedlec.
Straż przednia uszeregowana była do marszu w następujący sposób: w czole brygada ułanów wraz z całą artylerią, a w tyle brygada huzarów gen. Jakoba Sieversa
bez wsparcia artyleryjskiego. Rosen dał rozkaz do bardzo forsownego marszu. Obawiał się odcięcia mu drogi
przez Polaków. Uważał, że mogła to zrealizować kolumna polska, która biwakowała poprzedniej nocy we Wodyniach. Ruch Polaków przez krótszą drogę idącą na Siedlce przez Trzciniec mógł odciąć go w Domanicach od
celu – Siedlec. Z tego powodu przyjął tak forsowną marszrutę. Czołowe oddziały Rosena, którymi dowodził gen.
Kacper Fäsi, wysunięte były na Kostrzyń. W ich skład
wchodziła: część 25. dywizji piechoty, cztery baony jegrów z 24.dywizji i pułk ułanów litewskich. Wśród Rosjan z grupy Fäsiego panowało przekonanie, że wojska
Rosena znajdujące się jeszcze w Seroczynie osłaniają je
od południa. Fäsi otrzymał rozkaz, by jak najśpieszniej
cofnął się do Siedlec. Rosjanie z tego zgrupowania realizując rozkaz Roseena nie zdawali sobie sprawy z położenia wojsk Prądzyńskiego, dlatego też wszelkie szpice kierowali na zachód. Rosen nie omieszkał wysłać rozkaz do
Geismara, który dowodził garnizonem Siedlec, by utrzymał miasto w rękach rosyjskich bez względu na straty. Poinformował go jednocześnie o ruchu Polaków na Siedlce. Geismar rozporządzał siłami około 10 700 ludzi i 40
armatami. Były to trzy pułki 24. dywizji (1800), półtora baonu 6. pułku jegrów (1200), cztery baony 3. dywizji grenadierów (3000), cztery baony jegrów z 7. dywizji
piechoty (3200) oraz sześć szwadronów kawalerii, obsługa i osłona dział. Geismar postanowił przygotować się
odpowiednio do obrony i przywitać ostrym ogniem artyleryjskim nadciągających Polaków. W tym celu natychmiast rozkazał zająć i uczynić obronnym stanowisko na
wschodnim brzegu Muchawca. Dawało mu to możliwość
kontrolowania zachodniego brzegu. Na prawym skrzydle u wylotu mostu szosowego rozwinął cztery baony jegrów z 7. dywizji, na lewo od jegrów, uszykował 28 dział
z doskonałym polem ostrzału na kotlinę Igań, dalej na
południe, aż po bród pod młynem w Sokole, rozciągnięte zostały trzy pułki 24. dywizji. Grenadierzy oraz kawaleria zostali ustawieni w drugiej linii, natomiast artylerię
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rezerwową i parki zebrano na drodze do Brześcia nakazując dowódcom oddziałów piechoty, która je osłaniała, by dokonali zniszczenia w przypadku zwycięstwa Polaków. Szpitale i zakłady przygotowywano do ewakuacji,
jednak z powodu braku koni pociągowych, Geismar decydował się na poświęcenie rannych żołnierzy. Wybrał
śmierć swoich rannych, niż pozostawienie sprzętu wojskowego. Chcąc zgrupować siły wysłał ponaglający rozkaz do Fäsiego, by ten jak najśpieszniej dotarł do Siedlec.
Prądzyński wraz ze świtaniem 10 kwietnia wyruszył
z Wodynia kierując się na Trzciniec przez Kostrzyń.
W tym czasie Rosen wyprzedził go, stąd też udało mu się
pojawić w Domanicach wcześniej niż Polacy. Po dotarciu do Domanic Prądzyński napotkał tyko brygadę huzarów Sieversa. Rosjanie natarli pod wsią na 2. pułk ułanów. Polscy kawalerzyści pokazali klasę. Wspierani przez
dwie armaty artylerii konnej odrzucili liczniejsze zgrupowanie, zadając im znaczne straty. Ułanom udało odciąć
straż tylną brygady Sieversa. Wzięto do niewoli 280 rosyjskich huzarów. Zeznania jeńców oraz informacje od
miejscowych chłopów wywołały u Prądzyńskiego zaskoczenie. Nie spodziewał się, że równolegle na południe i na
południowy zachód od Domanic posuwają się większe
zgrupowania rosyjskie. Wówczas Prądzyński zmienił plany. Uznał, że trwanie w dotychczasowych planach marszu na Siedlce i przeprawa przez Muchawiec byłyby zbyt
ryzykowne. Ruchy wojsk rosyjskich mogły bowiem zagrozić grupie jego wojsk. W rezultacie Prądzyński zdecydował się na marsz na Iganie przez Gołąbek i Żelków.
Położenie wojsk rosyjskich pozostawało jednak niewiadomą. Prądzyński zdecydował się więc pozostawić w Gołąbkach osłonę, która chroniłaby go przed hipotetycznym
uderzeniem z południa. Wydzielono trzy baony 4. pułku, pluton z 2. pułku ułanów oraz dwie armaty. W trakcie marszu Prądzyński zdecydował o dodatkowej osłonie.
Ubezpieczył prawe skrzydło swojej grupy i wysłał pod
młyn Sokół koło przeprawy przez Muchawiec baon z 8.
pułku piechoty i pluton z 2. pułku ułanów. Siły Prądzyńskiego osłabione przez Skrzyneckiego w momencie rozpoczęcia manewru, zmniejszyły się wówczas wskutek decyzji samego Prądzyńskiego o wydzieleniu ubezpieczeń
jeszcze bardziej. Dochodząc do Igań około godz. 13, Prądzyński dysponował siłą 7000 ludzi (8 baonów piechoty [dwa 8. pułku, po trzy z 1. i 5. pułku] oraz 4 szwadrony 2. pułku ułanów i 14 armat). Zabudowania wsi Iganie
ciągnęły się na długim odcinku, na południe od drogi.
Wieś była bardzo rozłożysta. Równolegle do niej przez
wzgórze rozpościerające się nad kotliną przebiegała droga do Żelkowa. Dalej ciągnął się las, którego skraj znajdował się na wzniesieniu, zajmując rozległe tereny opadające na lewo. Właśnie na tym wzniesieniu, na skraju
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lasu dochodzącego do południowego krańca kotliny pojawiła się około godz.13 grupa Prądzyńskiego. Pierwszy
rzut oka Prądzyńskiego na Iganie uzmysłowił polskiemu dowódcy, że pozycja dla strony polskiej była bardzo
niekorzystna.
Rosen widząc przeciwnika ustawił się w taki sposób
do bitwy, by bronić nie tylko przeprawy przez Muchawiec, ale również wsi Iganie. Zależało mu na osłonie odwrotu straży przedniej, która w momencie pojawienia się
Polaków jeszcze nie powróciła znad Kostrzynia. Pozycja
Rosena była bardzo korzystna. Dobrą pozycję do walki
przyjął także Geismar. Jego oddziały zostały rozwinięte
na wschodnim brzegu rzeki Muchawiec, a 28 dział pozycyjnych ustawiony było w taki sposób, że Rosjanie mieli
doskonałe pole ostrzału na kotlinę Igań. Prądzyński wiedział, że zmasowany ogień z dział Geismara rozbije jego
atak na wieś od południa. Nadto w przypadku nadejścia
straży przedniej Rosena, polskie lewe skrzydło musiałoby
zostać rozbite, a jeśli Rosjanom udałoby się w toku walki
przejąć przeprawy pod Sokołem, zagrożone byłyby tyły
i prawe skrzydło wojsk polskich. Wszystkie te zagrożenia
przewidywał Prądzyński. Okazało się, że obszedł Rosjan,
wykonał zadanie, ale masa wojsk wroga, jaka znalazła się
w Iganiach powodowała, że zwycięzcą starcia mógł okazać się Rosen, a nie on – Prądzyński. Siły Rosena liczyły
około 12–15 000 żołnierzy, a z grupą idącą znad Kostrzynia (6000), wzrastały do 18–21 000. Zastanawiało go, co
dzieje się z grupą naczelnego wodza. Skrzynecki wszak
musiał słyszeć odgłos wymiany artyleryjskiej z Rosjanami
pod Domanicami. Z Boimia, gdzie znajdowały się wojska
Skrzyneckiego, była zbyt niewielka odległość do Domanic, by naczelny wódz nie słyszał odgłosów dział. Dlaczego nie przyszedł ze wsparciem? Prądzyński widząc pozycje Rosena w Iganiach uważał, że Rosjanie nie obawiają
się żadnego uderzenia z zachodu. Był pewny, że Rosen
wysłał w tamtym kierunku podjazdy.
Ówczesna pozycja i działania Skrzyneckiego nie wychodziła z myśli Prądzyńskiego. Postanowił wstrzymać
się z atakiem na Rosjan. Gen. Ludwik Klicki wyrażał opinię, że należy się cofnąć. Forsował swoje zdanie, że przy
tak niekorzystnym stosunku sił, natarcie na wroga zakończy się klęską i ogromnymi stratami w ludziach. Prądzyński nie brał zdania Klickiego pod uwagę. Postanowił czekać. Wierzył, że naczelny wódz dotrze na czas i wesprze
jego grupę w walce. W oczekiwaniu na Skrzyneckiego
upływały minuty. Wypatrywał jakiegoś ruchu z zachodu. Tracił cenny czas. Widok wycofujących się taborów
rosyjskich i wojsk osłony spowodował jednak konsternację u Prądzyńskiego. Zdał sobie sprawę, że dłużej czekać na Skrzyneckiego już nie może. Wspierali go w podjęciu decyzji o rozpoczęciu walki z wojskami carskimi,
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od samego początku, żołnierze z podległych mu oddziałów. Chcieli się bić z najeźdźcą, z Rosjanami, mimo ich
wyraźnej przewagi. Nikt nie brał pod uwagę opinii Klickiego. Entuzjazm w szeregach był ogromny. Kadra oficerska, w tym temperamentny gen. Józef Bem naciskali
od samego początku Prądzyńskiego, by zaatakował Rosjan. Nikt nie liczył na Skrzyneckiego. Żołnierzy, oficerów
ogarnął szał, żądza walki. Wszyscy, oficerowie, podoficerowie, żołnierze rwali się do walki. Prądzyński nie miał
wyjścia. Mimo obaw postanowił zaryzykować.
Natarcie Polaków rozpoczął ostrzał baterii Bema.
10 dział oddawało salwę po salwie. Szeregi uwijających
się artylerzystów i samego dowódcy – Bema spowiły obłoki dymu prochowego. W zawrotnym tempie zaprzęgi konne zmieniały pozycje, stale wysuwając się przed
szeregi idących w pierwszej linii do natarcia piechurów
Klickiego. Bem ciągle przesuwał się do przodu, zmniejszając dystans pomiędzy jego działami, a pozycjami Rosjan. Zadanie Bema było bardzo trudne, gdyż rosyjskie
działa zajmowały pozycje na wzgórzach. Pojedynek artyleryjski nie był więc wyrównany. Bem jednak zdobywał
przewagę. Zrobił to jednak kosztem swoich ludzi. Chcąc
uczynić ostrzał skuteczniejszy, przesuwał się do przodu
plutonami. Działa 4. baterii lekkokonnej w zawrotnym
tempie zmieniały pozycje. Obsługa armat dokonywała
cudów, by jak najszybciej ustawić działa, oddać strzał
i uciec przed rosyjskim ostrzałem. Bem nie oszczędzał
innych, ni ludzi, ni koni, ale też i siebie. Osobiście nastawiał i odpalał działa. Rosyjskie armaty milkły, co chwila
wybuchała amunicja zgromadzona wokół ustawionych
na pozycjach dział. Skuteczność Polaków była bardzo
duża. Polacy ostrzeliwali nie tylko pozycje rosyjskich
dział, ale również wrogiej piechoty. W rosyjskie szeregi wstrzeliwały się polskie pociski, pozostawiając krwawe wyrwy, które natychmiast były uzupełniane przez
rosyjskich oficerów. Skuteczny ostrzał dał się Rosjanom
we znaki. Jednak przewaga rosyjskich dział pozycyjnych
była zbyt duża, by można było osiągnąć nad Rosjanami
zdecydowaną przewagę. Bem dysponując artylerią konną wykonał powierzone mu zadanie doskonale. Jednak
straty polska bateria poniosła duże. Na niej skupiał się
ogień rosyjskich salw. Ginęli artylerzyści, ginęły konie.
Na przedpolu pozostało wiele zniszczonych zaprzęgów,
rozbitych jaszczyków. Bateria straciła 60% stanu. Po trupach polskich artylerzystów i koni zaprzęgowych do ataku szła polska piechota. Prądzyński wykorzystując osłonę Bema przegrupował siły. Wzmocnił prawe skrzydło.
Jego celem było uderzenie na most i groble, by odciąć
Rosjanom linię odwrotu. W pierwszej linii do natarcia
poszło pięć baonów z 1. i 8. pułku. Odwód grupy uderzeniowej stanowiły trzy baony 5. pułku płk. Hieronima

Ramorino wsparte przez cztery działa. Prawe skrzydło
płk. Emiliana Węgierskiego z dwoma baonami 8. pułku
natarło na wschodni kraniec Igań. Jednak ostrzał rosyjskiej piechoty zza Muchawca nie pozwolił szybko zrealizować celu Prądzyńskiego. Piechota polska ostrzeliwana
przez rosyjskie pozycyjne działa zza Muchawca ponosiła
bowiem duże straty. Mimo strat natarcie sił polskich nie
załamało się. Polska piechota przyśpieszyła atak próbując
zdobyć Iganie. Oficerowie, żołnierze liczyli, że w zabudowaniach znajdą trochę osłony od ognia rosyjskich dział
pozycyjnych. Pomagał im w tym Bem skutecznie wypierając rosyjską artylerię konną za Iganie. W końcu polskie natarcie przerodziło się w bieg ku Iganiom. Około
godz. 17, Polacy dotarli do pozycji rosyjskich. Z prawego skrzydła piechota Węgierskiego uderzyła na wschodni kraniec wioski. W starciu na bagnety Polacy nie mieli
sobie równych. Wykłuli broniącą się rosyjską piechotę,
zdobyli zabudowania ciągnące się od strony Siedlec. Mając oparcie w zdobytych domostwach przystąpili do kolejnego natarcia na pozycje rosyjskie wokół mostu. Atak
zakończył się ucieczką Rosjan. W trakcie natarcia zdobyto usytuowane na przedmościu trzy rosyjskie działa
pozycyjne, które kanonierzy i obsługa w popłochu porzucili. Polacy musieli je zagwoździć. Do walki o Iganie wchodziły bowiem kolejne zastępy Rosjan. Rosen
bowiem czuwał. Mając liczebną przewagę nie mógł pozwolić, by sukces Polaków zagroził jego koncepcji bitwy.
Zdobycie części Igań przez żołnierzy z baonów 8. pułku
zagrzewanych do walki przez swego dowódcę – Węgierskiego spowodowało zagrożenie odwrotu dla wojsk rosyjskich walczących po lewej stronie rzeki.
Rosen postanowił wyprzeć Polaków z Igań. Została
sformowana kolumna uderzeniowa z wyborowych rosyjskich zastępów. Z rezerw przez most do walki poszły
tzw. lwy warneńskie, czyli brygada jegrów (13. i 14. pułk)
z 7. dywizji. Kolumna uderzyła na oddziały Węgierskiego. Polacy mimo odwagi w starciu z taką masą wypoczętych jegrów nie mieli szans. Jednak walki toczyły się
dość długo. Polacy ustępowali powoli. Bito się o każdy
dom, o każdą piędź ziemi. Ziemia w Iganiach zabarwiła się krwią polskich i rosyjskich żołnierzy umierających
w strasznych męczarniach, z ranami kłutymi, zadanymi
w walce wręcz – bagnetami. Mimo bohaterskiej obrony, mimo padających co chwila trupów polskich piechurów Iganie przeszły ponownie w ręce Rosjan. Rosjanie
na fali entuzjazmu, wzmocnieni kolejnym baonem jegrów, postanowili zaatakować ustępujących na prawym
skrzydle Polaków. Natarcie jegrów ku południowi miało wówczas ogromną szansę powodzenia. Położenie całej grupy Prądzyńskiego uległo bowiem wyraźnemu pogorszeniu. Wsparcia dla Polaków nie było widać. Wiara
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w przybycie naczelnego wodza okazała się bezcelowa.
Natomiast w tym czasie Rosena wsparły nowe siły. Na
zachód od Igań wyłoniła się grupa wojsk Fäsiego, cofających się spod Jagodnego. Łącznie było to około 1000
żołnierzy (część 25. dywizji, cztery baony jegrów z 24.
dywizji i pułk ułanów litewskich). Fäsi zajął wzgórza na
prawym skrzydle koło huzarów Sieversa. Jegrzy spychają coraz bardziej na południe piechotę 8. pułku. Jednocześnie do Prądzyńskiego dotarł ordynans od płk. Tomasza Konarskiego z Sokoła z meldunkiem, że naprzeciw
Polaków pojawiła się silna grupa wojsk rosyjskich, która sprawnie i szybko przygotowywała się do przeprawy
rzeki Muchawiec. W tym samym momencie dotarł do
Prądzyńskiego ordynans od Bema. Sczerniały na twarzy
od dymu prochowego i z przekrwionymi gałkami oczu
jezdny zameldował, że amunicja była na wykończeniu.
Wkrótce też ucichł odgłos baterii Bema. Prądzyński znalazł się w sytuacji krytycznej. Manewr, który miał oskrzydlić Rosena i zniszczyć jego siły stał się nierealny do wykonania. Grupie Prądzyńskiego groziła wówczas klęska.

Prądzyński zasłużył na miano wodza. Zimnym wzrokiem ogarnął pole bitwy i suchym, ostrym głosem wezwał ordynansa. Rozkazał mu co koń wyskoczy pędzić
do Gołąbka, by trzy baony 4. pułku pozostawione tam,
jako osłona, jak najśpieszniej przybyły ze wsparciem na
pole bitwy pod Iganiami. Jednocześnie rozkazuje Ramorino, by ten z trzema baonami 1. pułku uderzył na huzarów Sieversa i dwór w Iganiach. Ramorino wykonuje to
zadanie. Polska piechota bez trudu spycha huzarów wraz
z częścią pułków piechoty: żytomierskiego i podolskiego, które przybyły z Fäsim i zajmowały pozycje koło jazdy Sieversa. Rosjanie wycofują się przez most. Prądzyński zauważa w tym czasie błąd Rosjan. Otóż nacierający
na baony 8. pułku jegrzy nie zostali rozwinięci w kolumny baonowe, ale kontynuowali atak w rozciągniętej kolumnie marszowej. Było to wynikiem pewności rosyjskich dowódców, że zwycięstwo było już w ich rękach.
Prądzyński zauważył wówczas szansę na kontrnatarcie, które mogło przesądzić losy bitwy. Wiązało się to ze
wstrzymaniem ognia przez rosyjskie działa pozycyjne zza
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Muchawca. Rosjanie nie chcieli bowiem razić swoich rozciągniętych w szerokiej kolumnie marszowej jegrów. Prądzyński podjął decyzję natychmiast. Dotarł do ostatniego odwodu: 5 pułku i w krótkich żołnierskich słowach
zagrzał piechurów do walki. Polscy żołnierze wiedzieli,
że to będzie walka o wszystko. Prądzyński skierował się
z nimi w kierunku zabudowań Igań. Żołnierze rozpoczęli bieg, prześcigając jadącego konno, kłusem dowódcę.
Zapał wśród żołnierzy był ogromny. Ściskając w ręku bagnety, w pełnym rynsztunku biegli, coraz szybciej, ciężko łapiąc oddech, biegli w szalonym pędzie do przodu.
Byleby szybciej. Wiedzieli, że muszą dopaść jegrów i wykłuć ich. U każdego Polaka entuzjazm był ogromny. Nikt
z nich nawet nie pomyślał, że mogą ich pokonać Rosjanie. Wiedzieli, że żołnierze carscy mogli bowiem pokonać
ich towarzyszy. Bez nich wygrać bitwę. Biegli więc cały
czas, coraz szybciej, przez rozległy osłonięty obszar kotliny, następnie przez wioskę, mijając w pośpiechu zabudowania, aż do grobli i mostu. Zdyszani dobiegli w końcu do celu. Polski manewr nie został nie zauważony przez
dowódców jegrów. Na rozkaz oficerów jegrzy odwrócili
się frontem do zmęczonych biegiem piechurów z 5. pułku. Grad kul spadł na pędzących żołnierzy. Śmierć skosiła najbardziej zapalczywych. Jednak nie powstrzymała
w szalonym pędzie Polaków. Nawet ranni pragnęli walki ze znienawidzonym wrogiem, z najeźdźcą. Jegrów nie
stać było na drugą salwę. Wpadli w popłoch. Zorientowali się w położeniu i zaczęli salwować się ucieczką. Na
nic zdały się komendy rosyjskich oficerów. Nic nie było
w stanie powstrzymać ucieczki Rosjan. Biegli, jak szaleni,
byleby tylko uciec Polakom i schronić się pod parasol rosyjskiego ognia dział pozycyjnych. Żołnierze prowadzeni
przez Prądzyńskiego z impetem wpadli w tylne oddziały
uciekających i rozpoczęła się ich rzeź. Do walki włączyli
się żołnierze z oddziałów Węgierskiego, które odwróciły
front. Rosjanie kłuci ginęli dziesiątkami. Nieład Rosjan
stał się wszech obezwładniający. Był to początek paniki.
Jednak główna kolumna rosyjskich jegrów pędziła dalej,
by ubiec Polaków przy moście. Nie udało się. Polacy wygrali gonitwę o zwycięstwo. Wówczas rozpoczęła się walka, która przerodziła się w totalną rzeź. Potęgowało ją
wsparcie polskiej arterii. Bem bowiem czuwał. Jego przetrzebieni kanonierzy otworzyli ogień z bliskiej odległości.
Polskie kartacze zdziesiątkowały biegnący w przerażeniu
tłum rosyjskich żołnierzy, jegrów – lwy warneńskie. Chaos zwiększały cofające się z prawego skrzydła masy rosyjskiej kawalerii i artyleria. Nic już nie było w stanie ocalić
Rosjan. Część żołnierzy, wśród nich elitarne lwy warneńskie złożyli broń. Ocalili przez to życie. Straty Rosjanie

ponieśli ogromne. 3000 zabitych, 1500 rannych. Zginęło
większość oficerów, którzy próbowali powstrzymać uciekających żołnierzy. Ale panika ma swoje prawa. Nikt nie
był wówczas w stanie zawrócić ogarniętych przerażeniem
rosyjskich żołnierzy z drogi ucieczki. W rezultacie przerażenia, chaosu pułki miński i wołyński z grupy Fäsiego zostały zniesione całkowicie. Zdobyto sztandar pułkowy wołyńskiego pułku piechoty. Straty Polaków wynosiły
około 500 zabitych i rannych.
Zwycięstwo pod Iganiami było wielkim sukcesem Polaków, jak i świetnego sztabowca, doskonałego dowódcy,
rodzącej się gwiazdy polskiej generalicji – Prądzyńskiego. Osiągnął je samodzielnie. W krytycznym momencie,
zagrzał do walki ostatnią rezerwę – 5. pułk piechoty, który w szalonym pędzie dopadł wroga i przyczynił się do
ucieczki Rosjan oraz zwycięstwa Polaków. Naczelny wódz
– Skrzynecki przybył dopiero po zakończeniu bitwy. Nie
śpieszył się. Zmarnował zwycięstwo pod Iganiami. Mógł
zniszczyć całkowicie VI korpus Rosena. Pozwolił jednak
siłom rosyjskim znajdującym się na prawym brzegu rzeki odejść. Zmarnował zwycięstwo pod Iganiami, tak jak
i poprzednie pod Dębem Wielkim. Ogromny wysiłek Polaków, żołnierzy, oficerów, który powzięli podczas kampanii wiosennej z marca i kwietnia 1831 r. został zmarnowany. Naczelny wódz – Skrzynecki zdecydował o losach
wojny i Powstania Listopadowego. On i jego następcy doprowadzili do klęski zrywu Polaków. Po klęsce w kraju
rozpętał się terror. Mikołaj I zniszczył autonomię Królestwa Polskiego, polską armię, a Polacy zostali wtłoczeni
w rosyjską machinę samodzierżawia. Utracili autonomię
i przywileje wywalczone w okresie napoleońskim i zatwierdzone na Kongresie Wiedeńskim. Początkiem było
niewykorzystanie przez Skrzyneckiego, wspaniałego zwycięstwa Prądzyńskiego w bitwie pod Iganiami – 10 kwietnia 1831 r.
Rafał Kowalczyk
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POD IGANIAMI
(1831 10 kwietnia)
Wyszło carskie rozkazanie:
— Lwów Warneńskich pułk niech stanie:
Czas już zetrzeć w proch Polaków! —
Wstali, poszli pod Iganie.

Rykną ogniem lwy warneńskie,
Z coraz bliższej rażą mety.
Aż jak piorun rozkaz huknie:
— Do ataku! Na bagnety! —

Dział czterdzieści wali z niemi,
Aż grzmot idzie wnętrzem ziemi,
A czternaście naszych armat
Odgrzmiewa im huki swemi.

Schyliły się czarne kaski,
Czarne kaski, orły złote —
Runą naprzód Lwy warneńskie,
Z bagnetami na piechotę.

Wali Moskwa, jako mrowie,
Karabiny z mrowia sterczą…
Lecą kruki, bitwę czują,
Bitwę krwawą i morderczą.

A jenerał nasz Prądzyński
Z konia swego skacze śmiele,
Chwyta bagnet, pieszo idzie
Z bataljonem swym na czele.

Grzmią strzałami lwy warneńskie,
Rozkaz ich zagrzewa carski.
Do ataku pierwszy na nich
Podpułkownik biegnie Karski.

Widzi żołnierz, że wódz drogi
Sam się rzuca w bitwę krwawą.
— Hura! — krzyknie — na Moskali!
I odparli wroga z sławą.

Biegnie, ginie jak bohater…
Ale wiara jego śmiała
Pędzi, wpada na baterję
I zdobywa cztery działa.

Tam Chrzanowski dzielny zginął,
Tam Krasicki poległ śmiały —
Lecz Warneńskie lwy na placu
Trupem legły — i zostały!

Pocztówka patriotyczna z początku XX w. wg. Georg Benedikt Wunder (1786–1858), Bitwa pod Iganiami, rycina, źródło Polona.
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Bitwa pod Iganiami
Motyw

Jerzy Harasymowicz-Broniuszyc

Z czakiem swym na szabli
Jaśniejącej bohaterstwem
Prądzyński porywa piechurów
I szalonym galopem historii
Z rozwianą chorągwią zapału
Ze wzniesioną kolbą pejzażu
Roznosi wołyński i miński pułk piechoty
Odcięty od mostu na Muchawcu
Którym ucieka teraz w popłochu
Wojskowa teoria carskich generałów
Jeńcy rosyjscy zbierają się gromadami
Proste mużyki z brodami melancholii
Jakby stawiali kopy stawiają karabiny w kozły
W oddali adiutant pułku przelatuje jak archanioł
Słychać trąbkę zachłyśniętą triumfem
Zachód płonie krwawym
Powstańczym jutrem
Zaprzągnięta w grzywiaste zwycięstwo
Przechylona na wirażu historii
Bateria Bema przejeżdża galopem

Pod Dębem Wielkim
1831 kwiecień
Po moście zbudowanym z polskiej fantazji
Ruszyła kawaleria nasza galopem
Pomimo gęstej strzelaniny piechoty
Konie wzięły pod kopyta salwy piechoty
Pomimo kanonady ciężkich dział
Konie przeleciały jak po moście tym pasem dymu
Wzięły pod kopyta kanonadę
Zdobyły siedem dział pozycyjnych
Tysiąc trzysta szeregowych wzięły do niewoli
Straciły dziewięciu zabitych
Jeden koń był chromy
A drugi zaginął

Po rozbiciu korpusu Rosena
Kwiecień 1831

Niech i będzie wolno wyrazić Panu moje zdziwienie i żal, że w tej
nieszczęsnej wojnie donosisz mi częściej o klęskach niż o zwycięstwach, że
w 189 tysięcy wojska nie możemy nic zrobić siedemdziesięciu tysiącom

Z listu cara Mikołaja do feldmarszałka Dybicza

Chłop w deszczu w burej kapocie
Człapiąc łapciami roztopów
Wychylił się z lasu jak łoś
Pędząc przed sobą grenadierów
Zieloną witką nadziei
Z daleka – nad rozlewiskiem
Widać złożoną broń jak stertę chrustu
Zaprzągnięte do polskiego triumfu
Pozbawione nadprzyrodzonych mocy cara
Dudnią szosą zdobyczne działa
Piszę to – i na kartkę zawilce
Wysypały się gęsto
Na wodach wiosennych
Jak nur przelotny trzepoce
Chrapliwe wabi zwycięstwo

Bitwa pod Nurem 1831
Kiedy działa cesarskie biją na wprost z siedemdziesięciu metrów
do godła naszego nieruchomego jak sowa
Kiedy oficerowie nasi tracą głowy
nawet w tak wspaniałych czakach
Kiedy odcina się konie od dział
by zaprząc je do zajęczej ucieczki
Kiedy nikt nie wydaje rozkazów
prócz zabitych z otwartymi ustami
Wtedy brygada Krasińskiego
przy nieustannym łoskocie bębnów
Rzuca się jak wilk do końskiego brzucha
szarżujących huzarów i rozprasza ich
Przy nieustannym łoskocie bębnów
zdobywa wszystkie utracone działa
I zaprzęga je z powrotem do Powstania
Idzie do przodu
z bagnetem wydłużonym szalony męstwem
brygada Krasińskiego
Razem idą żywi i martwi
krokiem wprost paradnym
Przed samym sztabem śmierci
Przy nieustannym łoskocie bębnów
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Obchody stulecia śmierci
Napoleona I w Lublinie
uZIEMlA LUBELSKA11-

dnia 4 maja 1921 rohn.

Do ważniejszych uroczystości, jakie przeżywał Lu-
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...Na skalistej wyspie Świętej Heleny,
po sześcioletniej ciężkiej niewoli —
dnia 5-go maja 1821 roku zmarł w
opuszczeniu jeden z największych g e 
niuszów i m ocarzy świata — cesarz
Francuzów Napoleon Bonaparte.
Minęło już cale stulecie, n chociaż
wszyscy świadkowie jego zwycięstw i
chwely, klęsk 1 upadku, oddawna już się
w mogiłach pokładli, chociaż rozpadły
się w gruzy pańBtwa przez niego stwo
rzone, s on sam stał się prochem je 
no — pamięć jego czynów wciąż trwa
wśród ludów świata, — a zwłaszcza ży
je życiem niezwykle reainem w pam ię
ci nsrodu polskiego.
Zmarły cesarz w krwawo złotej a u re 
oli nadludzkiej swej sławy, jest dia nes
po dziś dzień postacią niemal dotykelrq, tysiące węzłów wiąże nas z nim i
z narodem który go wydał, — w chwi
lach przełomowych, lub pamięci jego
poświęconych, postać „m słego kaprala'1
jawi się przed oczyma nsszem l jakby
żywa, — e równocześnie osnuta p rze
dziwną, wzruszającą legendą — staje
się jakimś mytem przepięknym, cudo
wną b a jk ą o c z e rn ś nieprawdopedobnem,
a ! rzecież prswdziwem!
Legendy, które się wytworzyły do
okoła tragicznego więźnia Świętej H e 
leny, jakkolwiek nie zawsze może zgod
ne z historycznymi faktami, — są p rze
cież miarą jego potężnego wpływu i uro
ku, który trwa przez pokolenia.
W śród narodu polskiego, tyloma nićmi
związanego s cesarzem, — snuje się
osobna, nasza w łasra o nim legenda.
O d cichych, prostych opowieści d z ia 
dunia przy kominku, przechodzi do li
teratury, bije mocnym blsslcem w p o 
ezji polskiej, żyje w powieści, coraz no
we przybierając kształty, jako wierne
odbicie tkwiących głęboko w narodzie
ukochsń, ideałów, dążeń i nadziei.
Lecz na ezem że polegał urok tej
wielkiej postaci, gdzie szukać źródeł te 
go entuzjazmu jaki budziła ona wśród
szerokich warstw n s s ie g o spo łeczeń 
stwa i tego długotrwałego wpływu jaki
wywiera?
C o pociągnęło ku Napoleonowi w szy
stkich — za wyjątkiem jedynie Koś
ciuszki — ludzi wybitnych jakich posia
dała ówczesna Polska, wszystkich n a j
gorętszych naszych pstrjotów?
C zem u poszli za nimi rozumny Dq
browskl, Kiiiazlewicz, W ie lh e n k i, g e 
nialny Sulkowski, wreszcie kochanek
narodu— rycerz bez skazy ks. Józef P o 
niatowski i byli mu wierni aż do koń
ca, aż do wypełnienia ostatniej zgłoski
w przeznaczenia księdze?,.
C zem u zapatrzeni w jego gwiazdę
sili za nim nasi prości żołnierze jak
zahypnotyzowmii, nie pomni na krew i
rany, na trudy i znoje, przez śnieżne
Alpy, przez piaski pustyń afrykańskich,
ufni mimo wszelkie zawody, bez skarg
mrący z jego rozkazu pod skwarnem
niebem San Doming ?..
N j podstawie suchych faktów h storycznych, na podstawie realnych, m a 
terialnych jedynie korzyści jakie Polska
z wprzęgnięcia się do rydwanu N apo
leona odniosła, zjawisko to nie daje się
Ic g c z n ie wyiłomacsyć.
Należy też sięgnąć głębiej, na innej
drodze poszukać prawdy, znaleźć ro z 
wiązanie tej zagadki.
Polska p ;szła za Napoleonem, gdyż
sam o życie tego człowieka miało w
scbie c c ś cudownego, było urzeczywi
stnieniem wszelkich niemożliwości —
wszystko najtrudniejsze stawało aię dlań
ifltwem, wszelkie nie;rawdopodobleństwo
możliwem i ziszcsainera.
Syn niezamożnej rodziny bez p o tę ż
nych protektorów, bez stosunków i z a 
sobów msterji lnych, zwykły, zubożały
szlachcic korsykański z szarego żołnie
rza, dzięki jedynie osobistej z ssłudre 1
zdolnościom, zostaje wkrótce generałem,
w okres e n a j c i ę ż s i g r kryzysu i c h a 
osu jaki przeżyw ali Francja, nie ginie
ale owszem I sm'e wszelkie zapory,
przezwycięża największe tru dno ści,zdo
bywa najwyższe godncści we Francji i
w Europie, koronę cessrzów wkłada na
skronie, obala trony, ujarzmia najpo
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„ZIEMIA LUBELSKA11— dnli 5 maja 1121 r.
tężniejsze państw a, dążąc do rozciąg
nlęcia swej władzy n sd wszystkie mi d y 
nastam i i zbudowania jednej p otężnej
m onarchji europejskiej.
Dia narodu polskiego pognębionego i
zepchniętego w otchłań niedoli, te cu
downe dzieje, ta hlstorja człow ieka dla
którego nie było nic nlep o d tb n em —
m iała niezwykły urok, była pokrzep ie
niem serc zrozpaczonych, daw ała bo
wiem św iadectw o, iż niem a sytuacji tak
beznadziejnej, z której by silny duch
wyjścia nie znalazł, św iadczyła o p o 
tędze pierw iastków
w ew nętrznych 1
przew adze sił 1 w artości duchow ych nad
brutalną przem ocą 1 m aterją.
To była główna tajem nica jego u ro 
ku, ale było 1 co ś w ięcej jeszcze.
Napoleon wyłonił sią jako siła żyw io
łowa z dążeń Francji rew olucyjnej do
przeszczepienia z assd przew odnich r e 
wo ucjl w E uropie,
Nie jest on jednak syntezą ani w yra
zem rew olucji francuskiej i jej ideologji.
To indyw idualność, która czerpała z r e -

W SETNĄ ROCZNICĘ
Francjo wielka, zw ycięsk a i dumna!
Francjo ludom sto ją c a na czele !
To nie Twoja, o Francjo, ta trumna,
W inwalidów sam otn a kościele,
To nie tylko grom Twego p a ła sza ,
To je s t trumna i Twoja i N asza!
Jeśli srebrnycf) tam orłów nie było,
C zuw ających z zło te m i na stra ży,
To n ad wielką, ja k św iat ten, m ogiłą
Duch narodu m ojego sią w a ży
I iv chorągw ie zd o b y te ło p o c e —
I p rze c ze k a ł tak długie sw e noce.

nlenia w ielkich czynów, którem i zd u 
m iew ała się E uropa, on w reszcie przez
stw orzenie zaczątk u polskiego państw a
w postaci K sięstw a W arszaw skiego —
dał m ożność Polakom przed całym św ia
tem w yzazać jak w iele państw ow o tw ór
czych pierw iastków I organizacyjnych
zdolności tkwi w duszy narodu p o l
skiego.
T o też naw et po upadku N apoleona,
państw a zw iązane „Ś w iętem Przym ie
rzem " na kongresie w iedeńskim zo sta 
wiły ślad państw ow ości polskiej w p o 
staci, unją złączonego z Rosją, K rólestw a
P ilsk ieg o .
W ięc za to w szystko, za to, iż przez
N iego, za Je g o sp raw ą—na św iatło dnia
z m roków m ogilnych d an e nam było
w yjrzeć choć na czas krótki — ukochał
naród polski w spom nienie W ielkiego
C esarze!
Rocznica jego śm ierci ro ig lo śn em się
dziś w P olsce odzywa echem , bo śm ierć
ta,— kirem żałoby na cale stu lecie p rz e 
słoniła i n asze w łasne nadzieje— te ni*
dzieje i m arzenia co dopiero teraz, w
blaskach w schodzącego na nowo słońca
francuskiej chw ały— stają się rzeczyw i
ŚMIERCI NAPOLEONA. stością.
Istnieje jakaś w spólność losów , jakiś
A dziś, Francjo\ w n ijd i z nam i do tumu, tajem ny zw iązek m iędzy Francją a P o l
G dzie n ad trum ną tyra n ó w szta n d a ry,
ską.
M istyczne niem al węzły łączą niewi
Znów Ci dzw onią z dzikiego ich szum u
dzialnie, oba narody!
N ieśm ierielne tryum fu fa n fa ry
W stuletnią roczn icę zgor.u najw ięk
I znów zd a rte sza le ją łach m any,
szego Francji geniusza, te sam e złowro
O b a czy w szy n a sz uścisk sio strza n y.
gie siły, które go obaliły, te sam e d ra
pieżne rę c e , któ re głaz ciężki na merP o łó ż z nam i sw e serce na grobie,
tw ą pierś mu n u c iły — dziś wyciągają
się chciw ie po n ajcenniejszy klejnot
Górne serce w rytm Bogu bijące,
Polski zm artw ychw steły — po nieszczę
Bo Tyś, wierna i je m u i sobie,
sny S lą ik G órny, by zeń uczynić swej
Z a p a liła znów ludom sivc słońce!
pom sty narzędzie, — taran do rozbicia
I p rzy łó żm y do trum ny sw e u sta , —
zjednoczonej potęgi Francji i Polski!
A le d zisia j ta trum na je s t pu sta\

T yś w sta ł z grobu, Cesarzu! Cesarzu!
R o zw a liłeś trum niant granity
l skroń ch ylisz na m o g ił ołtarzu ,
G dzie śp i żołn ierz z a Francję za b ity,
I obch odzisz sw ej zie m i boiska,
Co, g d zie stąpn ąć, ja k serce krw ią trysk a

S to la t z nam i s z ły o rły Twe z ło te
I ty ś ż y ła w serc n aszych sto licy,
P a trzyliśm y w tę sza rą kap o tę
1 czek a li pioruna źrenicy,
Co, ja k niegdyś, św ia t pod łych zdru zgota,
I na w id jry co ciśnie g a rść b ł o t a !

T yś w s ta ł z grobu, C esa rzu u m arły,
W duch a Francji pow rotnie wcielony,
l narodów się tu rm y otw arły!
N a d zw alon e w proch b erła i trony,
S to la t s p a ła Twa szp a d a w sw ym grobie,
A d ziś znowu je ste śm y p r z y ' Tobie.

A je ż e li duch ludzki je s t p takiem ,
Co się w słoń ce, ja k o r z e ł w ydziera,
To, C esarzu, d ziś Francuz z Polakiem
Znowu leg ję z Tw ej ręki odbiera,
By św iat dźw ignąć tak górnie tak dumnie,
Jak sen sła w y, co w T w ojej ż y ł trumnie.

r.'olucjl, ale nie ldeniyf.xow tla się z
nią. Rewolucja z/dosła władzę królew 
ską — on stworzył silny rząd c e n tra li
styczny 1 sam wziął w h d z ę pierw szego
konsula — a potem cesarza.
R ew olucja była zniszczeniem pojęć i
stjsunków społecznych i politycznych
pochodzenia średniow iecznego, — N a 
poleon był tw órcą okresu po rew olucyj
nego, tw ó n ą zarów no politycznym jak
prawno społecznym .
Szedł przez Europę jak burza, niw e
czył państw a, w rz tlk ie fjrm y politycz
ne i prawa dotyczas obow iązujące, a na
ich m iejsce zaprow adzał nowe, na n o 
wych podstaw ach i zasadach wolności i
rów ności stanów oparte. Nic dziwnego,
że Polacy taj sile potężnej ulegli I sta 
li się jej najgorliwszym i rzecznikam i.
W szak Polska w łiśn le upadła 1 stała
się ofiarą tych dążeń I tego system u,
w który N apoleon uderzał.
R eorganizacja państw a polskiego za
pom ocą Konstytucji 3 M aja, — ro z 
paczliwa walka Kościuszki 1794 roku,
nie przyniosły rezultatu.
N asze siły okazały się słabe, dąże-

i.

n!a nie dość zw arte, by rozerw ać z a c i
sk ający się łańcuch.
Aż tu naraz zjawia się m eteor, coś
co ism ie w szelkie dotychczas n iezw y 
ciężone potęgi, unicestw ia Ich w szelkie
zbicrow e naw et wysiłki, — z panują
cych robi swoich poddanych, obela tro 
ny i państw a, tworzy nowy lad, pędzi
dalej 1 dalej jak huragan...
W pochodzie swym N apoleon m usiał
Iść przez Polskę, m usleł kruszyć p o tę 
gi ł strącać korony z głowy tych — co
P olskę w łańcuchy zakuli.
N apoleon nie m iał początkow o planu
całkow itej odbudowy Polski—konkret
nie postaw ionym żądaniom Kościuszki
nie m ógł zadość uczynić, ale w Nim
tkwiła ta potężna siła, która była w sta 
nie nasz kam ień grobow y odwalić. N a
leżało stać się cząstką tej siły, sk iero
w ać ją na m ocarstw a zaborcze Rosję,
A ustrję i Prusy.
T o była m yśl D ąbrow skiego, to zro
dziło Legjony 1 w iarę bijącą ze słów
„M azurka D ąbrow skiego".

Francjo! Francjo! G dy z ch w a ły o łta rza
N a golgockiem rozpięli nas drzew ie,
W p ierś P olaka z te j trum ny C esa rza
S z e d ł Bóg wolnych w stu bitew ulewie!
I nie b yło takiego nazw iska,
G dzie n a sz oręż p rzy Twoim nie błyska.

2 7 .5 1921 r.
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ARTUR OPPMAN (Or Ot).

P olacy szli w szędzie gdzie „O n"
wzywał — w patrzeni w tego
tytana
dokazyw ali cudów w aleczności pod
S am o-S leirą, w m urach S aragossy, na
polach Lombardjl, czy pod plramldeml.
Spełniając w olę cesarza rozum ieli,
że zbliżają chwilę odbudowy Polski.
Dla nas obojętnym jest właściwie osoblsty stosunek uczuciow y N apoleona
do Polaków. C zy m iel on dla n ts jaki
sentym ent czy też nie — m niejsza o to,
w ystarcza, że o bstając podstaw y reakcji
europejskiej m usiał podjąć z k o n iecz
ności Bprawę Polską.
L ą c iy się też ona ściśle z jego lo sa
mi, a choć
początkow o użyła Jako
narzędzie, staje się p rzecie w krótce
punktem węzłowym całej jego polityki
m iędzynarodow ej.
N apoleon był pierwszym co spraw ę
p o h k ą przed forum Europy postawił,
on przerw eł tę grobow ą ciszę, którą
nos otoczyć chciały m ocarstw a rozbio
rowe, on stworzył warunki w których
w ykazać się m ogła żyw otność I b o h a te r
stwo nsrodu naszego, — w szarem b e z 
nadziejnym okresie niewoli dal chwile
upojenia, św ietlane, niezatarte wspom

Byłoby nletylko zapoznaniem sw ych
własnych Interesów ze stren y F rancu
zów— ale co g irsz a , byłoby to bolesnem urągow iskiem pam ięci w ielkiego
cesarze, gdyby Francja pstrzyła o b o jęt
nie na krzyw dę najw ierniejszych jtg o
sprzym ierzeńców , gdyby w tę w łaśnie
tragiczną rocznicę dopuściła do tryumfu,
Jegc— cesarza N apoleona— m orderców .
Zofja Guzowska.

OBCHÓD NAPOLEOŃSKI
W LUBLINIE.

Dziś 5 m aja godz. 8 rano capstrzyki
orkiestry wojskowej na ulicach m iasta.
O godzinie 10 ej rano
n ab o żeń 
stwo na placu garnizonow ym i okolicz
nościow e kazanie, z udziałem Misji
Francuskiej, wojskow ości, delegacji s ą 
downictwa, władz państw ow ych, kom u
nalnych, c raz orgsnizacyj społecznych.
Po nabożeństw ie odbędzie się defila
da wojskowa przed Misją Francuską 1
przedstaw icielam i władz, wojskowej I
cywilnej na Krakowsklem Przedm ieściu
przy 2 b.’egu ulic 3 go M aja 1 ul. Koł
łątaja. S tro n a
czołow a delegacji —
K rakow skie-Przedm ieście, m iejsce d e
filady — K rakow skle-Przedm leścte po
czynając od pomnika Konstytucji.
G id rin a 20 (8) .uroczysta akadem ja
w U niw ersytecie Lubelskim . W stęp za
zaproszeniam i.
O D K O M ITET U O R G A N IZ A C Y JN EG O

Komitet organizacyjny obchodu
100 letniej rocznicy zgonu Cesarza
Francuzów, Napoleona Bonaparte,
prosi pp. właścicieli domów w Lu
blinie o przyozdobienie d jm ów fla
gami narodowemi dn. 5 maja r. b.
U W IEŃ CZEN IE PO R T R E T U
N A PO LEON A .
K om ittt W ystaw y Sztuki i S taro ży t
ności w Lublinie podaje do ogólnej
w ladom cś:!, że dziś, we czw aitek 5 m a 
ja, w dniu uroczystego obchodu setnej
rocznicy zgonu N apoleona o godz. 4 ej
popołudniu odbędzie się w gabinecie
N apoleońskim W ystawy Sztuki i S ta 
rożytności — uroczystość uw ieńczenia
portretu W ielkiego W odza.
O so b n e zaproszenia rozsyłane nlę
będą.

n u m e r

5 (109)

Specjalny rozkaz do Wojska Polskiego wydał 30 kwietnia wódz naczelny Józef Piłsudski, wielbiciel Bonapartego, z poleceniem odczytania go „przed frontem wszystkich garnizonów”. Zwracał w nim uwagę na geniusz
wojskowy Napoleona, podkreślał znaczenie zbliżającej się
rocznicy i wskazywał na konieczność oddania czci cesarzowi Francuzów jako wodzowi, który odegrał wyjątkową rolę w dziejach4.
W tygodniach poprzedzających uroczystości zadbano
o upowszechnienie wiedzy na temat epoki napoleońskiej
poprzez publikowanie artykułów tematycznych w prasie.
Napoleonowi poświęcony został cały numer „Tygodnika Ilustrowanego”, zawierający wiele ciekawych tekstów
o charakterze rocznicowym. Ich autorami byli: Zbigniew
Dębicki, redaktor naczelny pisma, historyk Marian Kukiel oraz poeta por. Artur Oppman Or-Ot. Księgarnia
Perzyński, Niklewicz i Sp. w Warszawie przygotowała antologię Napoleon w poezji polskiej, a Wydawnictwo Polskie we Lwowie opublikowało zbiór pamiętników o Napoleonie w opracowaniu Stanisława Wasylewskiego.
Komitet Obchodu Napoleońskiego wystąpił z inicjatywą zorganizowania wystawy poświęconej Napoleonowi
i epoce napoleońskiej. W tym celu wyłoniono komitet wystawowy, któremu przewodniczył dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Bronisław Gembarzewski5.
Efektem działań komitetu było otwarcie 5 maja 1921 r.
w Muzeum Narodowym i Muzeum Wojska w Warszawie
ekspozycji, na której zaprezentowano blisko 1300 eksponatów, a wśród nich ponad 300 pamiątek po Napoleonie6.
Specjalnie na obchody do Warszawy przywieziono
użyczone przez rząd francuski pamiątki napoleońskie,
a wśród nich: kapelusz cesarza, szpadę, którą miał pod
Marengo, noszone przezeń ordery i gwiazdę Legii Honorowej, kulę spod Waterloo oraz maskę pośmiertną. Najpierw złożono je w szkole podchorążych, gdzie wojskowi
pełnili przy nich straż honorową, a 5 maja przewieziono
je na plac Saski, gdzie odbyły się centralne uroczystości
napoleońskie7. Ich kulminacyjnym momentem była Msza
Święta, którą celebrował kardynał Aleksander Kakowski w otoczeniu licznego duchowieństwa. Wśród obecnych na uroczystości byli, obok naczelnika państwa, marszałek sejmu, premier, posłowie, członkowie rządu oraz
4 Rozkaz wodza naczelnego [w:] Księga Pamiątkowa, s. 11-12; A. Wąsacz, op.
cit. s. 179
5 J. Załęczny, Zaangażowanie społeczeństwa II Rzeczypospolitej w obchody
rocznic historycznych (na wybranych przykładach), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, 2016, Lublin 2016, s. 201–202.
6 Katalog wystawy napoleońskiej (doby Księstwa Warszawskiego) otwartej
w gmachu Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie dn. 5 maja
1921, oprac. B.G., Warszawa 1921. Wystawa napoleońska otwarta 5 maja
1921 r. była pierwszą wystawą zorganizowaną przez Muzeum Wojska, we
wspólnej jeszcze z Muzeum Narodowym siedzibie przy ul. Podwale 15.
7 J. Załęczny, op. cit., s. 202.
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przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z nuncjuszem
apostolskim, arcybiskupem Achille Rattim (późniejszym
papieżem Piusem XI) na czele, jak również przedstawiciele władz miasta, francuskiej misji wojskowej oraz generalicji polskiej. Po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się w pochodzie na plac Warecki
(dzisiaj Powstańców Warszawy), który specjalną uchwałą Rady Miejskiej przemianowany został na plac Napoleona8. Tu nastąpiło odsłonięcie tymczasowego pomnika
cesarza9 - kolumny zwieńczonej popiersiem Napoleona
autorstwa artysty rzeźbiarza Jan Antoniego Biernackiego.
Na apel Komitetu Stołecznego obchody nabrały ogólnopolskiego charakteru. Uroczystości w dniu 5 maja zorganizowano w większości miast wojewódzkich, w wielu
miastach powiatowych, a także w niektórych mniejszych
miejscowościach. Miały one, zależnie od rangi miejscowości oraz środków, jakimi dysponowano, bardziej lub
mniej uroczysty charakter.
Wśród zorganizowanych wówczas obchodów szczególnie okazale wypadły uroczystości lubelskie, nad którymi
pieczę sprawował lokalny Komitet Organizacyjny Obchodu Napoleońskiego złożony z przedstawicieli terenowych
władz państwowych, władz miejskich oraz miejscowych
organizacji społecznych. Za cel postawił on sobie „godne
uczczenie przez miasta województwa lubelskiego doniosłej rocznicy napoleońskiej, dające wyraz nierozerwalnej
przyjaźni i czci Polski dla Francji”10. W obchody aktywnie włączyła się lokalna prasa. „Ziemia Lubelska” opublikowała okolicznościowy artykuł związanej naówczas
z Lublinem pisarki i publicystki oraz działaczki kulturalnej i społecznej Zofii Guzowskiej pt. „Napoleon a Polska”, w którym autorka z patosem, w duchu napoleońskiej
legendy, ukazała polityczny i militarny geniusz cesarza
Francuzów oraz omówiła jego wkład w sprawę odbudowy
polskiej niepodległości, której „zaczątkiem” było utworzone w 1807 roku Księstwo Warszawskie. Odnosząc się
do aktualnej sytuacji politycznej swój tekst zakończyła
przestrogą: „W setną rocznicę zgonu największego Francji geniusza, te same złowrogie siły, które go obaliły (…)
dziś wyciągają się chciwie po najcenniejszy klejnot Polski – po nieszczęsny Śląsk Górny, by zeń uczynić swej pomsty narzędzie – taran do rozbicia zjednoczonej potęgi

8 Obchód napoleoński, „Kurier Warszawski” nr 124, 6 maja 1921, s. 3; „Uchwała zapadła na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia. Postanowiono w niej również
„umieścić na skwerze blok kamienny z tablicą pamiątkową”. „Dziennik Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy”, nr 34, 18 kwietnia 1921, s. 5.
9 Pomnik od początku traktowany jako prowizoryczny stał na wspomnianym
placu jedynie kilka miesięcy, po czym został usunięty. Od 2011 roku w miejscu
tym odsłonięto kolejny pomnik cesarza
10 Komitet Organizacyjny Obchodu Napoleońskiego do Prezydium Miasta
Białej, Lublin 26 kwietnia 1921, Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół 22
Akta Miasta Lublina, sygn. 291, s. 1.
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Nr. 160

wzniósł okrzyk na cześć FranSto 1st minęło od epopei cesarskiej. stawiciele władz wojskowych, wojewódz
WYNIKI
cji powtórzony
przez obecnych,
1 oto dzisiaj znów stojemy wobec tych kich i w. in.
LUBLIN.
WYBORÓW
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Wieczorem
w
pięknie
przybranej
samych zagadnień.
0 0 RADY MIEJSKIEJ.
Nigdy niema nic nowego pod słoń zielenią i kwiatami sali uniwersytetu
zaś
chór
po
raz
drugi odśpiewał
OBCHÓD NAPOLEOŃSKI
cem. Tak jak przed atu laty, musimy odbyła tlę uroczysta Akademja.
Wczoraj odbyły s'ę wybory uzupeł
12 j
Przedstawiciele władz cywilnych, woj niające do Redy Miejski*
dzisiaj po pierwsze: Zniszczyć potęgę
„Marsyliankę” . Naogół
W LUBLINIE.
germańską, po diugle: Odbudować Pols skowych, oficerowie misji francuskiej, zainteresowanie było bardzo rm łe, gdyż
dużo
osób
miejscowej
inteligencji,
o
kę
Wolną,
potężną
1
budzącą
postrach,
na
44,783
wyborców głosowało tylko
Wczoraj Lublin święci! uroczyście
Uroczystości
dniu 5 maja
godz. 8 wlecz, zapełnili salę.
7.5(T. Na
radnych z grupy 1w
ej wybra
setną rocznicę zgonu Cesarza Francu- gdyż Szwab boi się tylko siły.
Po
odegraniu
Marsyllanki
przez
orkie
A
by
osiągnąć
te
dwa
wielkie
cele,
no
4,
z
grupy
5 ej 3, z grupy 6 ej 1
zów, Napoleona. W uroczystości tej
rozpoczęto
o godz.
8 capstrzyFrancja
żąda zupełnego rozbrojenia strę wojskową, przemówił pierwszy p. radnego.
Szczegółowe
sprawozdanie
wz ęlo udzie! społeczeństwo i wojsko.
prof. Smolka, który przedstawił rolę i podamy w następnym num. „Ziem;".
Rozpoczęto od samego rana capslrzy- Niemiec.
znaczenie
Napoleona
w
hlstorjl
świata,
A
by
dsć
Polsce
poważną
potęgę
kiem
orkiestry
stacjonującego
kiem orkiestry 8 pp. L ig na ulicach
wojskową, Francja domaga sie przy Francji i Polski.
N O W I R ADN I.
miasta.
Po przemówieniu p. prof. Smolki, p.
Punktualnie o godzinie 10 rano od' dzielenia do Polski calf go Zagłębia
8 pułku
piechoty
leZ w
listyLublinie
Nr. 5 (KI. Nar.)
wybrani
3
Mlketta zadeklamował parę fragmentów
prawiona została na placu Litewskim u- przemysłowego G. Śląska.
Do osiągnięcia tych celów, dążyć z Pana Tadeusza pociera p. Lorg;hamp radnych pp. Roman Zaremba, Michał
roczysta Msza św. połowa, którą cele
Milewski,
Wincenty
Gumiński.
gionów, która przeszła ulicami
brował dtiekan D. O. G
Ks. Jerzy będzie Francja z całą stanowczością, a de Berlter wygłosił interesujący odczyt
Z listy Nr. 1 (PPS) 4 c h radnych pp.
, Sienkiewicz, zaś okolicznościowe słowo jeśli tego będzie trzeba, ogniem swoich o kodeksie napoleońskim. Pięt na dekla- Marian Malinowski, Józef Dom lnkr, Ka
ma ja p. Jezierskiej „Na sprowadze
miasta. O ich przyozdobienie
M ,..Poże wygłosił ks. kapelan Przemyski. armat.
T e dwa wielkie cele muszą być o- nie zwłok Napoleona", Słowackiego i roi Rychter I Wanda Papiewske.
" N a nabożeństwie byli obecni: Misja
Z listy Nr. 6 (Ortodoks) 1 radny p.
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hymnu
Marsyllanki,
sięgnięte
1
będą
osiągnięte.
francuska z pułk. Couturier, gen. Ję
flagami narodowymi zaapeloSkoro te dwa cele będą osiągnięte, zakończyło tę podniosłą uroczystość Abram Moszek Kantor.
drzejowski, przedstawiciele województwa, uniwersytetu, sądownictwa, władz z dumą ujrzymy jak nasze dwie ukocha świadczącą o wiecznie żywej przyjaźni
wał do mieszkańców na łamach
komunalnych, oraz organizacyj społecz ne Ojczyzny sprzymierzone, potężne i która łączy Polskę z Francją.
Wiadomości
bieżące.
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kiej przemawiał gen. Jędrzejewski i szczęśliwego jutra.
Oto, panowie, nauka jaką z wyspy
Na zaproszenie Kat. Związku Polek
leońskiego.
godz.
wzniósł okrzyk na cześć Francji, kem
Dziś — O
f |ana
Apost. I10
Ew. na placu
panja honorowa dała trzykrotną salwę. św. Heleny głosi cień wielkiego cesarze. przybywa w sobotę do naszego miasta
W
górę
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ks.
arcybiskup
Teodorowicz,
jeden
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Na mowę tę pułk. Couturier wygłosił w
|utro — odprawiona
Urocz S Józ. Obi.
Litewskim
została
dostojników kościcla.
języku polskim następujące przemówie dwie drogie ojczyzny ku szczęściu i wybitniejszych
MAJA
nieśmiertelności, drogą jak nam przed W ielkie zasługi w okresie wojny poło
nie:
Msza
św.
polowa,
którą
celebroZ M IA S T A .
W dniu dzisiejszym Polska i Francja, stu laty wytknął największy geniusz żył dla sprawy polskiej wraz z całym ottrjotycznym klerem małopolskim. N ie 
te dwie przyjaciółki z epopei cesarskiej, owego wieku.
* wał
Wczorajsze
święto Straży
Ogniowej.
dziekan
Dowództwa
OkręNiech żyją Polska 1 Francja spriy strudzony działacz narodowy świeżo po
obchodzą razem stuletnią rocznicę zgo
OehotnlczeJ na ogól wypadło pomyślnie.
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11 Z. Guzowska, Napoleon a Polska, „Ziemia Lubelska”, nr 159, 5 maja 1921,
s. 3.

12 Obchód napoleoński w gimnazjum państwowym im. Staszica, „Ziemia Lubelska”, nr 162, 8 maja 1921, s. 6.
13 Obchód napoleoński w Lublinie, „Ziemia Lubelska”, nr 160, 6 maja 1921, s. 2.
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– po francusku – pchor. Mycielski, który wyraził nadzieję,
że Francuzi będą do końca popierać interesy Polski na Górnym Śląsku. Swoistą sensacją bankietu stało się wystąpienie ppłk Couturiera, „który w dłuższym, nadspodziewanie
poprawną polszczyzną wygłoszonym, przemówieniu wyjaśnił zadanie, jakie francuscy oficerowie spełniają w Polsce
i zakończył wznosząc swój kielich na cześć naczelnika państwa, marszałka Piłsudskiego i armii polskiej”14. W godzinach popołudniowych na terenie popularnego wśród lublinian cyklodromu odbył się popis drużyny miejscowego
„Sokoła”, gdzie „prócz bardzo licznie zebranej publiczności” obecni byli również przedstawiciele Francuskiej Misji
Wojskowej, polskich władz wojskowych, władz wojewódzkich i miejskich15. Wśród wydarzeń zaplanowano ponadto,
w tzw. gabinecie napoleońskim „Wystawy Sztuki i Starożytności”, zalążka Muzeum Lubelskiego, „uroczystość uwieńczenia portretu Napoleona”, czyli złożenia przed nim bukietu kwiatów16. Ostatnim punktem programu obchodów
była uroczysta akademia w auli Uniwersytetu. Tu o godz.
20, obok sporej liczby lubelskiej inteligencji, pojawili się
raz jeszcze przedstawiciele Misji Francuskiej, delegaci
władz wojskowych i cywilnych. Po odegraniu „Marsylianki” głos zabrał historyk, prof. Stanisław Smolka. W swym
wykładzie omówił on rolę, jaką odegrał Napoleon w dziejach świata, Francji i Polski. Następnie odbyła się deklamacja fragmentów „Pana Tadeusza”, po czym przemówił
inny profesor Uniwersytetu Lubelskiego, prawnik Roman
Longchamps de Bérier, który swoje wystąpienie poświęcił Kodeksowi Napoleona. Akademię zakończyła recytacja
wiersza Juliusza Słowackiego „Na sprowadzenie prochów
Napoleona” oraz ponowne odegranie „Marsylianki”17.
W dniu 5 maja wysłano również okolicznościową depeszę do szefa Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce gen.
Henri'ego Niessela, na którą ten – w piśmie skierowanym
do prezydenta miasta Czesława Szczepańskiego – odpowiedział w następujących słowach: „Obchód setnej rocznicy zgonu największego wodza mojej ojczyzny, którego
uczestnikiem i świadkiem byłem w sercu stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, pozostawi w pamięci mej na zawsze
wspomnienia najlepsze. Z głębi mego serca dziękuję obywatelstwu miasta Lublina za wyrażone mi uczucia szczerej przyjaźni”18.
Oryginalną inicjatywą lubelską był obchód napoleoński w szpitalu okręgowym Wojska Polskiego. Rozpoczęła go Msza św. odprawiona przez ks. Henryka
14 Bankiet na cześć członków Misji Francuskiej, „Ziemia Lubelska”, nr 162, 8
maja 1921, s. 6.
15 Obchód napoleoński w Lublinie, „Ziemia Lubelska”, nr 160, 6 maja 1921, s. 2.
16 Uwieńczenie portretu Napoleona w Muzeum Lubelskim, „Głos Lubelski” nr
122, 9 maja 1921, s. 1.
17 Obchód napoleoński w Lublinie, „Ziemia Lubelska”, nr 160, 6 maja 1921, s. 2.
18 Echa obchodu napoleońskiego, „Ziemia Lubelska” nr 161, 7 maja 1921, s. 5.
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Stanisław
Turski

Wierzchowiska
pałacowy i budynki gospodarskie zajmowało Miejskie
Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie, a tylko w części pomieszczeń usytuowany był Wiejski Ośrodek Zdrowia.
Jeden z mieszkańców Wierzchowisk podpowiedział mi,
że we wsi żyje jeszcze 80-letni Bronisław Jastrzębski – były
kamerdyner Jana Koźmiana de Rzeczyca – właściciela tutejszych dóbr, do uwłaszczenia w roku 1944.
Spodziewam się zastać niedołężnego starca, tymczasem
pan Bronisław zadziwił mnie nie tylko dobrą kondycją fizyczną, ale też bardzo dobrą pamięcią, a że ciekawie opowiadał, sięgnąłem po notes, zapisując jego wspomnienia.

Brama wjazdowa na teren majątku

Wiosną 1983 r. pojechałem do Wierzchowisk, oddalonych o 20 km od Lublina, w kierunku Piask, aby zebrać materiał do folderu turystycznego pt. Wierzchowiska – Mełgiew. Obejrzałem wówczas w miarę dokładnie,
dobrze utrzymany zespół pałacowo-parkowy, należący
przed II wojną światową do ziemiańskiego rodu Koźmianów, spokrewnionych ze słynnym Kajetanem Koźmianem z Piotrowic k. Bychawy – autorem pasjonujących
pamiętników z końca XVIII i I poł. XIX w.
Pałacyk w Wierzchowiskach był wtedy – tj. w roku
1983 w dobrym stanie – po niedawnej renowacji. Obiekt

Opowieść kamerdynera
„Janowi Koźmianowi Wierzchowiska zapisał jego bezdzietny stryj, również Jan. On był jednocześnie ojcem
chrzestnym mojego dziedzica. Kiedy otrzymał majątek
to był jeszcze w kołysce, bo urodził się w 1896 r., a stryj
zmarł w pięć lat później. Dziedzic urodził się w Zaraszowie w bychawskim. Tam gospodarował jego ojciec Wincenty, ale po śmierci brata Jana sprowadził się z żoną i synem do Wierzchowisk. Wszystkie one leżą na cmentarzu
w Mełgwi, koło kaplicy są pochowane.
Koźmiany pochodziły ze starej szlachty, która miała
dwóch biskupów w rodzinie.
Ja pamiętam – bo ja tu w trzydziestym dziewiątym
roku nastałem – pan sadził buraki cukrowe, siał pszenicę, hodował dobre krowy i rasowe konie. Miał dwa tysiące hektarów ziemi ornej i siedemset hektarów lasów. Ale
jak dobrze zagospodarowane! Utrzymywał 40 rodzin fornalskich, nie licząc plantatorów – najmitów znaczy się, co
obrabiali pola.
Dobra były prosperujące, gdyż administrator Wyszomirski był zdatnym człowiekiem.
Jan Koźmian popełnił mezalians. Wziął sobie kobietę z ludu. Śpiewaczką z operetki była czy też z teatru, nie
wiem dobrze. Nazywała się Lilja Tkaczyk. Co za nazwisko
– przyjacielu kochany!
Ta panienka z Warszawy nie była tak ładna jak zdolna.
Starsza pani za nic nie chciała słuchać o takim małżeństwie. A była to wielka histeryczka. Wszystkim mówiła,

n u m e r

Wierzchowiska, aleja lipowa w parku

5 (109)

w r z e s i e ń

–

p a ź d z i e r n i k

2 0 2 1

•

4 7

→

4 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

Andrzej Jastrzębski, syn Bronisława – ostatniego kamerdynera Jana
Koźmiana

że syn ma hrabiankę. A on, kiedy ta Tkaczyk zachorowała, osobiście wynosił od niej nocniki! A był to pan przystojny, elegancki aż lśnił. W ten sposób odpokutował tę
swoją „kocią łapę”. Dopiero po śmierci matki dziedzic poślubił Lilję.
Jeździli razem za granicę i ona mówiła, ta żona znaczy się: – Wiedziałam że Jasio jest bogaty, ale żeby aż tak!
W głowie się nie mieści. On ma w majątku większą oborę
niż kino „Coloseum” w Warszawie.
Osiemdziesiąt, a i sto krów dojnych stało w oborze.
Nazywali dziedzica „Biały Jasio”, bo odstawiał do szpitali
w Lublinie tysiąc litrów mleka dziennie, bo te krowy były
strasznie rasowe i dawały zdrowe mleko.
Była to wielka opatrzność, że tu znalazłem posadę.
A było tak: w Warszawie, bo ja z siedleckiego jestem, zarabiałem 100 zł miesięcznie. W stolicy byłem wyszkolonym
lokajem i podawałem do stołu Piłsudskiemu, Mościckiemu, Sikorskiemu, Kiepurze i wielu innym. – Tak! – przyjacielu kochany. „Ja dam drugie tyle Bronisławowi, bo ten
człowiek ma dobre referencje” – powiedział Koźmian mojemu panu, i ja się zgodziłem jechać do Wierzchowisk. Tutaj przetrwałem spokojnie wojnę. Dostałem w pałacu pokój z kuchnią, z ogródkiem, drzewami i kwiatami. Pokój

był słoneczny, bo miałem żonę i dwoje dzieci. Żona jest
z Poznańskiego. Jak to się ludzie przemieszczają… Dziedzic dał nam swoje meble, bo nie miałem nic. To był człowiek na poziomie, przyjacielu kochany.
Kiedy jakiemuś gospodarzowi padł, dajmy na to, koń
– kazał ścierwo odwozić do krępieckiego albo wierzchowieckiego lasu i iść do leśniczego po pieniądze. Ten pytał:
A tłusty był koń? – Oj tłusty, panie – gadał każdy i leśniczy płacił dobre pieniądze. Do tej padliny schodziły się zewsząd wilki i lisy. Urządzano więc polowanie.
Był tu Goering i Hess. Fotografowali się na tych polowaniach. Kiedy w wojnę przyszli do dworu Niemcy i zobaczyli te zdjęcia, jak one wiszą na ścianie, to chodzili
po pokojach jak po muzeum. Tak, przyjacielu kochany. A jak przyszli ruskie, to zrabowali wszystko. Zabrali sprzęty, srebra, obrazy. Zabrali i mnie, bo byłem ładnie ubrany i miałem ładne ręce. Ale zapytali ludzi: – Eto
wasz pamieszczik? – Nie, pamieszczika służący – odpowiedzieli ludzie. – Jak ty nie burżuj, to ubieżaj – „skazali”, i mnie wypuścili, ale liberię zabrali, bo miała błyszczące guziki.
Niemcy też dużo stąd wzięli, tak pod koniec wojny.
Jak my nie zabierzemy, to przyjadą Iwany i zrabują –
tak mówili. Znali się na dobrych rzeczach. Niech pan to
podpisze, że to darowizna – mówili dziedzicowi, i brali makaty, obrazy, strzelby. Pięknych strzelbów to była
cała szafa.
Koźmian uciekł przed Ruskimi do Warszawy. Po powstaniu byli z siostrą Ostrożyną w Skolimowie. – To tylko
nasze, co na nas. Poza tym nic a nic nie mamy – mówili.
Najgorsze dla mnie było nosić węgiel dla Niemców – skarżył się do mnie dziedzic, kiedy go odwiedzałem w Skolimowie. Nie chciałem mówić mu wszystkiego, o tym co się
w Wierzchowiskach dzieje, bo i tak był zgnębiony.
Reformę i odebranie majątku Koźmian przeżył strasznie. Nie pozwolili nam zamieszkać bliżej domu niż 50 kilometrów. Dawali mu wtedy 700 zł renty za ziemię – tyle
co nic. – Zabraliście wszystko, zabierzcie i rentę – powiedział. Pracował później w jakiejś firmie samochodowej
w Warszawie. Tam doczekał emerytury.
Za Gierka, jak dawali renty za grunta, jemu odmówili
– Jeszcze tak dobrze nie ma w Polsce Ludowej, żeby dwie
renty dawać – tak mówili ci, co sami na dobrych posadach
siedzieli i brali ile się da i skąd się da. Ciężko im było wtedy żyć… W tamtych latach był jak kolega dla mnie. – Musimy się napić koniaku, Bronisławie – mawiał, gdy tylko
się widywaliśmy. A jakże. I piłem, ja służący, ze swoim panem, ale on był demokrata, ot co!
W siedemdziesiątym piątym roku, w lipcu to było, Koźmian poszedł do lekarza z inną chorobą i w poczekalni
upadł. Zmarł nagle na serce. Tak, przyjacielu kochany…
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Wierzchowiska, pałac. Stan obecny

Pytasz pan, co było w pałacu po wojnie? Była szkoła dla
leśników. Potem była, jak my mówili – szkoła żon (Szkoła
Gospodarstwa Wiejskiego dla Dziewcząt im. J. Kosmowskiej – przyp. aut.). Teraz jest zieleń miejska. W oborach,
stajni są warsztaty. Kuźni już nie ma – rozebrali, a była
taka piękna! Stawy też nieczynne. Nawet łabędzie wywieźli gdzieś do Lublina. Ryb nie ma. Jest, panie, wszystko państwowe”.
Wszystko nadgryza czas
Zimą 1994 jadę znowu do Wierzchowisk. Przekraczam,
obsypującą się z tynku, kordegardę, mijam martwy staw.
Przez okazałe drzewa 6-hektarowego parku żółci się południowa ściana pałacu, z dużym tarasem. Romantyczna wieżyczka, wystająca ponad dachem, przekrzywiła się
znacznie, a i sam XIX-wieczny pałacyk podupadł mocno. Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie opuściło
Wierzchowiska przed dwoma laty. Pozostał jeszcze ośrodek zdrowia, zaś w oficynie przyjmuje prywatnie lekarz
weterynarii.
Dozorca, jeszcze na etacie Zieleni, informuje mnie, że
w salonie pałacowym ma biurko niejaki pan Z. ze Świdnika, ale nie widać żadnego szyldu. Widzę za to stojącego na

podjeździe opla z niemiecką rejestracją. Pukam, wchodzę
do środka, i przedstawiam się. Elegancki pan Z. ma interesantów, zresztą i tak odmawia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Nic nie powie i nie pokaże, teraz ani później, odsyłając mnie do dyrekcji Zieleni; więc tylko zerkam
szybko na piękny malarski plafon na suficie i odchodzę
zawiedziony.
Zauważam świeżo ściętego świerka syberyjskiego.
Z dwunastu okazałych tui, rosnących na gazonie, pozostało jeszcze dziewięć… dzięcioł stuka w pnie zabytkowych lip, jakby odmierzając głośno mijający czas. Pobliskie stajnie i obory, zbudowane za Koźmianów, solidnie,
z białego kamienia i cegły, stoją zamknięte i puste. Dziewięć ogromnych szklarni tchnie martwotą. Kotłownia
rdzewieje. Wszystko zarastają badyle i krzaki. Trudno
wywołać obraz 80-ciu dojnych krów, dorodnych koni
wierzchowych i pociągowych, usłyszeć gwar kręcących
się po gumnie stajennych, służby folwarcznej, rozkazy
rządcy…
Zajmowane niedawno, przez dotychczasowego użytkownika, budynki folwarczne, mają jeszcze wypłowiałe
tabliczki: „stolarnia”, „warsztat mechaniczny”, „magazyn”
itp., ale wszystko nadgryza czas.
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Wierzchowiska, pałac. Stan obecny

Napotkany przy nieczynnej kotłowni pan Wacław Nowak – dawny najmita u dziedzica, informuje mnie, że pan
Bronisław Jastrzębski – kamerdyner Jana Koźmiana, już
nie żyje. W domu mogę zastać jego syna Andrzeja dodaje.
Idę więc, tą samą drogą, jak 11 lat temu. Z drogi widać
dobrze wieś, którą wymieniał Jan Długosz w Liber Beneficiorum, kiedy należała do Wierzchowskich. W 1890
roku, a więc za Jana Koźmiana stryja, majątek skupiający 2492 mórg gruntu, miał 15 murowanych budynków
i 26 drewnianych.
Znowu, jak przed laty, goszczę w domu zbudowanym
przez Bronisława Jastrzębskiego. Siedzę w tym samym
miejscu, przy tym samym stole, słuchając słów jego syna
i synowej. – Ojciec zmarł w wieku 84 lat, w 1987 roku. Zasłabł nagle na serce, chociaż nigdy na serce nie chorował,
zupełnie jak jego pan. Tak, przyjacielu kochany (!).
W 1992 roku, była tu córka Koźmiana – Elżbieta, wraz
z mężem i dziećmi. Tylko ona mówiła po polsku. Te wnuki
dziedzica nazywają się Ralph i Lili – tak jak babka, i mają
coś 14 i 15 lat. – Agnieszka, przynieś z pokoju zdjęcia. Tu
są oni wszyscy. O, stoją na tarasie pałacyku, ten z wąsem
to mąż Koźmianówny, a tu, ona rozmawia z ludźmi przed
naszym kościołem, bo już mamy od niedawna kościół, nie

trzeba iść 6 kilometrów do Mełgwi. Chciała wtedy odzyskać majątek, no to co z niego zostało, bo ziemię rozparcelowali. Wzięli adwokata w Lublinie. Jej mąż, architekt,
przez tydzień robił pomiary i projekt jak to będzie wszystko urządzone. Ona malarka, rysownik – no plastyczka –
pomagała mu w tym.
W Anglii, taki obiekt urządzony po ziemiańsku, wynajmują na krótszy i dłuższy pobyt ludzie ze świata sztuki i literatury.
Niestety, pojawiło się sporo przeszkód. Ludzie mówią,
że Urząd Gminy w Piaskach podszedł do tej sprawy jak
pies do jeża, a przy tym stoją na przeszkodzie inne sprawy, choćby brak obywatelstwa polskiego pani Elżbiety.
Stoi więc wszystko puste i marnieje. Jakiś podobno Niemiec kręci się, żeby kupić pałacyk i park. Ten pan Z. co nie
chciał z panem rozmawiać, jest jego pełnomocnikiem, ale
nie wiem, czy dojdzie do transakcji. Zresztą nie wierzę, że
tak całkowicie Koźmianówna zrezygnowała z Wierzchowisk. Jak powstaną lepsze prawa, to może się jej poszczęści tu wrócić. Chcielibyśmy.
Ani to teraz państwowe, ani prywatne – jakby niczyje – a więc najgorsze, co może być. Jak pan dopije kawę,
pójdziemy do Karwackiego. Sąsiad dużo pamięta, to nam
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powie. Spójrz pan jeszcze na te zdjęcia, jak wnuczęta Koźmiana oczyszczają płytę grobową swojego dziadka na mełgiewskim cmentarzu. To wzruszające.
Idziemy więc kilkaset metrów szeroką drogą, ciągnącą się przez rzadką zabudowę Wierzchowisk II. Siadamy za chwilę z 75-letnim panem Stanisławem na żerdziach, bo jest wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień jak
na środek zimy. Słucham odpowiedzi na rzucane przeze mnie pytania.
„Byłem u Koźmiana od 1935 roku. Wszystkom u niego robił – co kazał, co trzeba było. Jeździłem konno, prowadziłem powozy, robiłem w polu. Dziedzic płacił dniówki. Matka, znaczy stara Koźmianowa to była ostra kobieta.
Mówiła do syna: „Kup mi pałac z ogrodem w Paryżu, to
wtedy będziesz się żenił”. Więc on wziął ślub dopiero po jej
śmierci, w okupację, jak już dochodził do pięćdziesiątki.
Pamiętam, bo jeździłem wirzchem do Bychawy, po metrykę chrztu dziedzica. Jasio był ładny, elegancki. Jak szedł,
albo siad na konia na wirzcha, to aż się chciało patrzeć.
Kiedy jechał z żoną bryczką w cztery siwe konie i objeżdżał swoje granice – to każdy wiedział, że prawdziwy pan
jedzie. On był gość, dużo za granicą siedział. Pan wie, że
był nawet adiutantem de Gaulla, kiedy ten ich prezydent
potem we Francji, był jeszcze kapitanem w wojsku? Koźmian jeździł na polowania. W Afryce był. Tam go jeden
murzyn uratował przed zwierzem.
Mógł se podróżować, bo miał bardzo dobrego rządcę, tego co był przed Wyszomirskim, jakże mu było?…
Nie spamiętałem. Strzelba i polowanie, to dziedzica najbardziej brało, ale majątek kwitł, panie. Maszyny co i raz
sprowadzali różne. O, Karpiński nazywał się ten rządca.
Koźmian dwa razy sprzedawał duże kawały ziemi, ale
i tak zostało mu jeszcze 700 hektarów ziemi i 700 hektarów lasu. Gdyby wiedział, że tak się zmieni w Polsce
ustrój, sprzedałby wszystko.
Dziedzic postawił szkołę, wybrukował drogi, a młyn
z kamienia pan widziałeś? A te budynki, stawy, a jakie
miał lasy zagospodarowane! Dobre wspomnienie po nim
pozostało. Ludzie go uważali i lubili. Wiele osób wyciągnął
w wojnę z Majdanka, na ten przykład.
Reforma, panie, dała nam ziemię po Koźmianach. Tu,
gdzie mam teraz pole, siano pszenicę. Jastrzębskiemu dali
po koniczynie. Czy pan wie, że my wszystką ziemię z reformy spłacili państwu? Nie wierzy pan? Zbożem my spłacili. Jak mówię to mówię. Są kwity w domu.
Państwo zabrało dziedzicom, dało nam i pieniądze
od nas odebrało. Taka to była reforma. Teraz Koźmianowa córka nie może wrócić do swojego majątku, bo ludzie i przepisy nie dają, ale w czterdziestym czwartym to
umieli zrobić szybko przepisy i zabrać majątek. Na budowę cmentarza, to od niej wzięli pieniądze, jak tu była.
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Co to się porobiło. To jej się należy odszkodowanie. Teraz wszystko pójdzie na zmarnowanie albo w obce ręce.
Już jakiegoś Niemca lansują. Gdyby to był jakiś akuratny rząd, żeby jakie mądre prawa ustanowił. Serce boli, jak
się takie gospodarstwo niszczy, tyle dobrych jeszcze budynków stoi. Tylu ludzi mogłoby mieć jakie zatrudnienie,
bezrobocie by się w Wierzchowiskach zmniejszyło. Znasz
pan, na przykład, przysłowie o psie ogrodnika?”
W czyje ręce?
Za kilka dni rozmawiam z dyrektorem Miejskiego
Przedsiębiorstwa Zieleni – panem Wojciechowskim, który orzekł, że Zieleń nie widzi przyszłości w Wierzchowiskach, dlatego też opuściła majątek po Koźmianach.
Dyrektor uważa, że na przeszkodzie powrotu wierzchowieckich włości w ręce tego rodu, stoi brak zatwierdzenia przez Sejm, projektowanej ustawy o reprywatyzacji.
Sądzi, że gmina Piaski, która ma teraz prawo do, będącego jeszcze własnością państwa majątku, ogłosi przetarg
nieograniczony i sprzeda temu, kto „da więcej”. Oczywiście, do takiego przetargu mógłby przystąpić pełnomocnik
przedsiębiorcy z Niemiec, który podnajmuje część pałacu.
Zasięgam jeszcze krótkiej opinii u pana Bieniaszkiewicza – adwokata pani Elżbiety. Pan mecenas nie kryje
wątpliwości moralnej natury o roszczeniach gminy do zespołu pałacowo-parkowego w Wierzchowiskach. Główny problem odzyskania majątku ojca przez panią Elżbietę
rozbija się o Urząd Gminy w Piaskach. Z rozmowy wyciągam wniosek, że córka Koźmiana pogubiła się szybko
w polskich realiach, a że przy tym jest artystyczną duszą,
osobą nieco naiwną i wierzącą bez zastrzeżeń ludziom, do
Stanisław Karwacki, pracował u Jana Koźmiana w latach 1935–1944

→

5 2

•

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

Stanisław Karwacki i Stanisław Turski

tego mało konsekwentną, to nic dziwnego – myślę, że tak
trudno jej było pokonać niechęć ludzką, machinę biurokratyczną, obojętność decydentów itp. Nie widząc możliwości zrealizowania swoich planów i marzeń – dosyć
szybko się poddała.
Nie poruszam w tym reportażu bezpośrednio spraw
finansowych. Po przeprowadzeniu tych wszystkich rozmów, po własnych przemyśleniach i opiniach ludzi kompetentnych, uważam, że najlepiej byłoby dla polskiej kultury, historii, ciągłości narodowej, a także społeczności
Wierzchowisk – bo takie opinie wyrażali mieszkańcy tej
wsi jak i pobliskich Bystrzejowic, gdyby zespół pałacowo-parkowy mógł powrócić do rodu Koźmianów – tak zasłużonego przecież dla ziemi lubelskiej. Piękny projekt,
aby rezydencja po adaptacji, pełniła rolę otwartej placówki, wynajmowanej chętnym, podobnie jak to czyni pani
Elżbieta w Anglii, wart jest poparcia. Jednakże potrzebne
byłyby na to duże środki finansowe. Córka Koźmiana takimi funduszami tymczasem nie dysponuje, a gdyby nawet zgromadziła potrzebną sumę, nie ma gwarancji, że
Wierzchowiska staną się jej własnością. Sprawa jest nadal otwarta,
Problem dotyczy nie tylko Wierzchowisk. W naszym
regionie nie brakuje podobnych przykładów. Problem
dotyczy dziedzictwa polskiej kultury. Czy nastąpi kolejny

etap niemocy – sprzymierzeniec zniszczeń i zagłady tego,
co tworzyły pokolenia?
Reportaż ten napisałem w 1994 roku, nie wiedząc że
za kilkanaście miesięcy zespół pałacowo-parkowy zakupi rodzina Cioczków – znanych przedsiębiorców z Lublina. Główna właścicielka, pani Maria Cioczek, poprosiła
mnie o wykonanie serii fotografii pałacu i 40-hektarowego parku ze stawami, które mogłyby posłużyć do celów
reklamowych i marketingowych. Korzystająca z pięknej,
letniej pogody wykonałem ponad sto diapozytywów wysokiej jakości, w tym odnowione przez nowych właścicieli wnętrza pałacowe ze stylową restauracją. Sfotografowałem też pole golfowe a także córki państwa Cioczków na
koniach w strojach amazonek.
Wierzchowiska są chętnie odwiedzanym miejscem spotkań przy stole i na łonie natury. Organizowane są tu koncerty, przyjęcia i spotkania biznesowe. Goście mogą bawić
się w sali myśliwskiej, morelowej oraz złotej. Letnią porą
odbywają się festyny, pikniki, koncerty, a także plenerowe
przyjęcia weselne.
Myślę, że twórca Wierzchowisk, Jan Koźmian, byłby zadowolony, że jego ziemiańska siedziba ocalała i jest nadal
użyteczna. Dziś cieszę się, że jego pamiętnik, który szczęśliwie przetrwał mogę podać do druku.
Stanisław Turski /zdjęcia autora
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Jan
Koźmian

Fragment wspomnień
Wstęp
Zbliża się niebawem, kres mojego długiego życia, pragnę więc, póki umysł mój jest jeszcze dość sprawny, a pamięć nie całkiem zawodzi, opisać fragmenty mojego dość
ciekawego i barwnego życia. Nie będzie to jakiś chronologiczny pamiętnik, następujących po sobie przeżyć i epizodów. Będą to raczej, opisy wydarzeń, które miały miejsce
w mojej obecności, lub zasłyszane od członków rodziny
i znajomych. Będą to też gawędy o dawnych obyczajach
i nieco historii o mojej rodzinie z dawna osiadłej na Lubelszczyźnie. Mam nadzieję, że wspomnienia te zainteresują, społeczeństwo doby obecnej, a dla młodzieży będą
może ciekawym przeżyciem, minionej epoki, tak nie –
dawnej, a przez nią mało znanej.
Czytelnik szukający polityki, opisu dokładnego przemian społecznych, mało ich tu znajdzie, gdyż ja osobiście
nie byłem członkiem żadnego stronnictwa politycznego.
Spełniałem moje zadanie życiowe jako rolnik, kierownik dużego warsztatu rolnego, w którego rozwój
wkładałem dużo pracy i serca. Myślę, że w tej dziedzinie spełniłem swój obowiązek w stosunku do ojczyzny
i społeczeństwa.
Żyjąc w środowisku ziemiańskim, siłą rzeczy, moje nastawienie było raczej konserwatywne, tym nie mniej rozumiałem dobrze konieczność przemian społecznych
i ich słuszność.
Dzieciństwo i lata młodzieńcze
Na świat przyszedłem w Zaraszowie, majątku naszego ojca, w styczniu 1896 roku. Zaraszów stanowił część
dóbr Gałęzowskich, siedziby naszej rodziny od prawie
300-u lat. Dwór w Zaraszowie składał się z bardzo już
wiekowej części drewnianej i nowej piętrowej przybudówki murowanej. Dom nasz otaczał duży piękny park
pełen starych lip, modrzewi i grabów.
Lata dziecinne wśród 6-cio osobowej gromadki rodzeństwa, płynęły mi w beztroskiej szczęśliwości i zdrowiu. W tamtych, odległych czasach, Zaraszów leżał,
w okolicy oddalonej od wszelkiej komunikacji. Do najbliższej szosy odległość wynosiła ponad 20 km, a do stacji

kolejowej w Lublinie, aż 30 km. Gdy nadszedł okres roztopów lub większych opadów drogi stawały się nie do
przebycia i wszelka komunikacja ustawała.
Życie nasze płynęło w kółku najbliższych sąsiadów
i przedstawicieli inteligencji z pobliskiego miasteczka Bychawy, odciętego od świata. Niewiele już pamiętam z tego
okresu mojego życia na dalekiej prowincji. Jak we mgle
majaczą mi się wizyty sąsiadów. Najlepiej pamiętam może
imieniny ojca 19-go lipca, kiedy to zjeżdżali się goście
z bliższych i dalszych okolic. Bawiono się wtedy wesoło i serdecznie, a toasty wznoszone na cześć solenizanta nie ustawały.
Wymienię teraz rodziny sąsiadów zamieszkujące sąsiednie i dalej położone majątki
Zacznę od Antoniego Budnego z Bychawy. Znanym on
był z hodowli koni pełnej krwi angielskiej jak też z zarodowej chlewni, w której trzoda składała się ze sztuk rasy
angielskiej. Materiały hodowlane Budny zakupywał, często osobiście, w Anglii. Przyczynił on się znacznie do rozwoju hodowli rasowych zwierząt na Lubelszczyźnie.
Kowerscy Stefanowie zamieszkiwali Józwów. Spokrewnieni z naszą rodziną przez naszą wspólną babcię Przewłocką, z domu Koźmian, znaną kurierkę w czasie powstania 1863 roku. Skazana na długoletnie zesłanie na
Syberii, poznała tam swego przyszłego męża.
Wola Gałęzowska stanowiła własność Konstantego
Przewłockiego, urodzonego z Koźmianówny. Konstanty,
poza świetną głową do interesów, odznaczał się jeszcze
koncertową grą na fortepianie.
Najbardziej zaprzyjaźnioną z nami była rodzina Skawińskich z Woli Bychawskiej. Pięcioro dzieci Skawińskich, wraz z naszą szóstką tworzy zgrane grono. Z najmłodszym synem, Stanisławem łączyła mnie długoletnia
przyjaźń, przerwana jego śmiercią już po drugiej wojnie
światowej.
Rohlandowie mieszkali w Tuszowie. Rodziny nasze również przyjaźniły się. Jan Rohland, wnuk generała tego samego nazwiska z 1830 roku, odznaczał się dużym dowcipem i piękną aparycją. Najstarszy syn w roku
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Wierzchowiska, dwór, fasada.

1915 wstąpił do Legionów i zginął w walce z kozakami
na Wołyniu.
Poza wymienionymi bywali jeszcze w Zaraszowie, Kicińscy z Zakrzówka, Łosiowie z Piotrowic (poprzednio
własność Kajetana Koźmiana), Ligowscy, Stadniccy, Mazurkiewicze Nostiz-Jackowscy, Gerlicze i jeszcze kilka rodzin, których nazwisk już nie pamiętam.
Gałęzów, to siedlisko Koźmianów od setek lat, leżał
najbliżej Zaraszowa, zamieszkiwała go nasza babka Maria z Rzedkowskich Koźmianowa z synem Władysławem.
Gałęzowem administrował Jan Koźmian, stryjeczny
brat naszego ojca, syn Aleksandry Finke Piaskowskiej
z domu. Tenże stryj Jan, ze względu na swoją tuszę przezwany „Samowarem”, przedstawiał sobą typ rzadko już
spotykany. Mimo swojej otyłości, tańczył świetnie i lekko. Odznaczał się też ciętym dowcipem i sprytem, umysł
miał giętki, mimo braku wyższego wykształcenia. Kielicha nie wylewał za kołnierz, gdyż lubował się w dobrych
trunkach i wyznawał się doskonale w tej materii. Namiętny myśliwy, niezbyt dobrze strzelał, natomiast jego opowieści myśliwskie trąciły nieco przesadą, zresztą nieszkodliwie. Mimo różnych wad ten nasz stryj miał też dużo

dobrych właściwości, a my jako dzieci kochaliśmy go bardziej od innych krewnych.
Nasza dziecięca gromadka najczęściej odwiedzała babkę w Gałęzowie. Wyruszaliśmy całą szóstką, bryczką, zaprzęgniętą w siwe kuce, na której mieściliśmy się na jednym siedzeniu z jeszcze jednym osobnikiem – naszym
mopsem, Neronem. Z chwilą, gdy klucznica babci dojrzała naszą bryczkę zbliżającą się do dworu, powstawał nieopisany popłoch! Zapędzano do kurników cały drób, żeby
uchronić go przed strzałami z łuków i proc moich starszych braci. Z krzykiem i gwałtem zajeżdżaliśmy przed
ganek, aby po chwili zasiąść do podwieczorku. Czegóż to
na przygotowanym stole przez starą klucznicę, zwaną też
„panieneczką”, nie było! Kawa ze śmietanką dymiła z glinianych farfurek! Świeży chlebek domowy, różne kruche
ciasteczka, serki owocowe, powidła i najrozmaitsze owoce zmiatano w mig, czekano na więcej.
Dwór w Gałęzowie i jego położenie opisałem w rozdziale o Koźmianach, teraz wspomnę jeszcze o jadalni, której ściany zawieszone były portretami rodzinnymi sięgającymi jeszcze XV wieku. Pod oknem stał fotel
walterowski, w którym p. Koźmianowa zasiadała i snuła

n u m e r

5 (109)

w r z e s i e ń

–

p a ź d z i e r n i k

2 0 2 1

•

5 5

Fragment mapy powiatu świdnickiego

opowieści z czasów młodości i czasów powstania 1863
roku. Niezapomniane to chwile, gdy kilkoro dzieciaczków wsłuchiwało się w opowieści tej matrony polskiej
i wielkiej patriotki zajętej wyszywaniem ornatów i ozdób
liturgicznych.
Ojciec nasz p. Wincenty przedstawiał sobą wybitny
typ sarmaty, wysokiego wzrostu, urodziwy, odznaczał się
zawsze dobrym humorem i pogodnym usposobieniem.
Rolnictwo było jego ulubionym fachem i w tej dziedzinie wykazywał duże umiejętności. Zaraszów nie był zbyt
duży, lecz świetna gleba powodowała spore dochody.
Nowe murowane budynki wzniesione przez ojca, tworzyły ładne i funkcjonalne podwórze. Pola doskonale uprawiane dawały dobre zbiory zbóż i buraków cukrowych.
Ujemna strona postępowania ojca to gra w karty, której
wynik nie zawsze szedł w parze z jego możliwościami.
Matka nasza Irena Krzymuska z Wierzbia na Kujawach
odznaczała się wielką urodą, dużą energią i zdolnościami prowadzenia gospodarstwa domowego. Umiłowanie
matki do kwiatów, wpłynęło na ozdobę ogrodu wieloma
gatunkami tychże, jak również egzotycznymi roślinami.
By utrzymać w ryzach naszą gromadkę, matka musiała

wykazać dużą energię i nieraz ostro w stosunku do nas
postępowała. Wychowanie w karności nie znoszącej oporu, wpajanie pojęcia porządku, uczciwości i patriotyzmu,
wyprowadziło nas na porządnych i mocno stąpających
po ziemi ludzi.
Często odwiedzał nas w Zaraszowie nasz stryj Jan
z Wierzchowisk, mój chrzestny ojciec. Był on urodziwym kawalerem, o wytwornej aparycji i wesołym usposobieniu. Nieraz zjawiał się na wierzchowcu, a sensacją dla dzieci było, gdy przywoził comber lub pieczeń
z dzika, zwierza w naszych stronach nieznanego. Był ten
stryj bardzo zamożnym człowiekiem. Do Wierzchowisk,
odziedziczonych po ojcu, dokupił jeszcze jeden majątek
Bystrzejowice. Wprawdzie gospodarstwo rolne na tych
majątkach nie było wzorowe, mimo że p. Jan ukończył
wydział rolniczy w Halle, to oszczędność i solidny tryb
życia nie uszczuplał jego fortuny. Ten zdawałoby się tryskający zdrowiem mężczyzna, wcześnie, bo w 49-tym
roku życia zeszedł z tego świata i mnie przekazał cały
swój majątek.
Do szeregu Koźmianów należał jeszcze Władysław,
młodszy brat mojego ojca. Z działów rodzinnych jemu,
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mimo że był młodszym od ojca, przypadł Gałęzów. Władysław już od najmłodszych lat ulegał różnym dziwactwom, nieraz całkiem oryginalnym. Mimo studiowania
rolnictwa w Halle nie wykazywał ani umiejętności ani
chęci do prowadzenia własnego warsztatu rolnego, ani też
zamiłowania do uprawiania ziemi ojczystej. Stryj Jan (Samowar) wprawdzie świetnie administrował Gałęzowem,
nie wystarczyło to jednak na pokrycie wydatków związanych z ekstrawagancjami właściciela.
Płynęły beztroskie nasze „szczenięce lata” w Zaraszowie, aż do chwili, kiedy starsze rodzeństwo zaczęło
uczęszczać do szkół. Miałem około trzech lat, gdy cała
nasza rodzina, poza ojcem, przenosiła się na czas szkolny do Lublina, wraz z całym dworem to znaczy służbą.
Z ojcem pozostawał stary służący Sebastian, który jeszcze
za kawalerskich lat p. Wincentego pełnił rolę jakby majordomusa w Zaraszowie. Sebastian poza pracą domową,
dostarczał na kuchnię zwierzynę. W czasie jego wypraw,
oczywiście o trafieniu kuropatwy nie mogło być mowy,
natomiast, niekiedy udało mu się ustrzelić zająca, wprawdzie przy pomocy kundla „Filka”. Nie wiedzieliśmy więc
nigdy, z czyjej zasługi jedliśmy comber zajęczy.
W grudniu 1901 roku zmarł, po nieprzewidzianej
operacji, stryj Jan z Wierzchowisk, a ja jako sześcioletni chłopiec, stałem się na mocy testamentu, właścicielem wielkich dóbr. Na mocy testamentu, administrację
Wierzchowisk objął mój ojciec, a trwać ona miała aż do
mojego dojścia do pełnoletności. Opiekunami moimi zostali: Konstanty Przewłocki i p. Szlubowski z Mełgwi.

Zaraszów opuściliśmy na zawsze i przyszło się osiedlić w nowej pięknej siedzibie. Zaraszów wziął od ojca
w dzierżawę p. Jan, poprzedni administrator Gałęzowa.
Po opuszczeniu Gałęzowa przez p. Jana, p. Władysław nie
dawał już sobie rady z gospodarstwem, popadł w długi
i po śmierci swojej matki, a naszej babki sprzedał tę naszą
siedzibę rodzinną, za bezcen p. Konstantemu Przewłockiemu i pozbawił Koźmianów starego gniazda. P. Władysław dziwaczył się nadal, aż w końcu osiadł w Łowiczu,
gdzie zmarł w okresie międzywojennym.
Większość rodzin z Lublina czy też ze wsi, w tamtych
czasach, stała na wysokim poziomie moralnym, a młodzież chowała się w poszanowaniu do starszych i z rzadka
następowały jakieś bunty przeciwko ustalonemu porządkowi. Oczywiście, że społeczeństwo lubelskie nie składało
się z samych ideałów, spotykało się też ludzi, którzy mieli na swoim sumieniu nieuczciwe i niemoralne uczynki.
Wymienię tu pewnego zamożnego obywatela miasta, właściciela dużego hotelu, którego majątek powstał z przywłaszczenia sobie kasy powstańców z 1863 roku.
Wspomnę też jeszcze o pewnym skandalu towarzyskim ukrywanym przed naszymi dziecinnymi uszami.
W pewnym dużym majątku żyła sobie Pani X o cudnej
urodzie z mężem dużo starszym od niej i kulejącym na
jedną nogę, który posiadając dużą fortunę, nie odmawiał
żonie ani modnych futer ani biżuterii. Ona nie bardzo darzyła małżonka miłością i chętnie szukała towarzystwa
młodszych od niego. Poznała właśnie młodzieńca barona Z, który po długim pobycie za granicą osiadł na ziemi

Uczestnicy polowania przy upolowanych dzikach. Widoczni m.in.: gen. Kazimierz Sosnkowski, wojewoda lubelski Józef Rożniecki, hrabia Maurycy
Potocki oraz Jan Koźmian. Wierzchowiska 1936-12-10, NAC
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lubelskiej na niedużym majątku sąsiadującym z dobrami
państwa X. Młodzieniec ten odznaczał się urodą, nieposzlakowaną elegancją i iście paryską wymową francuską.
Miłość między młodymi zakwitła i była tak widoczna,
że w końcu doszła do wiadomości starego zazdrosnego
męża, czego następstwem wynikła prawdziwa tragifarsa.
Państwo X zjechali na kilka dni do Lublina i zamieszkali w hotelu Wiktoria, w którym też zatrzymał się elegancki baron Z. Stary amator gry w karty, każdego popołudnia udawał się na partyjkę do resursy, zostawiając
żonę w hotelu. Prawdopodobnie powziął jakieś podejrzenie, gdyż pewnego dnia idąc do resursy polecił portierowi zawiadomić go tam, gdyby ktoś odwiedził żonę w jej
pokoju. Młodzi gruchali w upojeniu miłosnym i tak byli
sobą zajęci, że zapomnieli zamknąć drzwi na klucz. Niespodziewanie wpadł jak piorun zawiadomiony mąż z laską w ręku. Młodzieniec w stroju Adama, nawet bez listka
figowego, widząc co się święci, zerwał się z łóżka i pędem
chciał opuścić swoje gniazdko miłosne. Niezbyt zręcznie
usiłował wyminąć rozgniewanego rogacza, ale ten zdołał
wymierzyć mu kilka ciosów grubą laską po gołych plecach. Uciekający korytarzem młodzieniec tak się przeraził, iż przez pomyłkę wpadł nie do swojego pokoju, lecz
sąsiedniego zajmowanego przez hr. Sz.
Stara hrabina w towarzystwie swojej bardzo jeszcze
młodej siostrzenicy i swojego plenipotenta p. S. siedziała
przy stole i całe towarzystwo spożywało właśnie podany
podwieczorek i delektowało się świetnie zaparzoną herbatą. Nagle! Drzwi z trzaskiem otworzyły się i całkiem
nagi mężczyzna szybko wbiegł do pokoju. Intruz stracił
głowę, nie wiedział, czy się ukryć, czy uciekać, najwyraźniej się jednak zorientował, że nie znajduje się u siebie.
Nie opuścił natychmiast pokoju, lecz w szybkim tempie
okrążył stół, zastawiony herbatą, a dopiero po chwili, kiedy zorientował się, gdzie są drzwi, opuścił apartament.
Można sobie wyobrazić konsternację, jaka zapanowała między spokojnie zapijającymi herbatę! Stara hrabina
omal nie zemdlała, a p. S. zawsze przytomny i wytworny, chwycił szybko serwetkę leżącą na stole i zasłonił oczy
panience, co bardzo uspokoiło hrabinę i pozwoliło snuć
przypuszczenia, że jej siostrzenica nie zdołała w tak krótkim czasie dojrzeć dokładnie nieznanych jej męskich części ciała.
W pokoju p. X zapanowało teraz piekło, srogi małżonek nie pożałował też laski, która wylądowała na alabastrowych plecach i nawet na cudnie rzeźbionych pośladkach, biednej szlochającej piękności. Burza minęła
szybko. Początkowo niewierna żona przebyła kilka miesięcy w klasztorze jako pokutnica, później zaś małżonek
darował jej szał miłosny i razem dalej mieszkali, aż do
jego śmierci. Dużo gorszy epilog zajścia przeżył baron Z.
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Poszkodowany na ciele i honorze ukrywał się teraz przed
znajomymi i w krótkim czasie pozbył się nabytego majątku, sprzedając go w cenie jednej czwartej wartości. Jego
duża fortuna pozwoliła mu dalej na wystawne życie i na
pobyt za granicą trwający lata. W Lublinie Z. nie pokazał
się więcej, a nabywca jego warsztatu rolnego zrobił świetny interes i dorobił się w przyszłości dużej zamożności.
Morał z tej historii: Gdzie dwóch się pobije, tam trzeci
na tym korzysta.
Tę autentyczną historię poznałem z ust pana S. który
w podeszłym już wieku przebywał w naszym domu nawet miesiącami, a ja byłem już młodzieńcem.
Wspominam tego pana S, gdyż był on też typem dzisiaj
nie spotykanym. Uczestniczył w powstaniu 1863 roku, za
udział w walkach został zesłany na Syberię do Nerczyńska, później pełnił funkcję plenipotenta wielkich majątków, na starość zaś stał się tzw. rezydentem w zamożnych
domach.
Obywatel S. posiadał duże zdolności opowiadania
swoich bardzo barwnych przeżyć, odznaczał się wielką
uprzejmością i świetnych wychowaniem, zawsze pełen
komplementów dla dam. Jego opowiadania o zesłaniu,
o różnych narodach Syberii i panujących wśród wygnańców stosunkach, warte były słuchania, a nas młodych
specjalnie interesowały.
Poza swoimi zaletami obywatel S. uwielbiał gry hazardowe i już za młodu uczestniczył w tychże. Otóż gdy jechał na wygnanie konwojujący go żandarm okazał się też
graczem. W ciągu podróży koleją do Moskwy, a później
na postojach panowie ci ciągle grali w kraty. Szczęście dopisywało wygnańcowi i na końcu podróży wygrał sporą
sumę od żandarma. Ten uważając się za człowieka honoru spłacał stopniowo swój dług. Obywatel S. bywał stale
zaopatrywany w gotówkę, która jemu i innym wygnańcom, znacznie ułatwiała życie.
Pamiętam jeszcze dość zabawne wydarzenie, jakie miało miejsce w Lublinie przed samą pierwszą wojną światową. Wymieniany S. jako plenipotent hrabiny Sz. przybył
do Lublina wraz z małżonką, aby uczestniczyć w targach
na wełnę. Zamieszkali oboje w hotelu Wiktoria na II-gim
piętrze. Na pierwszym często grano w pokera. Małżonka
S. nie zezwalała mężowi grywać w karty, więc wymyślił
następujący wybieg, aby zagrać na I-ym piętrze. Oświadczył żonie, że w sprawie wełny zmuszony jest jechać na
2 dni do Chełma. Troskliwa żona zaopatrzyła go na drogę w wiktuały i ciepłą bieliznę. Ubrany w grubą burkę
i obładowany paczuszkami zszedł na I-sze piętro i zasiadł
do kart. Spędził na grze w pokera dwie doby, zgrał się
i mocno zmordowany, ubrał się w burkę i wrócił na drugie piętro, gdzie małżonka litowała się nad jego zmęczeniem i czuwała, by po takiej podróży dobrze się wyspał.
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Wracam znowu do okresu dzieciństwa spędzonego
w Lublinie. Starsze rodzeństwo chodziło do szkół, ja zaś
z nianią spędzałem czas na spacerach do Ogrodu Saskiego, gdzie moim marzeniem było nabycie pierniczków za
2 kopiejki, nie zawsze posiadane.
Z ciekawością przyglądałem się paradom wojskowym w dniach „galówek” przed cerkwią na Krakowskim
Przedmieściu. Imponowały mi galowe mundury piechoty i artylerii, stacjonujących w Lublinie. Piechota nosiła
ciemno-zielone mundury do czarnych spodni. Oficerowie świecili złotymi epoletami i akselbantami, szerokie
bufiaste spodnie opadały im na wysokie błyszczące, czarne buty. Na głowach, oczywiście, w czasie zimy, wojskowi
ci nosili czapki futrzane, płaskie, czarne, ozdobione dwugłowym orłem.
Po dwuletnim pobycie w Lublinie, po śmierci stryja Jana, wszystko u nas zmieniło się. Zamieszkaliśmy
w Wierzchowiskach, odległych od Lublina 16 km, połączonych z nim doskonałą szosą. Warunki powyższe pozwoliły rodzeństwu jeździć codziennie do szkół w Lublinie i mieszkać już cały rok na wsi.
W tym okresie pierwsze nieszczęście spotkało naszą rodzinę! Najstarsza siostra Maria zaczęła chorować, wykazując symptomy gruźlicy. Rodzice postanowili zawieźć ją
do pensjonatu w Szwajcarii, aby przebywała w dobrym
powietrzu nad Jeziorem Lemańskim. W Szwajcarii lekarze potwierdzili obawy i stwierdzili u siostry gruźlicę już
daleko posuniętą. Zamiast do pensjonatu Marię skierowano do sanatorium. Później często je zmieniała, przebywała
raz w górach, to znowu nad morzem. Wszystko na próżno! Wówczas nie wynaleziono jeszcze lekarstw na gruźlicę i siostra w 1909 roku, mając 24 lata, zmarła w Porto-Rose na Istrii, pochowana w Pizano nieopodal Triestu.
Mojego brata Andrzeja zupełnie nagle nawiedziły
krwotoki, co przeraziło rodziców, którzy postanowili wysłać go do Szwajcarii, gdzie na szczęście szybko go wyleczono. Strach padł na rodziców, którzy teraz pilną uwagę
zwracali na pozostałe dzieci. Drugi mój brat Henryk skierowany został też do sanatorium dr. Dłuskiego w Zakopanem, gdzie już przebywała Maria. Ja mając 7 lat zacząłem gorączkować, co tak przeraziło rodziców, że jeszcze
tego roku wyjechaliśmy całą rodziną, najpierw do Cirvenicy leżącej nad morzem nieopodal Rjeki, później do Pegli pod Genuną a nareszcie do Mentony, do której to jeździłem później z rodzicami w ciągu sześciu zim. Dochody
z Wierzchowisk uratowały całe rodzeństwo, poza siostrą
Marią. Rodzice mogli sobie pozwolić na wydatki związane z pobytami całej rodziny za granicą. Ja całkowicie
wyleczyłem się, do dnia dzisiejszego mam zdrowe płuca.
Żeby opisać w całości Wierzchowiska musiałby zapisać
kilkadziesiąt stron. Ograniczam się więc i postaram się

w kilku zdaniach tego dokonać. Majątek ten przeszło stuwłókowy, można było nazwać prawdziwym „złotym jabłkiem”. Gleba na całej przestrzeni zdolna była rodzić buraki cukrowe i pszenicę. Wielkie szlaki pól w przeważającej
mierze przylegały do głównej szosy prowadzącej z Lublina do Zamościa i Lwowa. Do pól przylegał las o przestrzeni przekraczającej 500 ha, a więc niezbyt wielki, natomiast porośnięty starodrzewem, przeważnie dębowym.
Za stryja gospodarstwo rolne prowadzono raczej ekstensywnie, według starego systemu. Gdy administrację
objął nasz ojciec, dobry zdolny rolnik pozytywnie liczący, wszystko uległo zmianom. Nowe maszyny rolnicze umożliwiły racjonalną uprawę roli i zbiór zbóż.
Założony od nowa duży chmielnik przysparzał znaczne dochody.
Zabudowania w obu majątkach, stare i zaniedbane, zamienione zostały na nowe, murowane, pokryte blachą lub
papą, niektóre ze sklepieniami wspartymi na żelaznych
słupach. Budynków tych ojciec wystawił przeszło 15.
Zapuszczony park został całkowicie zmieniony według
projektów znanego planisty, a bagnistą łąkę oddzielającą dom od szosy, osuszono i obsadzono różnymi cennymi drzewami i krzewami. Nad sadzawką stanęła brama
wjazdowa, biała, w stylu włoskiej willi. Do utrzymanego parku później jeszcze dołączono dziką jego część porośniętą olszyną i świerszczyną, gdzie z czasem powstała bażantarnia.
Całość parku wynosiła około 15 ha. Muszę przyznać,
że tak drzewa jak i wielkie kwietniki, do których dodamy
jeszcze dalekie perspektywy na odległe lasy i pola, tworzyły z tego parku jeden z piękniejszych Lubelszczyzny.
Tajemniczy duży staw młyński, porośnięty gęstą trzciną i tatarakiem, dawał ochronę ptactwu wodnemu i błotnemu. Duża wyspa z rosnącymi na niej starymi lipami,
stanowiła dla nas młodych, miejsce dumań i przeżywania tęsknot tak właściwych wiekowi młodzieńczemu. Gdy
dodam jeszcze piękne i liczne rabaty kwieciste, liczne rośliny tropikalne ustawione przed domem i na tarasach,
starą aleję 200 metrów długą, obsadzoną lipami pamiętającymi jeszcze czasy Sobieskiego, to będzie już całkowity obraz naszej siedziby.
W budynkach gospodarskich stało przeszło 100 krów
szwajcarskiej rasy „szwyz”, 120 koni roboczych ½ krwi
angielskiej. Tak zwana stajnia cugowa mieściła 14 klaczy zarodowych, zaprzęgowych i wierzchowych i jednego ogiera pełnej krwi. W owczarni liczono około 2000
sztuk rasy hiszpańskiej.
Dom, a właściwie willa-pałac, przedstawiał się dość
okazale. Zbudowany przez mojego stryja w r. 1878 był typowym okazem stylu z drugiej połowy XIX wieku. Oczywiście musiała być dość wysoka wieża, z bijącym godziny
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zegarem. Budowla składała się z części piętrowej i parterowej, parter opierał się na wysokich suterenach. Od
podjazdu na ganku wejście zdobiły kolumny, z drugiej
zaś strony domu mieściła się weranda obrośnięta winem,
a pod nią ogromy taras.
Wszystko to razem dość brzydkie, ale bardzo wygodne. Kilkanaście dużych pomieszczeń mieszkalnych i tyleż w suterenach, stanowiących część gospodarczą domu.
Przy budowie domu użyto najlepszych materiałów i roboty wykonano tak solidnie, że po 60-ciu latach żadne
usterki nie nastąpiły. Obok domu stała jeszcze tzw. oficyna tonąca w kwiatach, gdzie mieściły się 4 pokoje gościnne i kuchnia. Na długo przed pierwszą wojną światową,
ojciec założył kanalizację i centralne ogrzewanie, a później ja dołączyłem się do sieci wysokiego napięcia, zabłysło więc światło elektryczne.
Wnętrze domu opisuję według stanu z 1939 roku.
Pokoje umeblowane były w znacznej części wartościowymi przedmiotami i zabytkami zbieranymi przez naszą
rodzinę od setek lat. Skompletowane jeszcze przez naszą matkę, która lubowała się w antykach i wiele ich jeszcze dokupiła.
Zacznę od hallu, stosunkowo niedużego. Nad kominkiem umieszczonym naprzeciw wejścia i na innych ścianach wisiały liczne trofea myśliwskie zdobyte przeze
mnie, a więc łoś, ryś, kilkanaście grubych oręży, kilkanaście poroży rogaczów i głuszce. Na kamiennej kolorowej posadzce stały wygodne fotele, przy ścianie kanapki i stoliki.
Na prawo od hallu mieścił się tzw. gabinet (living
room), obszerny, miejsce codziennych zebrań w kółku
rodzinnym. Umeblowanie jego składało się z garnituru
mebli w stylu Henryka IV pokrytych skórą i kilku wygodnych foteli klubowych. Na kilku stołach leżały najnowsze wydania książek i pism ilustrowanych z całego
świata. Ściany ozdobione obrazami, przeważnie o treści
hippicznej i starymi sztychami.
Za gabinetem przechodziło się do pokoju tzw. karcianego i biblioteki, tu stał pięcioramienny stół do gry
w pokera, szafy i półki z książkami. Księgozbiór posiadałem niezbyt liczny, za to bardzo cenny. Pełne wydanie,
32 tomy dzieł Voltaira z epoki i ozdobione pięknymi sztychami. Pełne wydanie dzieł Jean Jacques’a Rousseau, też
z epoki oprawione w skórę. Cały Sheakspir w wydaniu
polskim tłumaczonym przez Stanisława Koźmiana. Inne
dzieła Koźmianów: Kajetana, Andrzeja Edwarda i dwóch
Stanisławów. Angielskie pismo „The Spektator” z połowy XVIII wieku również ozdobione cennymi sztychami.
Atlas wydany w Norymberdze w 1740 roku, na którym
geografii uczyli się Koźmianowie w XVIII i XIX wieku.
Najcenniejszym białym krukiem była księga „Bractwa
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Miłosierdzia Bożego” założonego przez Piotra Skargę z własnoręcznym jego podpisem pod piórem pisaną
przedmową. Księga ta złożona została w 1590 r. i miała
oprawę z tej epoki. Poza wymienionymi skarbami miałem w tej bibliotece wszystkie dostępne dzieła o treści naukowej, podróżniczej, egzotycznej pisane w różnych językach. W ciągu zimowych wieczorów amator starych
i nowych dzieł mógł tu spędzać długie godziny.
Duży salon o czterech oknach, to małe muzeum. Garnitur w stylu Ludwika XVI darowany przez Króla Stanisława Augusta mojemu pra-pra dziadowi. Kilka fotelików
i kanapę z biało pomalowanego drzewa ze złoceniami pokrywała materia brokatowa, a nad nimi zawieszone było
lustro w białej oprawie, między meblami zaś stał okrągły
stolik marmurowy. Drugi komplet to kanapa i kilkanaście
foteli oraz krzeseł „hamburski empire” i mahoniowy duży
okrągły stół, meble pokryte jedwabiem w kolorze fraise.
Poza tymi kompletnymi garniturami, stało jeszcze kilka
krzeseł pojedynczych z XVIII wieku, komódek a „Boulle” bardzo cennych oraz różne gablotki i stare biureczka.
Gabloty i komódki zawierały stare porcelany z Baranówka, Korzec, Severs, Meissen i inne, poza tym miniatury,
puzdra, tabakiery, przybory toaletowe pań z dawnych
epok i różne jeszcze stare drobiazgi.
Mundury przodków z 1830 roku, wstęgi orderowe
i gwiazdy też tam wisiały. Za szkłem leżały miniatury
znanych mistrzów. Światło temu salonowi dawały dwa
świeczniki o 32 świecach każdy, bardzo ozdobne z brązu
i kinkiety umieszczone na ścianach. Obrazów niewiele,
kopie Bacciarellego przedstawiające Stanisława Augusta
w różnych kostiumach i jednego z przodków, namalowanego przez artystę włoskiego w Neapolu na tle Wezuwiusza, dzieło muzealne. Piękną wzorzystą posadzkę pokrywały częściowo puszyste dywany.
Drugi, znacznie mniejszy, salon to domena sztychów,
portretów rodzinnych, akwareli włoskich z XVIII wieku
i kilka obrazów starej szkoły. Poza całym garniturem „Louis Philipów” pokrytych zieloną materią, stały tu jeszcze
pojedyncze berżerki i foteliki z okresu Ludwików i duża
serwantka oszklona pełna kryształów, starej porcelany
i fajansów angielskich.
W obu opisanych pokojach stały jeszcze też różne zegary porcelanowe z epoki Ludwików, stare polskie i Empiry. Moim ulubionym pokojem był tzw. „afrykański”, na
ścianach pełno trofeów z mojej wyprawy do Tanganiki,
a więc: łeb nosorożca, bawół, lampart i wiele poroży antylopich i gazelich. Całą podłogę pokrywał puszysty zielony
dywan, a na nim stały fotele wygodne, też pokryte zielonym materiałem w stylu kolonialnym, z wkładanymi poduszkami. Tu stała też szafa na broń myśliwską z 12-ma
stojakami i tapczan pokryty perską narzutą.
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Pokój jadalny, niewielki w stosunku do innych, mieścił przy stole tylko 24 osoby. Stara wielka gdańska szafa
i bufety ozdabiały ten pokój, a na nich ustawione srebra
z XVIII wieku bardzo pięknej roboty. Na ścianach portrety rodzinne, te najstarsze, bo jeden pochodził jeszcze
z XIV wieku, a kilka malowanych w Italii stanowiły naprawdę dzieła sztuki.
Tyle o komnatach reprezentacyjnych, poza nimi mieliśmy jeszcze liczne sypialnie i ubieralnie, a w każdym
z tych pokojów stało coś starego i cennego.
Moja kancelaria i pokoje służbowe kończyły świtę komnat. Pierwsze dwa lata naszego pobytu w Wierzchowiskach upłynęły na beztroskim życiu i dobrobycie, ale okres ten skończył się, gdy rozpoczęła się w 1904
roku wojna rosyjsko-japońska, a na skutek jej przegrania
przez Rosję wybuchła w latach 1905–6 ogólna rewolucja
wszystkich ludów imperium chcących wywalczyć sobie
wolność i swobodę. Strajki sparaliżowały kompletnie życie Warszawy i prowincji. Strajki pracowników rolnych
spowodowały zupełny zastój w gospodarstwach i stagnację w przemyśle.
Tu muszę oświadczyć, choć obiecywałem sobie w tych
wspomnieniach nie poruszać zagadnień politycznych
i socjalnych, że zachowanie się ludu pracującego w majątkach można było uważać za bardzo spokojne i nie skierowane złośliwie w stosunku do pracodawców. Strajki te
były słuszne i spowodowały w przyszłości pewne korzyści
dla pracowników. Nasz ojciec, bardzo energiczny i wymagający w służbie, poza nią był dobrotliwym opiekunem
ludzi, zawsze idącym z pomocą w chwilach nieszczęścia.
Ja może po ojcu też odziedziczyłem te skłonności i jeszcze raz stwierdzam, że w czasie strajków w 1905–6 jak
też w 1918 r. nigdy nie miałem przykrych sytuacji z pracownikami, i nigdy też oni wprost przeciwko mnie nie
występowali.
Stosunki między mną a pracownikami w ciągu całego
okresu mojego gospodarstwa, układały się jak najlepiej.
Pragnę tu jeszcze podnieść sprawę obecnie często poruszaną przez nieodpowiedzialnych autorów, nie pamiętających tamtych czasów. A mianowicie, stosowania przez
„obszarników” rękoczynów w stosunku do pracowników.
Jest to oczywiście nieprawdą, działo się to pewnie w czasach pańszczyźnianych. Przed pierwszą wojną i w okresie
międzywojennym były to okoliczności sądownie karane.
Rewolucja skończyła się! Osiągnęła pewne korzyści
dla ludu pracy, ustanowiono rodzaj parlamentu „Dumy”,
w której zasiadło kilku Polaków.
W stosunku do narodu Polskiego nastąpiły pewne
zmiany na lepsze. Cenzura też nieco zelżała, oczywiście
wszystko to nie zadowoliło społeczeństwa polskiego.

W czasie powszechnych strajków nie pozostały w tyle
też szkoły, młodzież upomniała się o wykłady w języku
polskim. Rząd carski wprawdzie nie wprowadził języka
polskiego do szkół państwowych, jednak zezwolono na
otwarcie prywatnych szkół polskich, lecz one nie dawały
wstępu na uniwersytety.
Kto mógł sobie na to pozwolić, oddawał swoje dzieci
do szkół w Galicji, gdzie wszystkich przedmiotów uczono
po polsku. Nasi rodzice zdecydowali posłać nas do Krakowa, tam moi bracia zdali do I-ej szkoły realnej do 3-ej
klasy, ja zaś w roku 1906 do pierwszej. Byliśmy tzw. prywatystami tzn. uczyliśmy się w domu, a dwa razy do roku
zdawaliśmy egzaminy w Krakowie przechodząc z klasy
do klasy.
Ten system nauki miał o tyle złe strony, że pozbawiał
nas towarzystwa kolegów i nie dawał obycia między ludźmi. Wymagał więcej nauki, gdyż na egzaminie należało
pamiętać przedmiot za cały ubiegły okres. Dobre strony,
to przebywanie na wsi, wyrabianie sobie tężyzny fizycznej
przez uprawianie wszechstronnych sportów. Pod kierownictwem dwóch nauczycieli nauka szła mi dość średnio.
Ulubione przeze mnie przedmioty to: historia, geografia,
literatura, języki niemiecki i francuski, nie stanowiły dla
mnie trudności i byłem w nich bardzo dobry.
Natomiast matematyka, geometria, chemia, fizyka nastręczały mi wiele kłopotów i nieraz przywoziłem poprawki, musiałem więc wakacje letnie spędzać na nauce.
Moje dwie siostry udały się na pensje w Dreźnie. Poza
nauką uprawialiśmy dużo sportów, do naszej dyspozycji stały kort tenisowy i wszelkie przybory gimnastyczne. Konie wierzchowe dawały możliwość dalszych wycieczek, również strzelectwo kulowe i śrutowe wyrabiało
nam oko i rękę. Nieraz odwiedzali nas rówieśnicy z sąsiedztwa, wtedy urządzało się zawody tenisowe, konne
gonitwy za lisem i strzelanie do rzutków. Do ówczesnych
sąsiadów należały rodziny: Scypionów, Michalskich, Rulikowskich, Grodzickich, Kisielnickich, Wybranowskich,
Florkowskich, Bielińskich, Rzewuskich.
W 1910 roku starsi bracia, po zdaniu matury, wyjechali do Drezna, gdzie wstąpili na politechnikę. Wszystko
skończyło się 1-go sierpnia 1914 roku. Skończył się dobrobyt i wyjazdy za granicę. Długotrwała, bardzo krwawa
wojna zmieniła oblicze świata. Zmianie uległy warunki
życia, zwyczaje i pojęcia, nastąpiła zupełnie nowa rzeczywistość. Rewolucja wstrząsnęła światem waląc stare dynastie królewskie. My, jako Polacy, uzyskaliśmy i wywalczyli
tak dawno oczekiwaną i upragnioną wolność i niepodległość. Dla mnie skończyły się czasy beztroskiej młodości,
a zaczęły obowiązki i zmartwienia.
Jan Koźmian
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Krystyna
Kulej

Stanisław Baliński
z prośbą o pamięć
Na szadzi przymrożonej pamięci, na kryształku pandemicznej zadumy połyskują opiłki wspomnień: Piesek
ujadał jak opętany. Stałam zatem pod drzwiami przerażona, czy mnie nie ugryzie i czy w ślad za jego uprzedzeniem nie usztywni się do mnie i sam Poeta. Na szczęście
czteronogi pupil został przymknięty, a Poeta wzruszoną ręką przyjął zapowiedziany piernik na prawdziwym
miodzie. Przepis mi się po latach zagubił, ale wtedy, ku
uciesze mego synka, z zamkniętymi oczyma wypiekałam
sześć pierników na raz. Znikały po dwóch dniach. Wypiek Poeta pochwalił, a w bławatnie niebieskich oczach
wyczytałam akceptację miodowników następnych.
Minęły ponad cztery dekady, zegar przechrabuścił
pół miliona godzin, a u mnie w starym adresarzyku, wypłowiałym pismem, nadal tli się notatka: „Baliński 992
6514, czwartek 12 paźdz. 23, Lilian Ave W.3”. Wydarzyło się to zapewne pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Musiałam być mocno podchmielona poezją Balińskiego, aby pisać, a potem telefonować do ikony
emigracyjnej literatury. By stanąć w progu, wproszona,
z „Wierszami zebranymi” (1927–1947) jako dowód fascynacji mistrzem liryki.
Dziś, w grudniu 2020 zetlała książka wydana w 1948
przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Londynie rozsypuje mi się w rękach.
Ach jest! Mam rację! Jest Jego dedykacja; „Stanisław
Baliński, z prośbą o pamięć! X 1978, Londyn”. Wężyk dedykacji maczkowaty, jakby po omacku, mało czytelny ale
z wykrzyknikiem.
No i cóż, ja – starsza pani po siedemdziesiątce, dziś
o Tobie, Poeto, pamiętam. Ale skoro wirus wokół szaleje
i kruchość życia klepsydrami szeleści może nadszedł czas
na gest zgarnięcia rozwianych strzępów uniesień, na spełnienie dwóch słów z dedykacji. Ręka drży na klawiaturze,
bo stokroć przedniejsi ode mnie oddali Ci ukłon, napisali wiele nieszablonowych zdań wdzięczności. Za wzruszenia, za współpracę na polach i poletkach Polski poza
Polską, za głos na falach eteru Wolnej Europy i BBC…
z wybaczalnym, rozpoznawczym francuskim „r”. Ach-y
i och-y, szczególnie za „Poranek warszawski”, składała Ci

cała galeria piór od Dunajca po Tamizę, od Wojciecha Ligęzy po Władę Majewską i Józefa Czapskiego.
Niechaj napomnę tu, że „na nieludzkiej ziemi” to poetycka petarda z wiersza Balińskiego (Wielka podróż
1941), a wzięta na tytuł słynnej książki Józefa Czapskiego najtrafniej przywarła do polskiej Golgoty Wschodu.
W kalejdoskopie liryków zamęt w głowie od melodyjnych cytatów. Ułatwiają oddech i patrzenie na świat.
Urzekają jedwabiem porównań, lnem słowiańskości, struną onomatopei. Sezamie otwórz się. Str. 158
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I to jest cały sekret tej ziemi rodzinnej,
Przez swe ubóstwo cichej, a przez niego słynnej,
I to jest cały sekret tej ziemi dalekiej,
Owianej mgłą zieloną najzieleńszej rzeki,
Jaką jest szmaragdowy Niemen, który tędy
Przepływa, zamykając kraj kręgiem legendy.
Wpuściłeś mnie w swe progi, Mistrzu, z wdzięczności za
podwiezienie z lotniska Twojej pani opiekunki. Wydarzyło się to rok czy dwa po pierwszym pierniku, adres zatem
znałam. W mundurze naziemnej stewardesy LOT-u na
Heathrow podbiegałam, jak co dzień, od stoiska do stoiska pospiesznie tłumacząc weryfikujące wizę przepytywania na Immigration. I nagle: „a pani do kogo”? … „Do
Stanisława Balińskiego” – wyszeptała mocno zestresowana, nieznająca angielskiego pani. Resztę dośpiewałam oficerowi od siebie. Pieczęć! i „Have a nice stay” – Miłego pobytu. Wstępnie na trzy miesiące bez prawa pracy…
z pięcioma funtami w kieszeni. Tak bowiem czerwony
beton u władzy wyposażał obywatela na Zachód. Chmury gradowe stanu wojennego (13 XII 1981) zwierały szyki coraz ciaśniej i parę miesięcy później zatrzasnęły Opiekunkę w Londynie. W poblakłych zapiskach z tamtych lat
doszukuję się śladów owego zdarzenia. Anioł stróż mojego Poety musiała mieć na imię Donata od Donatelli. Pomnę to ciekawe imię serdecznie, jako pierwej przynależne
naszej wieloletniej pani letniczce z Warszawy. Pani Szumowska równie dobrze jak bohaterki „Poranka…” mogłaby ożyć przedwojenną zjawą w Poemacie.
W przetaku życiowych zdarzeń z trudem przesiewam,
co Los nawrzucał; plewy, plewy, plewy, chwasty, oset, kąkol. Przesiewam po to, by na obrusie dostrzec parę ziaren pod pióro.
Baliński jako miłośnik teatru i opery, jak mi wyznał,
sztuk oglądnął kilkaset. Recenzje i impresje smakowały
czytelnikom „Dziennika” jak cymes. (Święty Antoni dopomóż mi odnaleźć Antrakty w czeluściach mojego księgozbioru, między Popradem a Tamizą). Z rozgrzeszeniem
samochwały wspomniał Poeta podziękowanie samej Marii Callas, zachwyconej poetyckim spojrzeniem na jej talent i epatowaną aurę. Ktoś – nie wątpię wielbiciel jednej
z wielu muz Balińskiego – zrobił tłumaczeniem recenzji
cenną przysługę i Poecie, i Divie.
O tych promiennych chwilach rozmawialiśmy w stanie
wojennym. Pani Donata moim odwiedzinom zdawała się
być przychylna. Pierwsze podanie ręki na lotnisku musiało zapaść w serce. Żal mi jej jednak było, kiedy Poeta
zmuszał ją do słuchania naszych poetyckich gawęd nie
pozwalając w tym czasie na… szydełkowanie. Obruszył
się wręcz na jej propozycję… nie pozwalając dokończyć
pytania. O, jakże mało znasz się mistrzu na kobietach

Stanisław Baliński

– pomyślałam współczująco w duchu. Nie wiem, czy pani
Donata, przymuszona do uczestnictwa w seansach, zachwycała się moją poezją, ale Poeta był jej bardzo przychylny. Słuchał uważnie, jakby przerzucony w mój świat.
Rozumiał natchnienie i iskrę do błądzenia po cierniach
i głogach dzieciństwa. Okazało się, że bliskie są Mu moje
strony rodzinne, ponieważ bywał w Żegiestowie Zdroju.
A skoro w Żegiestowie to i w Krynicy, mogłam sobie dośpiewać, i ośmieliłam się odczytać urywek z mojego poematu „Poprzez lat zarośla”. O Krynicy i hrabinie Lichańskiej. Rozsławiony plejadą gwiazd „Poranek warszawski”
rodził się w schronie pod bombami, a mój poemat koił mi
niemoc „źródeł bolejących śród pojmanej wody” – stan
wojenny. Pochwał Poety nie zawiodłam. Tomik Nadpopradzie dostał w 1985 r. nagrodę im. Stanisława Piętaka,
za najlepszy debiut poetycki młodych. Szkoda, że nie mogłam Mu o tym powiedzieć. Pożegnał świat rok wcześniej.
Jako pracownica LOT-u bywałam, w stanie wojennym,
świadkiem ogromnych nieszczęść rodzinnych, rozdartych gniazd, ludzi zżeranych tęsknotą i brakiem kontaktu.
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Poeta podzielał mój ból, ale równocześnie bronił poezję
przed upolitycznieniem, przed cierpiętnictwem, wierząc,
że ten koszmar musi się skończyć, a misją poezji jest coś
więcej. Powołał się na Lechonia i zacytował z pamięci;

Ja nie chcę nic innego, niech jeno mi płacze
Jesiennych wiatrów gędźba w półnagich badylach;
A latem niech się słońce przegląda w motylach,
A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę.
W czasie naszych kilku spotkań sepiowy przybytek kuchni przybierał poświatę nabożnej kaplicy. Szarość od lat
niemalowanego mieszkania opalizowała pajęczyną poezji. Cicho siedział nawet piesek skazany na karcer we
frontowym pokoju. Nie bobrował następnych dziur w ponadgryzanych drzwiach. Ogródek jak wielki ciernisty
chochoł pęczniał za oknem i co spotkanie bliżej podpełzał pod szybę. Za herbatę i biskwity z reguły dziękowałam udając, że nie mam zamiaru nadużywać gościnności. Chodziło jednak o coś więcej – nie chciałam uronić
jednej minuty z poetyckiego seansu. Bezczynnie przysiadłej do nas pani Donacie krainy naszych poetyckich
wypadów były nieznane, ale, chcę wierzyć, sentymentalna nić wspomnień rekompensowała jej ten wymuszony
przez Chlebodawcę brak przędzy i szydełka. Kilkakrotnie podwoziłam Poetę do lekarza na jakieś rutynowe badania. Przejęta rolą starałam się uświadomić medyka, że
wsłuchuje się w serce wielkiego polskiego poety. Symboliki nie pojął. Pomnikowo przystojny i posągowo spokojny Pacjent reakcji lekarza nie skomentował, a po powrocie do domu, z pańskim dystansem do siebie, nawiązywał
do poezji, a nie do niedomogów starości. A w jakim stylu i z jakim namaszczeniem?… niechaj ożyje Jego głos
z książki Od Herberta do Herberta kiedy uzasadniał kandydaturę poety Aleksandra Janty.
(…) „wiersze w nim zawarte są mi specjalnie
bliskie zwłaszcza dlatego, że mają w sobie silne
i sugestywne poczucie rytmu. Rytm uważam
w poezji za jeden z najważniejszych »technicznych«
składników. Niestety polska poezja współczesna
jest z małymi wyjątkami właściwie prozą
poetycką, tylko »ustawioną graficznie« w formie
rzekomo rytmicznego wiersza. Rytm w tej prozie
poetyckiej został prawie zamazany, zatarty, niemal
niedostrzegalny. »Muzyczność« stanowiąca jeden
z najważniejszych składników tej formy literackiej,
jaką nazwano »wierszem«, została wraz z dawniej
zagubionym rytmem – porzucona” (…)
Równie krystalicznie zaklął w jednym zdaniu czar
piosenek Hemara; „Posiadają tajemniczą równowagę
wszystkich potrzebnych elementów: liryzmu i humoru,
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dramatyczności i komizmu, ironii i melancholii i to, co
najważniejsze… pointę”.
Do atrybutów i wymogów dobrej poezji nawiązywał na
swoim ostatnim wieczorze autorskim w POSK-u. Niezapomniane misterium w reżyserii Heleny Kaut-Hawson
i przy muzyce – jakżeż by inaczej – Marii Drue. Pomnę
z tego tomu (Wiersze emigracyjne) smutny, symboliczny
obraz o zaciemnionych stawach. Czytał go sam Poeta. Internet uwiecznił kilka zdjęć z Aktorami; Hanna Rawicz,
Tola Korian, Wojciech Piekarski, Stanisław Gołębiowski.
Najwnikliwiej, bo profesorskim skalpelem, Balińskiego
– Estetę i Europejczyka – wziął pod lupę Wojciech Ligęza.
(…) „Baliński odwołuje się do gatunku
poematu opisowego, przenosząc stamtąd pełną
melancholijnych przyjemności rozwlekłą
deskryptywność. Co więcej: uprawia »poezję
panoramiczną« sensu stricto. Jedną krawędzią
dotyka ona dokładnych opisów literackich stolicy,
drugą – malarskich przedstawień (…)
Wspomniałem o regule ścisłości oraz o malarskich
inspiracjach. Nie tylko „Panorama Warszawy”, ale również inne poematy Stanisława Balińskiego wykorzystują
ujawniony, skatalogowany, wpojony od dziecka materiał
ikonograficzny. Oto mnemoniczne pomoce w „Poranku
warszawskim”. Rekonstruowany obraz pochodzi (…)

Z rysunków Canaletta i oleodruków
Z grawiur starych i sztychów, z różnych fotografii
Ze wspomnień, których zatrzeć nic nam nie potrafi
(Panorama Warszawy)
Na portrecie Barbary Kaczorowskiej-Hamilton siwe bławatki oczu Poety patrzą nieodgadnienie w głębię żegnanego wieku. Czy snują się z laską po miastach, o których
pisze profesor Ligęza czy też…

Płynę do ciebie po nocy,
Kraju mój, śpiewny, uroczy,
Tam chmurki drżały z tkliwością,
A wiatr kołysał serdecznie –
O, kraju mój, tyś mą miłością
Wiecznie (…)
Krystyna Kulej

Bibliografia:
Włada Majewska, Z Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa
Stefania Kossowska, Od Herberta do Herberta
Stefania Kossowska, Mieszkam w Londynie
Józef Czapski, Czytając
Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura
Wojciech Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów
emigracyjnych
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Kołysanka podwórzowa

Ziemia i noc

Letnie suknie mej siostry, białe letnie suknie,
Wietrzą się na balkonie, na poręczy nieba,
Wiatr wiosenny je muska łagodnie i smutnie,
Jakby to były chmurki, które unieść trzeba.

Noc nie spłynęła z obłoków,
Ale się z ziemi uniosła,
Stanęła jak woda wysoka;
Księżyc podał jej wiosła.

W oknie siedzą rodzice. Mają profil ostry
I oczy zaciemnione przez długie czuwanie,
I patrzą w białe wianki, plecione dla siostry,
I patrzą w białe suknie, kupowane dla niej.

I te wiosła opadły smugami,
I nie szumiały wcale,
Bo obłoki płynęły falami:
Znieruchomiały fale.

Wiatr płynie nad balkonem. Marzenie wiruje
I trzepoce jak muślin rozpięty na drucie...
A siostry w domu nie ma. Siostra podróżuje.
O sukniach nie pamięta. I nigdy nie wróci.

W duszącym akwarium nocy
Woda gęstniała jak chusta,
Zamknęła ziemię w swej mocy,
Zgasiła oczy, usta.

Stanisław Baliński
Z tomu: Niepokój świata (1928 – 1938)

Objęła, oplotła, zalała
Kołami srebroczarnemi,
Aż się gwiaździście oddała
Wzdętej miłośnie ziemi.

Na Oceanie Atlantyckim
Gwiazdo na ciemnym niebie, powiedz, czego szukasz,
Skąd płyniesz, tajemnicza, i dokąd tak dążysz?
Czuję twój oddech trwożny, niepokoju słucham,
Jak sączy mi się w sercu i po żyłach krąży.
Wsparty o poręcz nieba na głuchym okręcie,
Owiany czarnym płaszczem atlantyckiej nocy,
Płynę wolno za tobą, czekam na zaklęcie,
Na znak, którego oprócz nas nikt nie usłyszy.
Zanim świt pierwszym tchnieniem nie muśnie sklepienia
I nie zgasi cię, gwiazdo, jak lampkę bez siły,
Odpowiedz, czego szukasz? – Czego szukam, miły? –
Drgnęła gwiazda – ja szukam swojego imienia.

Na końcowej stacji
O, towarzysze dziwnie spędzonych wakacji,
Z którymi los tajemnie nas kiedyś skojarzył,
Zobaczymy się jeszcze na końcowej stacji,
Ze zmarszczkami na czole i ze mgłą na twarzy.
Wyciągniemy z portfelu wygaśnięte wizy
I na czarne perony wyjdziemy pomału,
Ciągnąc za sobą z trudem podróżne walizy,
Pękające od wstydu i ciężkie od żalu.

W tym uściśnieniu omdlałem,
Krwawiącym księżyca raną,
Jednym się stały ciałem:
Ziemia i noc złączone.
Jednym się stały organem
W nieogarnionej przestrzeni,
Tajemnie płynącym promem
Białych i czarnych cieni...

Stanisław Baliński
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Wychylmy ich miłość tkliwą,
Nasyćmy się nimi do dna,
Ziemią – jak noc – prawdziwą,
Nocą – jak gwiazda – zwodną.

Antyromantyzm

Nie kochać nam, nie marzyć, nie usychać w biegu,
Nie roztkliwiać się gwiazdą, nie poddawać smutkom,
Nie odpływać od życia, jak łódką od brzegu,
Bo ani życie brzegiem, ani sen jest łódką.

Nie iść nam, niepoprawnym, w ogrody szczęśliwe
Między drzewa, zbyt piękne aby były żywe.
Nie słuchać nam podszeptów, których chce się słuchać,
Gdy płynie cichy wieczór, gdy noc płynie głucha.
Nie ufać nam melodiom, słyszanym z daleka,
Nie dowierzać księżycom, czarów nie wywlekać,
Nie wczytywać się w ogień, nie szukać w popiele,
Nie kochać nam, nie marzyć, nie tęsknić tak wiele.

n u m e r

5 (109)

Czarodziejska wieża
W kraju czarów jest wieża. Kiedy herold z tej wieży
Daje znak, wszyscy też dają znak.
Kiedy herold powiada, że dziś kłamstwu nie wierzy,
Wszyscy zgodnie nie wierzą, a gdy mówi, że wierzy,
Wszyscy zgodnie powiadają: tak.
Nikt nikogo nie zmusza. Każdy sam z własnej woli
Patrzy w znak i sam daje znak.
Kiedy herold powiada, że go prawda nie boli,
Wszystkich zgodnie nie boli, a gdy mówi, że boli,
Wszyscy zgodnie powiadają: tak.
Nikt nikomu nie radzi. Kiedy herold ofiarny
Czyni znak, wszyscy też czynią znak.
Kiedy herold powiada, że ten śnieg nie jest czarny,
Wszyscy widzą: nie czarny, a gdy mówi, że czarny,
Wszyscy zgodnie powiadają: tak

Matka z Wykusu
Matko Bolesna z Wykusu,
Łzy Ci spływają po twarzy,
Bo tylu padło akowskich wiarusów,
Gdy szalał gwałt tu wraży!
Bolesna Matko zasmucona,
Serce przeszywa ci miecz:
Niejedna wieś tu spalona,
Przy drogach skrwawiony mlecz,
Zabite dzieci,
Matki
I ojcowie
Gdzie chaty, tam pogorzeliska...
Któż Twój ból Matko wypowie,
I to cierpienie, co łzy Ci wyciska...
Jednak jest w Twoim wizerunku
Także znak Polski Walczącej –
Kotwica, symbol ratunku
I ofiarności gorącej,
A z Twego serca, o matko Boża,
Biją jasne promienie łask –
I z nich jest nadziei zorza,
Wolności brzask...
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Matko z Wykusu Bolesna,
Choć łzy Ci płyną po twarzy,
Bo boleść tu była bezkresna,
To jednak serce się żarzy,
Promienność Twojej opieki,
Nagrody za walki trud!
Daj nam szczęście na wieki!
Wspieraj swój lud!...

Polskie lasy

Gdybyście mówić chciały,
lasy zielone, polskie,
gdybyście mówić umiały,
Bory Tucholskie,
Puszczo Jodłowa,
Kampinosie,
Zamojszczyzno –
niosłyby się po rosie
salwy w waszych słowach
i szept ostatni:
„Dla Ciebie,
Ojczyzno...”.
Drgałyby wasze drzewa,
jak napięte struny,
nutą partyzanckich pieśni,
komendą: „Lewa”,
grzmotem, jakby waliły pioruny,
jękiem, co niósł się boleśnie
w daleką, rodzinną stronę,
gdzie ściany zostały swojskie.

Lasy zielone,
polskie,
niech się wasz liść kołysze
nad tysiącami miejsc, gdzie wrzos
ma barwę inną – już na zawsze.
Otulcie partyzancki los
w dywany liści najłaskawsze,
opatrzcie watą miękkich mchów,
otoczcie tchnieniem zielnej woni,
i choć nie znacie naszych słów
nućcie tym, którzy wśród ustroni
waszych zostali – piosenkę cichą
także i od nas,
po wsze czasy.
Lasy zielone.
Polskie lasy.
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Lubelskie inspiracje

Rozmowa z Markiem A. Koprowskim
pisarzem i reporterem, zajmującym się
problematyką wschodnią
– Wschód to Pana pasja. Skąd te zainteresowania?
– Tak. Zdecydowana większość moich prawie pięćdziesięciu książek dotyczy problematyki wschodniej. Jest
związana z krajami byłego Związku Radzieckiego: Rosją,
Kazachstanem, Białorusią, Litwą, Ukrainą i Mołdawią.
Konkretnie zaś z losami Polaków w tych krajach, a także integralnie związanymi z nimi strukturami Kościoła rzymskokatolickiego. Moje pierwsze książki, co trzeba podkreślić, były plonami wypraw reporterskich, które
odbywałem jako specjalny wysłannik, zwłaszcza „Gościa
Niedzielnego”, w którym przez wiele lat pracowałem. Jego
szef nieodżałowanej pamięci ksiądz Stanisław Tkocz, kapłan wielkiego formatu, nie żałował środków na moje
wyjazdy, dzięki czemu tylko jako korespondent tego pisma odbyłem ponad sto wypraw, odwiedzając praktycznie wszystkie kraje i regiony dawnego ZSRR. Plonem tych
wypraw były książki Za Bajkałem i Przez stepy Kazachstanu. Ich wydawcą także był „Gość Niedzielny”. Jestem za
to księdzu Stanisławowi Tkoczowi bardzo wdzięczny! Po
rozstaniu się z „Gościem Niedzielnym”, dalej penetrowałem Wschód, koncentrując się przede wszystkim na dawnych Kresach, czyli terenach wchodzących w skład dawnej Rzeczypospolitej. Namówił mnie do tego mieszkający
w Lublinie, ksiądz profesor Roman Dzwonkowski, który przez wiele lat z ogromnym zainteresowaniem i życzliwością kibicował mojej twórczości. Zawsze podkreślał,
że on jako badacz stara się w sposób naukowy opisywać
sytuację, z którą zetknął się na Wschodzie. Moim zaś zadaniem jest popularyzowanie problemów Polaków, którzy tam pozostali i o których, jego zdaniem, wszyscy najchętniej by zapomnieli. Ksiądz Dzwonkowski, który na
Wschód jeździł w czasach ZSRR, doskonale znał tamtejsze środowiska i był bezcennym źródłem informacji,
a także mentorem korygującym moje zapędy. Nasze rozmowy trwały zawsze wiele godzin i przypominały seminarium doktoranckie. Nigdy nie ukrywałem, że traktuje Go jako swojego Mistrza. Zawsze, jak przyjeżdżałem
do Lublina, zahaczałem o jego mieszkanie przy Warszawskiej. Profesor zapraszał mnie na obiad, proponował nocleg. Jego śmierć, choć spodziewana, bo przecież chorował

i wieńcząca bardzo długie 90-letnie życie, dla wszystkich
zajmujących się Kresami była wielką stratą! Na szczęście
w Lublinie mam wielu innych przyjaciół i mam tu do kogo
przyjeżdżać, w tym także w poszukiwaniu twórczej inspiracji. Od bardzo dawna przyjaźnię się z księdzem profesorem Edwardem Walewandrem, z którym łączy mnie
bardzo wiele. To w zasadzie temat na osobną wypowiedź.
Nadmienię tylko, że bardzo wiele dały mi sympozja naukowe, organizowane przez niego jako dyrektora Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym.
Były one bardzo inspirujące. Z księdzem Edwardem pozostaję w stałym, roboczym można powiedzieć, kontakcie. Jego mieszkanie przy ulicy Zana w Lublinie też jest
bardzo gościnne. Dzięki niemu poznałem księdza profesora Zygmunta Zielińskiego, nestora polskich historyków,
wybitnego znawcę dziejów Kościoła, profesora profesorów. Ksiądz profesor czyta od deski do deski wszystkie
moje książki, wystawiając im recenzje. Te oceny, jak również wszystkie uwagi, są dla mnie bardzo cenne. Żartując
mówi mi, że zmuszam go do zajmowania się obszarem,
w którym w trakcie swojej uniwersyteckiej działalności
się nie poruszał i nie zajmował. Rozmowy, którymi mnie
zaszczyca, są bardzo inspirujące. Zawsze zwraca uwagę
na warsztat, ceni pracowitość i umiejętność argumentacji w prezentowaniu i obronie swojego stanowiska. Potrafi też jednym, góra dwoma zdaniami zrekapitulować całą
książkę. Gdy przeczytał moją książkę Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu. Bandera, Szeptycki, OUN, powiedział
krótko: „innej polityki wobec Ukraińców II Rzeczpospolita prowadzić nie mogła. Była w sytuacji bez wyjścia”.
– Rekapitulując można stwierdzić, że lubelskie inspiracje są stale obecne w Pana twórczości.
– Oczywiście. Mam nadzieję, że będą obecne jeszcze długo. Są one obecne we wszystkich moich książkach, które z pozoru nie mają nic wspólnego ze Wschodem. Nawet w trzytomowej pracy Legiony, zbiorze wspomnień
poświęconych Żołnierzom Wyklętym. Akcja Legionów w znacznej mierze dzieje się przecież na Lubelszczyźnie. Nie była to ziemia, która bezkrytycznie przyjęła
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Autor Marek A. Koprowski na tle najnowszych publikacji

nowy ustrój, jak to latami prezentowała komunistyczna
propaganda.
– Pana Łuny na Wschodzie to też kawał historii
Lubelszczyzny.
– Tak. Książka ta dostępna jeszcze w sprzedaży, opisuje krwawą wojnę z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów i stworzoną przez nią Ukraińską Powstańczą Armią
o Lubelszczyznę. Jest to bardzo mało znany okres z dziejów tego regionu. Większość młodych z tego obszaru nie
wie, że OUN-UPA chciała na Lubelszczyźnie powtórzyć
Wołyń i dokonać na jej części eksterminacji Polaków.
Gdyby nie Armia Krajowa, która twardo stanęła w obronie mordowanych polskich wsi to nie wiadomo, czy ten
zamiar nie udałoby się jej zrealizować. Armia Krajowa
zdołała przeprowadzić ewakuację zagrożonych mordami
polskich wsi i utworzyć front o długości 150 km, który zatrzymał pochód rezunów.

– Najwięcej Pana książek dotyczy jednak dzisiejszej Ukrainy Zachodniej, czyli Wołynia i Małopolski Wschodniej. O Wołyniu napisał Pan kilkanaście
książek.
– Zaskoczę pana, ale przygotowuję już dwie następne.
Region ten jest wyjątkowo płodny i inspirujący. Po raz
pierwszy byłem tam trzydzieści lat temu. Niewiele o nim
wiedziałem. Słyszałem tylko, że Ukraińcy dokonali tu potwornych zbrodni na Polakach. Moi przewodnicy, oprowadzający mnie po Wołyniu, omijali ten temat. Mówili,
żeby go nie ruszać. Na Wołyniu nie było za bardzo z kim
o tym rozmawiać, brakowało też źródeł, z których można by cokolwiek się dowiedzieć, co naprawdę na Wołyniu wydarzyło się w czasie wojny. Stopniowo zwiększałem swoją wiedzę o Wołyniu, publikując różne pozycje,
traktujące o odrodzeniu Polaków w dwóch obwodach:
rówieńskim i łuckim. Odwiedziłem wszystkie nieliczne
skupiska Polaków. Okazało się, że tylko w niewielu żyją

→
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ludzie mający wołyński rodowód. Większość z nich to
byli przesiedleńcy z Kazachstanu, czyli potomkowie Polaków, mieszkających niegdyś za Zbruczem i zesłanych
przez władze sowieckie do Kazachstanu. Dawnych mieszkańców Wołynia, świadków czasu wojny zacząłem natomiast spotykać w Polsce. Nagrywałem ich relacje, by następnie po spisaniu tworzyć z nich kolejne tomy książek.
Zyskałem bardzo cennego nowego partnera w postaci poznańskiego wydawnictwa „Replika” , którego pan prezes
Aleksander Szabliński zdecydował się życzliwie patronować sprawie przywracania pamięci o Wołyniu. Historia
opowiadana przez żywych świadków okazała się strzałem
w dziesiątkę! Za dwa pierwsze tomy dostaliśmy w 2013 r.
Nagrodę im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna
Roku” w kategorii książek popularnonaukowych, przyznawaną przez głosowanie czytelników w konkursie pod
patronatem IPN, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Postanowiliśmy kontynuować ten cykl wspomnień. Zbierałem przede wszystkim relacje byłych żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, którzy w czasie
ukraińskich rzezi stanęli w obronie mordowanej polskiej
ludności. Współpraca z tym środowiskiem okazała się
bardzo owocna. Wielu jego członków mieszkało na Lubelszczyźnie. Nie tylko w samym Lublinie, ale również
w Chełmie i Hrubieszowie, a także w sąsiednich miejscowościach. Tak się bowiem ułożyło, że znaczna część
wygnańców z Wołynia osiedliła się na Lubelszczyźnie.
Większość z nich niestety już odeszła. Czas nieubłaganie
biegnie bowiem do przodu i z roku na rok stajemy się coraz starsi. Odszedł niestety na wieczną wartę pułkownik
Władysław Filar, żołnierz, a zarazem profesor, historyk,
który cały swój czas na emeryturze poświęcił Wołyniowi
i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, z którą przeszedł
cały jej szlak bojowy. Często u niego gościłem. Profesor
nie tylko dzielił się ze mną wiedzą, czy wspomnieniami,
ale udostępniał mi też swoje archiwum, w którym zgromadził w ciągu swego pracowitego życia wiele cennych
i nieznanych materiałów. Spotkania z nim przypominały,
czy raczej były, naukowymi seminariami, na których dyskutowaliśmy o kolejnych książkowych publikacjach. Naszym wspólnym dziełem jest praca Akcja „Wisła”, ciesząca się ogromnym wzięciem u czytelników.
– Opisując losy Polaków na Ukrainie, sięgał Pan dalej
niż do granicy II Rzeczypospolitej.
– Tak. Ci Polacy, pozostawieni na Ukrainie za Zbruczem,
Wilejką, czy Słuczą w państwie bolszewików na mocy
Traktatu Ryskiego byli najbardziej prześladowani i zapłacili za polskość i przywiązanie do wiary katolickiej najwyższą cenę. Zacząć trzeba od tego, że traktat ów pozostawił po bolszewickiej stronie granicy ogromne skupiska

Polaków. W wielu gminach, czy nawet powiatach Polacy
stanowili większość mieszkańców. Tak było m.in. na części Wołynia, która przypadła bolszewikom, niesłusznie
zwana Żytomierszczyzną, czy Polesiem. Żytomierz, mający polskie oblicze, zawsze był stolicą tego regionu, a także
diecezji łucko-żytomierskiej. Bolszewicy, wykorzystując
ten fakt, chcieli pozyskać Polaków, dając im autonomię.
Gdy eksperyment nie wypalił, zaczęto prześladować Polaków. Część wymordowano, a część zesłano do Kazachstanu. Te deportacje najbardziej przyczyniły się do odpolonizowania tego obszaru.
– Część jednak Polaków tam przetrwała i tworzy pokaźne skupiska. Weźmy na przykład rejon Szarogrodu na
Podolu, czy okolice Gródka!
– Tak, przetrwanie tych skupisk jest przede wszystkim
zasługą księży, którzy po zakończeniu wojny postanowili pozostać na terenie ZSRR, płacąc za to wysoką cenę.
Wystarczy wspomnieć postać ks. Józefa Kuczyńskiego,
który odsiedział w łagrach 17 lat. Gdyby nie tacy księża jak on, czy Antoni Chomicki, Bronisław Drzepecki,
Jan Olszański, Polaków za dawną polsko-sowiecką granicą w ogóle by nie było. Warto pamiętać o tym teraz, kiedy na księży najzwyczajniej się pluje! Polski kapłan zawsze był z narodem.
– Pana ostatnim dziełem jest trzytomowa praca poświęcona historii ukraińskiego nacjonalizmu, ogromna,
znakomicie udokumentowana rzecz, prawdziwe opus
magnum. Co skłoniło Pana do zajęcia się tym tematem?
– Każdy, kto jeździ na współczesną Ukrainę ten przyzna,
że zbrodniczy, banderowski nacjonalizm odżywa w tym
państwie na potęgę, stając się niemal państwową ideologią. Wszędzie stawiane są pomniki zbrodniarzom, którzy
mordowali Polaków, Żydów, Ormian, czy Rosjan. Imiona nacjonalistów są nadawane ulicom ukraińskich miast.
Żyjących jeszcze zbrodniarzy obsypuje się kilogramami
orderów i medali. Przedstawia się ich młodzieży jako bohaterów narodowych, których powinna naśladować. Starałem się więc pokazać, że ukraiński nacjonalizm miał
zawsze antypolskie zbrodnicze oblicze. Zawsze był związany ze zbrodnią, kłamstwem, podstępem, obłudą, służbą za pieniądze dla wrogów Polski. Te trzy tomy, czyli:
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu, Rzeźnicy z OUN –
UPA i Śmierć banderowcom pozwolą każdemu zainteresowanemu tematem poznać istotę banderyzmu z wszystkimi niuansami. Także i to, że heroizując banderyzm,
współczesne władze Ukrainy, a także Kościół greckokatolicki działają wbrew woli metropolity Szeptyckiego. Na
kilka dni przed śmiercią napisał on dokument, w którym
„banderowszczyznę” uznaje ją za największe nieszczęście
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Msza święta w katedrze żytomierskiej z udziałem Józefa Piłsudskiego po zdobyciu miasta w ramach wyprawy kijowskiej w 1920 roku,
foto. Narcyz Witczak-Witaczyński (1898–1943), NAC, wikipedia.

ukraińskiego narodu. Większość historyków, nawet polskich, pomija ten fakt. Tymczasem trzeba go stale podkreślać i przypominać. Mówić, że nie da się pogodzić
Bandery z metropolitą Szeptyckim. Obaj panowie służyli innym wartościom. Szeptycki błądził, wahał się, ale
u kresu swego życia postawił kropkę nad «i». Każdy czytelnik mojej pracy będzie mógł prześledzić ewolucję jego
świata wartości.
– Na zakończenie proszę powiedzieć, nad czym obecnie Pan pracuje?
– Obecnie kończymy w Wydawnictwie pracę nad moją
książką zatytułowaną Rozkaz – Mordować Polaków. Roman Szuchewycz – Krwawy Dyktator OUN-UPA. Myślę,

że tytuł mówi wszystko. Dodać mogę tylko, że Szuchewycz wydał też rozkaz: „zlikwidowania bądź wygnania polskiej ludności Chełmszczyzny”. Miał go wykonać
Ołeksandr Łućkyj, któremu Szuchewycz polecił objąć
dowództwo UPA na Lubelszczyźnie. Rozkazu Łućkyj nie
zdołał wykonać, bo jadąc na Lubelszczyznę, został aresztowany przez Niemców. Myślę więc, że czytelnicy z regionu, w którym wychodzi redagowane przez pana pismo
powinni być tą książką zainteresowani.
Dziękuję za szczerą rozmowę i życzę, aby Lublin i Lubelszczyzna stanowiła dla Pana źródło inspiracji.
Rozmawiał Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Ten tragiczny rok 1944
Rok 1944 r. był tragiczny dla wszystkich uczestników zmagań – zarówno na Wołyniu, jak i w Małopolsce Wschodniej. Górą byli tylko Sowieci, których wojska, łamiąc twardy opór Niemców, przekroczyły w wielu
miejscach tzw. linię Curzona wyznaczającą granicę radzieckiej strefy okupacyjnej; teraz nie tylko z woli Józefa
Stalina, ale także przywódcy Wielkiej Brytanii Winstona
Churchilla i prezydenta Stanów Zjednoczonych Theodore’a Roosevelta. Decyzja dotycząca przebiegu granicy
zapadła wcześniej, na konferencji w Teheranie, na przełomie listopada i grudnia 1943 r. Tajne uzgodnienia amerykańsko-brytyjsko-radzieckie były utrzymywane jednak
w tajemnicy. Cały obszar Europy Środkowo-Wschodniej miał zostać zajęty przez Armię Czerwoną, a granicę polsko-radziecką ustalono wzdłuż wspomnianej linii.
Jak wynika z zapisków Churchilla, przywódcy mocarstw
zachodnich przyjęli dyktat Stalina w sprawie granic bez
oporów. Krótką dyskusję wywołał tylko południowy odcinek, który nigdy nie został wytyczony. Sprawę załatwił
szybko Churchill, który oświadczył, że nie zamierza rozpaczać z powodu Lwowa. „Nie zamierzałem również lamentować z powodu Lwowa. Zwracając się do marszałka Stalina dodałem, że nasze stanowiska zasadniczo się
różnią”. Ze wspomnień brytyjskiego premiera wynika,
że to amerykański prezydent podszepnął Stalinowi ideę
przesiedlenia ludności. Zapisał: „Roosevelt zapytał Stalina, czy uważa za możliwe dobrowolne przesiedlenie ludności. Marszałek odparł, że tak. I na tym zakończyliśmy
dyskusję na temat Polski”.
O zgodzie aliantów na żądania terytorialne Stalina
nie został jednak poinformowany rząd RP w Londynie.
Dowiedziano się o tym oficjalnie dopiero podczas rozmów w Moskwie w 1944 r. Nieoficjalnie jednak polska
opinia publiczna została poinformowana o wspomnianym stanowisku mocarstw 25 lutego 1944 r. Wtedy to,
jak podają autorzy „Kroniki” okupacyjnego Lwowa, niemiecka propaganda dokonała przez uliczne megafony we
Lwowie retransmisji przemówienia Winstona Churchilla w Izbie Gmin, w którym w imieniu rządu brytyjskiego poparł terytorialne żądania radzieckie. Jak napisali

autorzy „Kroniki”: „Mowa Churchilla wywarła wrażenie”.
W ten sposób Polacy dowiedzieli się, że zostali sprzedani.
Polskie podziemie, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, przygotowywało się do akcji „Burza”. Plany operacyjne akcji były ciągle zmieniane i dostosowywane do płynnej sytuacji na froncie. 4 marca 1944 r. ruszył do natarcia
1 Front Ukraiński, zajmując wschodnią część województwa tarnopolskiego. Niemcy rozpoczęli pośpieszną ewakuację Tarnopola, Złoczowa i Brzeżan. Tarnopol Niemcy
zamienili w twierdzę i bronili jej zażarcie do 14 kwietnia. Miasto legło całkowicie w gruzach. 17 kwietnia Armia Czerwona zatrzymała się na linii Curzona, biegnącej
wzdłuż rzeki Strypy i pogórza między Dniestrem a Czeremoszem. W efekcie dobrze zorganizowany i najsilniejszy na Obszarze Lwowskim Okręg Tarnopol, liczący ponad piętnaście tysięcy żołnierzy AK, w akcji „Burza” nie
wziął większego udziału. Również województwo stanisławowskie zostało zajęte przez Armię Czerwoną.
Sowieci rozpoczęli swoją ofensywę 14 lipca i już 16
lipca przełamali opór Niemców. Po czterech dniach znaleźli się na przedpolach Lwowa. W trakcie zdobywania
miasta oddziały AK udzieliły Sowietom wydatnej pomocy, zdobywając szereg zajętych przez Niemców dzielnic.
Wkraczających do miasta żołnierzy witały biało-czerwone sztandary. Akcja „Burza” miała przed wkraczającymi
Sowietami zamanifestować polskie aspiracje do Małopolski Wschodniej. Jak pisze uczestnik tamtych zmagań Jerzy Węgierski, akcja „Burza” na Obszarze Nr 3 była przegrana gdzie indziej i już dawno przesądzona.
„[…] akcję „Burza” przegrano znacznie wcześniej
– już wiosną 1944 r. Polskość Małopolski
Wschodniej mogła zademonstrować tylko osiadła
tu ludność polska, a ta, będąc zresztą w mniejszości,
w ciągu wiosennych miesięcy pod naciskiem UPA
w znacznej części opuściła swe tereny, ponieważ nie
mogła być przez AK dostatecznie zorganizowana,
uzbrojona i broniona. Na terenie Okręgu Lwów
AK do lipca 1944 r. pozostały czynne jedynie
dwa inspektoraty pozalwowskie spośród czterech
– Południowy i Zachodni – oraz Inspektorat
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Południowo-Zachodni (Drohobycz), przydzielony
do Okręgu Stanisławów, a w nich osiem obwodów
spośród szesnastu, przy czym w wielu z tych
obwodów ludność polska, a wśród niej żołnierze AK,
utrzymywała się w co najwyżej kilku ośrodkach”.
Polacy w obawie przed eksterminacją ze strony Ukraińskiej Powstańczej Armii uciekali coraz dalej na zachód,
za San; nawet z powiatów leżących na zachodzie Małopolski Wschodniej. Jak podaje Krzysztof Dawid Majus
– w wyniku ucieczki ludności polskiej w powiecie jaworowskim z dwudziestu siedmiu tysięcy mieszkających
tam Polaków pozostało tylko tysiąc pięciuset, skoncentrowanych w trzech jednostkach samoobrony w Jaworowie, Krakowcu i Wielkich Oczach. Jak pisze Wiesław
Budzyński:
„Czytając raporty AK dotyczące Ukraińców, można
odnieść wrażenie, że to naród urodzonych bandytów,
takie tam natężenie opisów makabrycznych
mordów, dokonywanych na Żydach i Polakach
w okręgu lwowskim. Nasycenie tymi zbrodniami
jest tak duże i dokonywano ich na taką skalę, że
zaskoczone było – jak się zdaje – samo dowództwo
AK, nieprzygotowane na coś takiego i niewiedzące
do końca, co z tym począć, jak skutecznie reagować.
To się po prostu nie mieściło w głowach. To był
szok”.
Gdy fala mordów zbliżała się do Lwowa, nastroje
w mieście – zarówno wśród cywilnej ludności, jak w szeregach konspiracji – nie były najlepsze. W raporcie kontrwywiadu AK z 2 marca 1944 r. czytamy:
„[…] nastroje panujące we Lwowie są okropne,
coraz szerzej mówi się, że naczelne dowództwo
polskich organizacji podziemnych jest na żołdzie
OUN lub jest tak zniedołężniałe, że nie nadaje się
na kierownicze stanowiska. Powszechne oburzenie
zaczyna się po prostu zamieniać w szał do tego
stopnia, że ludzie pracujący w mojej komórce
zaczynają się pytać, jaki cel ma ich praca, skoro
nie ma żadnych rezultatów itd. Obawiam się, że
w wypadku, jeżeli nie będzie żadnych zarządzeń
zmierzających do powstrzymania fali mordów
ukraińskich, inicjatywa może przejść do rąk
prywatnych i (w konsekwencji) całe społeczeństwo
może pójść po prostu na rzeź, nie chcąc biernie
ginąć wobec niewytłumaczalnego milczenia ze
strony czynników kierujących”.
Oddziały banderowskiej OUN-UPA wyrzynały polskie
skupiska, które jeszcze się broniły, mając sowieckie czołgi
dosłownie za plecami. Świadczy to o wielkiej determinacji, z jaką dążyły do „oczyszczenia” terytorium Małopolski Wschodniej. Popełniały przy tym ohydne zbrodnie,

godne najwyższego potępienia. Ukraińcy celowo dopuszczali się największego zwyrodnialstwa, żeby zastraszyć pozostałych przy życiu Polaków, by ci jak najszybciej
wyjechali za San. Atakowali zwłaszcza tereny znajdujące
się jeszcze pod okupacją niemiecką, gdzie mieli większą
swobodę działania. Mordowali Polaków w powiatach: jarosławskim, przemyskim, lubaczowskim, a nawet sanockim. W notatce dotyczącej akcji ukraińskiej w powiecie jarosławskim, zamieszczonej w dokumentach Rady
Głównej Opiekuńczej czytamy:
„Ruch Ukraińców zaznacza się po zachodniej stronie
Sanu. Ukraińcy próbują rozpocząć akcję terroru
przez wzywanie ludności polskiej do opuszczenia
wsi. We wsiach Ludków, Łowce, Dobczyce,
Zamojsce UPA skierowała także wezwanie do
Polaków, nakazując wyjazd za granicę naszej
Wielkiej Ukrainy (Wisłok), czyli za Rzeszów. Na
pisemnych wezwaniach były terminy opuszczenia:
17 V, względnie 19 V, i zagrożenie, że kto będzie
znaleziony po tym terminie, będzie rozstrzelany,
a budynki spalone”.
Podobna notatka Pol.K.O Przemyśl informuje, że
„[…] sytuacja na terenie powiatu przemyskiego pogarsza się z dnia na dzień. Polacy otrzymują w poszczególnych gromadach pisemne lub ustne pogróżki. W ostatnich tygodniach zanotowano kilka wypadków morderstw
i rabunków na osobach narodowości polskiej”. Zdarzenia te miały miejsce między innymi w Birczy, Jaksmanicach, Zrotowicach, Jamnej, Pietnicach i Medyce. W tym
czasie w województwie sanockim zamordowano Polaków
w Polanie, Mokrem, Ustrzykach, Czarnej i Lutowiskach.
W powiecie lubaczowskim mordy zaczęły się już
w 1943 r. Nasiliły się w 1944 r., w miarę zbliżania się
frontu i rozpoczęcia akcji wypierania Polaków za San.
W kwietniu 1944 r. Polacy w obawie przed mordami opuścili wieś Basznię. Po przesunięciu się frontu część mieszkańców zaczęła w sierpniu 1944 r. wracać do wioski, żeby
zebrać plon z opuszczonych wcześniej pól. Ukraińcy natychmiast przystąpili do kontrofensywy i zaczęli mordować Polaków wychodzących na pola. Atakowali też obiekty mogące służyć za punkty oporu. Spalono Dom Polski,
w którym zginęło pięciu Polaków. W Malcach zabito
cztery osoby, a w Podlesiu aż piętnaście. Ludność polska
szybko ponownie wyjechała za San.
W 1944 r. Ukraińcy wymordowali Brusno Nowe, Nowiny Horynieckie i inne miejscowości. Palono i mordowano także w Łukawcu. Atakowano ludność polską,
skupioną w trzech wcześniej wspomnianych ośrodkach samoobrony: w Jaworowie, Krakowcu i Wielkich
Oczach. Na tę ostatnią miejscowość napadnięto dwukrotnie; ostatni raz na dwa dni przed wkroczeniem wojsk
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radzieckich. Ci, którzy przetrwali atak, zdecydowali się
na natychmiastową ucieczkę za San!
Mordując Polaków, banderowcy chcieli osiągnąć dwa
cele. Przede wszystkim mieli zamiar oczyścić z ludności
polskiej Wołyń i Małopolskę Wschodnią, a także Nadsanie i Chełmszczyznę, które to obszary uważali za etniczne
terytorium ukraińskie. Było to główne dążenie polityczne banderowców, które, niestety, udało im się w znacznej mierze zrealizować. Likwidując polską mniejszość,
pragnęli jednocześnie przygotować bazę operacyjną pod
przyszłe zmagania z Sowietami. W założeniach banderowców Ukraińcy, mieszkający na wspomnianych terenach i uczestniczący w rzeziach Polaków, mając ręce
umaczane w lackiej krwi i uczestnicząc w rabunku polskiego mienia, mieli ich wspierać, gdyż baliby się dekonspiracji przed Sowietami. Jednym z działań podjętych
przez Romana Szuchewycza, stojącego na czele OUN
i UPA, była próba konsolidacji ukraińskich środowisk
nacjonalistycznych.
W marcu 1944 r. z inicjatywy Szuchewycza została
powołana komisja do spraw utworzenia ogólnoukraińskiego państwowego organu reprezentującego różne kierunki polityczne, ale o charakterze nacjonalistycznym.
Przyczyną tego były dochodzące z Wołynia wieści o grupie czołowych działaczy OUN-UPA, chcącej pozbyć się
Szuchewycza i utworzyć nową organizację skupiającą
nacjonalistów. Rzeź wołyńska skompromitowała OUN
w oczach świata i obawiano się, że już nikt nie będzie
rozmawiał z jej przedstawicielami. Chciano więc powołać nową strukturę, o innej nazwie, nieuznającą jurysdykcji Szuchewycza. Być może postanowiono na niego zwalić całą odpowiedzialność za zbrodnię wołyńską. Kiedy
Szuchewycz się o tym dowiedział, wpadł we wściekłość.
Chciał oddać knujących działaczy w łapy SB i postawić
przed „Trybunałem Rewolucyjnym”. Ci jednak mało się
tym przejęli i utworzyli narodowowyzwoleńczo-rewolucyjną organizację pod nazwą UPA. Na jej czele stanął
„Łemisz”, czyli Wasyl Kuk. Dowódcą i wojskowym referentem został „Kłym Sawur”, czyli Dmytro Klaczkiwśkyj, politycznym referentem „Serhij”, czyli Mychajło Stepaniak, referentem propagandy – „Hałyna”, czyli Jakiw
Buseł. Ze względu na szybkie wkroczenie Sowietów na
Wołyń utworzona struktura nie zdążyła jednak podjąć
działalności. Stepaniak z częścią współpracowników został aresztowany przez Sowietów, gdy opracowywał materiały dla nowej organizacji. Szuchewyczowi poszczęściło
się bardziej. W lipcu 1944 r. na tzw. Wielkim Zgromadzeniu ogłoszono powołanie Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej (UHWR), której formalnie podporządkowały się OUN (b) i UPA. Do UHWR weszli przedstawiciele
innych organizacji: OUN (m) – bez Melnyka, petlurowcy
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(bez Łewyćkoho), hetmańcy (bez Skoropadśkoho), a także pozapartyjni. Ze strony OUN (b) do kierownictwa
UHWR weszli: Roman Szuchewycz, Omelian Łohusz
i Mykoła Łebed. W sierpniu 1944 r. na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym UHWR uchwalono podstawowe
dokumenty, takie jak: „Platformę UHWR”, „Tymczasowy
statut UHWR”, „Uniwersał do narodu ukraińskiego” oraz
„Przysięgę żołnierza Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Na
prezydenta i kierownika prezydium UHWR, które miało pełnić rolę podziemnego parlamentu, wybrano Kyryła Ośmaka, na wiceprezydentów – Wasyla Mudroha i ks.
Iwana Hryniocha, a na przewodniczącego Generalnego Sekretariatu, stanowiącego organ wykonawczy, czyli na przewodniczącego Tymczasowego Rządu Walczącej
Ukrainy – Romana Szuchewycza. On też objął stanowisko Generalnego Sekretarza Spraw Wojskowych, czyli
ministra wojny.
Utworzono również Generalny Sekretariat Spraw Wewnętrznych z Rostysławem Wołoszynem na czele i Generalny Sekretariat Spraw Zagranicznych, który objął
Mykoła Łebed. Do obsadzenia innych ministerstw nie
doszło; nie były potrzebne. Mykoła Łebed wraz z całym
składem swojego sekretariatu wyjechał za granicę. Miał
ustanowić związki z Zachodem i reprezentować UHWR
na arenie międzynarodowej. Szuchewycz liczył na to, że
Zagraniczne Przedstawicielstwo UHWR zdobędzie na
Zachodzie poparcie dla UPA. Miał złożyć dwie wizyty
metropolicie Szeptyckiemu, by ten poparł ideę powołania
UHWR. Bez jego akceptacji przyciągniecie na swoją stronę chociażby tzw. „sfer świętojurskich” było mało realne.
Poparcie metropolity było też niezbędne dla pozyskania
melnykowców, na czym Szuchewyczowi najbardziej zależało. Oba ugrupowania bezwzględnie się zwalczały.
Grzegorz Motyka twierdzi jednak, że informacje
członków banderowskiego podziemia o rzekomych dobrych kontaktach między metropolitą a Romanem Szuchewyczem trzeba traktować z dużą podejrzliwością. Podobnie jak informacje o „[…] wydelegowaniu przez niego
swojego przedstawiciela na zjazd […] Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej (UHWR)]” . Zdaniem Motyki
rzekomy obserwator metropolity, Mykoła Galiant, w ogóle nie dotarł na obrady. Pisze, że „[…] za to obecny na
zjeździe Łew Szankowśkyj z irytacją zauważył, że wśród
samych Ukraińców pojawiają się opinie, które podnosili ukraińscy «młodzi politycy» i skrytykował metropolitę
Szeptyckiego, który wydał odezwę do wiernych, nie patrząc na to, że polski biskup niczego nie wydał”.
Jak słusznie zauważył Stanisław Stępień, pomimo że
Szeptycki cieszył się w społeczności ukraińskiej dużym
poważaniem „[…] w gruncie rzeczy jednak nie uznawano jego autorytetu w sprawach politycznych. Jego słowa
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Schemat operacji Lublin–Brześć. Front wschodni, 1 kwietnia 1943 – 31 grudnia 1944. Wikipedia.

nie znajdowały posłuchu. Jeden z działaczy OUN w rozmowie z przedstawicielem polskiego podziemia miał powiedzieć: Szeptycki, on już jest za stary. On swoje, a naród swoje […] Dookoła metropolity jest klika, która nie
ma nic wspólnego z narodem”.
Metropolita zaś przechodził wówczas ciężkie chwile. Wiedział, że stan jego zdrowia się pogarsza i że jego
życie zbliża się do końca. Los nie oszczędził mu niczego. W swojej rezydencji słyszał już odgłosy zbliżającego
się frontu, a wieści, jakie napływały z niezajętej jeszcze
przez Sowietów Małopolski wskazywały, że krew lała się
tam obficie i naród, do którego tyle razy się zwracał, już

go nie słucha i uczestniczy w masowych mordach. Wiedział, że Bóg ukarze zabójców, którzy nie posłuchali jego
wezwania w Liście Nie zabijaj!, w którym ostrzegał: „Będziesz odtąd przeklęty na tej ziemi, która już się rozwarła, aby wchłonąć przelaną przez ciebie krew twego brata. Choć będziesz nadal uprawiał tę ziemię, ona nie wyda
ci już plonu. Będziesz jako tułacz i zbieg na tej ziemi” .
Dlatego też Szeptycki w jednym ze swoich ostatnich publicznych wystąpień stwierdził, że wielkimi krokami Małopolska zbliża się do katastrofy, która będzie konsekwencją i następstwem postępowania jej mieszkańców. Łuny
z palonych polskich wsi utwierdzały go coraz bardziej
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w przekonaniu, że jego naród dotknie kara Boża. Przeżył
też zapewne informację, że Dywizja SS „Galizien”, rzucona do walki na front pod Brodami, w starciu z oddziałami
Armii Czerwonej została wybita niemal do nogi. Kilkuset
dezerterów, którzy wydostali się z kotła, uciekło do UPA.
Metropolita Szeptycki na pewno zastanawiał się nad
tym, co ma zrobić jako głowa Kościoła greckokatolickiego, żeby uchronić go przed likwidacją. Musiał zdawać sobie sprawę, że Sowieci będą chcieli dokończyć akcję przyłączania jego kościoła do Cerkwi prawosławnej. Musiał
też zakładać, że Sowieci mogą zdecydować się na bardziej
ostry scenariusz i rozpocząć masowe aresztowania księży oraz wiernych. Sprawdzić, jakie działania podejmowały poszczególne osoby w czasie niemieckiej okupacji
i uwięzić je za wystąpienia przeciwko władzy radzieckiej
i komunizmowi. Metropolita obawiał się też, że wystraszeni księża zaczną opuszczać parafie i uciekać na Zachód. Uznał, że jedynym dobrym rozwiązaniem będzie
w tej sytuacji nawiązanie dialogu z władzami sowieckimi.
Szuchewycz w tym czasie także zastanawiał się, jak postąpić. Przede wszystkim myślał o tym, jak ukryć przed
światem ludobójstwo dokonane na Polakach. Świadczą
o tym między innymi jego wypowiedzi podczas posiedzenia UHWR.
Na pierwszym posiedzeniu sprawa polska należała do
centralnych. Roman Szuchewycz zaprezentował swoją
opinię w tej kwestii. Było to również stanowisko OUN-UPA, a więc UHWR musiała je podżyrować. Szuchewycz mówił:
„Z Polakami prowadzimy na północno-wschodnich
ziemiach ukraińskich wojnę. Kiedy ukraińska
policja na początku 1943 r. odeszła do podziemia,
Niemcy skierowali tam polską policję z SS. Polska
policja prowadziła z SS operacje, stosując okrutne
i nieludzkie metody. Polski element rozproszony na
Wołyniu w pełni paraliżował ruch UPA. Odpowiedź
na to dała sama ludność Wołynia – przeprowadzili
działania w ludność. Polacy zaczęli się bronić.
Wówczas zaczęła się likwidacja ludności polskiej na
Wołyniu, która zakończyła się latem 1943 r. Ostały
się jedynie wyspy pod ochroną niemiecką, wtedy
rozwinęła się UPA. Dowództwo UPA wydało rozkaz
przesiedlenia Polaków, jeśli sami się nie przesiedlą”.
Można przyjąć, analizując wystąpienie Szuchewycza,
że na pierwszym posiedzeniu UHWR zaczęły się formułować główne tezy „kłamstwa wołyńskiego” i że to Szuchewycz był ich głównym autorem Jego wypowiedź może
służyć jako ilustracja do tego, jak Ukraińcy fałszują historię. Rację ma Artur Bata twierdząc, że to: „[…] najbardziej demagogiczny, kłamliwy, a w dodatku nielogiczny
wywód, z jakim można się spotkać, badając historię UPA.
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Ofiary stały się oprawcami, a jeśli Polaków zabijano, to są
sami sobie winni” .
Szuchewycz w trakcie posiedzenia UHWR nadmienił
też, że w Galicji „[…] dowództwo UPA wydało rozkaz
wysiedlenia Polaków […]. Ataki są kontynuowane” . Dodał też, że: „Tworzymy dla siebie wygodne pozycje, których nie można osiągnąć przy zielonym stole. Nie damy
siebie okłamać. Ukraińskie masy w naszych rękach”.
Szuchewycz z pewnością zdawał sobie sprawę, że rzeź
Polaków dokonana przez OUN-UPA na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej będzie utrudniać Ukrainie nawiązanie kontaktu z Zachodem. Byłby fantastą, gdyby wyobrażał sobie, że Polacy uznają go w tej sytuacji za partnera,
z którym usiądą przy stole do rozmów. Postanowił więc
sfałszować dokonane ludobójstwo. Na pierwszym posiedzeniu UHWR odsłonił tylko przyłbicę. Przygotowania
do falsyfikacji zrobił już wcześniej. Na początku 1944 r.,
jak przypuszcza Grzegorz Motyka, wydał rozkaz preparowania fałszywych dokumentów, mających zrzucić winę
na komunistyczną propagandę” .
Analogiczną politykę Szuchewycz przyjął w odniesieniu do Małopolski Wschodniej. Świadczy o tym instrukcja OUN dla nadrejonowego centrum propagandy
z 24 marca 1944 r. Podkreślała ona konieczność zaprzeczania, że organizacja ta ma związek z mordami dokonywanymi na Polakach. Głosiła ona między innymi: „[…]
Stosunek nasz do Polaków jest taki, jak to powiedziano
na konferencji: bojówka bije, a my krzyczymy, że spokojnej ludności nikt nie rusza”.
Podczas pierwszego posiedzenia UHWR zastanawiano się, jak wyjść obronną ręką z „polskiego problemu”.
Uczestnicy spotkania zwanego „zjazdem” wiele mówili, że trzeba koniecznie się dogadać z Polakami, zamykając front polski w działaniach UPA. Jeden z uczestników,
szukając wyjścia z sytuacji, stwierdził: „Zabijać ludzi tylko dlatego, że są wyznania rzymskokatolickiego, i to bez
względu na to, czy są to kobiety, czy dzieci, czy starcy,
a pozwalać, żeby zdolny do walki element […] gromadził
się w miastach, to obłęd. […] jest jeszcze czas, by zejść
z tej drogi. To, co się działo do tej pory, zwalić na Niemców, na bolszewicką partyzantkę, wojnę itp.”.
Przypuszcza się, że dalsze fałszowanie ludobójstwa
na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, w duchu jego
wystąpienia na posiedzeniu UHWR, Szuchewycz zlecił
Mykole Łebedowi, który właśnie szykował się do wyjazdu na Zachód, gdzie miał szukać kontaktu z aliantami.
Otrzymał polecenie, by udawać najszczerszego demokratę, ukrywając swe skrajnie nacjonalistyczne przekonania. Taką samą instrukcję Szuchewycz wydał innym
działaczom i szeregowym członkom OUN. Czytamy
w niej między innymi: „Prowadząc prace wśród ludności,
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powinniśmy udawać demokratów, pozostając w rzeczywistości nacjonalistami”.
Myśląc, jak ukryć zbrodnie dokonane na Polakach
przed oczyma świata, Szuchewycz ani razu nie polecił
wstrzymania zbrodniczych akcji. Ich realizacja budziła
odrazę nawet wśród funkcjonariuszy Gestapo. Niewątpliwie uczniowie przerośli mistrzów. W Stanisławowie gestapowcy zarekwirowali tysiąc pięćset żelaznych tasaków,
przygotowanych według nich do przeprowadzenia rzezi
w mieście. Natychmiast rozpoczęto aresztowania Ukraińców, udaremniając im pogrom ludności polskiej.
Tymczasem Szuchewycz przy pomocy ks. Iwana Hryniocha prowadził rozpoczęte z Niemcami rozmowy.
Sytuacja na froncie niemiecko-sowieckim zmieniała się dynamicznie i teraz dla Niemców cenny był każdy sojusznik. Między UPA a Wehrmachtem, a raczej jego
poszczególnymi dowódcami, od dawna funkcjonowały
lokalne, najczęściej niepisane porozumienia. 20 kwietnia 1944 r. dowódca niemieckiej grupy armii „Północna
Ukraina” przygotował dokładną notatkę o wzajemnych
stosunkach z UPA. Zaznaczył w niej, że w niektórych
przypadkach można skorzystać z propozycji współpracy z oddziałami UPA, wykorzystując je w swoich interesach. Szczególnie można im „[…] okazać wszelkie wsparcie wtedy, gdy rzecz dotyczy umocnienia grup UPA, które
działają na sowieckich tyłach”.
Na mocy porozumień z Niemcami w zamian za broń
i amunicję UPA dostarczała im informacji wywiadowczych i dokonywała akcji dywersji na zapleczu Sowietów.
Tyłowe oddziały Armii Czerwonej, niewielkie transporty ze sprzętem wojskowym, były bez przerwy atakowane. Jak pisze Władysław Filar, tylko „[…] od 7 stycznia
do 2 marca 1944 r. na tyłach 13 Armii 1 Frontu Ukraińskiego zanotowano około dwieście napadów oddziałów UPA” . Od marca do kwietnia 1944 r. ilość akcji UPA
wzrosła do trzystu dwudziestu. UPA organizowała także
akcje dywersyjne na liniach kolejowych i telefonicznych.
Od sierpnia do grudnia 1944 r. na kowelskich liniach kolejowych wysadziła jedenaście pociągów i siedem mostów
oraz napadła na trzy stacje kolejowe. 32 Dywizja Wojsk
Kolejowych NKWD, ochraniająca linie i inne obiekty kowelskiego i lwowskiego węzła kolejowego, od maja 1944
r. do lutego 1945 r. była niemal bez przerwy w gotowości,
żeby ograniczyć rozmiary dywersji ukraińskich bojówek.
Wystarczy nadmienić, że przeprowadzono dwieście dziewięćdziesiąt osiem operacji przeciwko oddziałom UPA,
usiłującym sparaliżować ruch pociągów zaopatrujących
fronty ukraińskie.
Na sowieckim zapleczu OUN-UPA była dla Niemców pożądanym i bardzo cennym sojusznikiem. Organizacja nie wykonywała tylko zadań dywersyjnych, ale

także wywiadowcze. Między UPA a „Abwehrkommando-202” doszło do uzgodnień, na mocy których wywiad
niemiecki szkolił ukraińskich dywersantów i wywiadowców-radiotelegrafistów, którzy mieli być zrzucani na tyły,
by tam prowadzić działalność. Współpraca ta trwała aż
do ostatnich dni istnienia III Rzeszy. W szkole Abwehry
dla dywersantów „Moltke” szkoliło się czterdziestu pięciu Ukraińców.
Szuchewycz jako głównodowodzący oddziałami UPA
starał się dostosować działania organizacji do nowych
warunków, jakie zaistniały na Ukrainie po zajęciu jej
przez Sowietów.
W końcu października 1944 r. zwołał naradę OUN (b)
w celu wypracowania zasad działania w nowych warunkach. W naradzie oprócz niego wzięło udział jeszcze czterech działaczy: Dmytro Majiwśkyj, Dmytro Hrycaj, Jakiw
Buseł i Wasyl Kuk. W ocenie sytuacji i szans UPA wyszli
z przesłanki, że konflikt między Zachodem a Związkiem
Sowieckim jest nieuchronny i nowa III wojna światowa
o prymat w Europie i na świecie jest tylko kwestią czasu. Za cel dalszej walki uznali umocnienie się na zdobytych pozycjach i zwiększenie potencjału bojowego oraz
posiadanych zapasów. Ośrodki OUN i sztaby UPA miały
podjąć działania na rzecz mobilności oddziałów. Wszystkie oddziały miały zostać przypisane do konkretnych terenów, na których miały realizować konkretne zadania.
Miały być całkowicie podporządkowane terenowym prowidnykom OUN, którzy mieli wyznaczać im owe konkretne zadania. Oddziały UPA miały przejść do działań
partyzancko-dywersyjnych. 15 listopada 1944 r. Prowid
OUN wydał instrukcję Do krajiw. Na jej podstawie dowódcy okręgów wydawali rozkazy, np. nakazujące zintensyfikować szkolenie. Każdy oddział miał też przeprowadzać rajdy na własnym terenie, a także na obszarach
operacyjnych innych dowódców. Każdy oddział miał raz
w miesiącu przeprowadzać akcje zaczepne[…]. W kureniach miano tworzyć dywersyjne grupy, działające jako
pododdziały sowieckie, których celem miało być prowadzenie terroru wobec ludności na terenie opanowanym
przez wojska sowieckie.
Oddziały te, występując jako sowieckie, miały budzić, czy raczej podtrzymywać, antysowieckie nastroje i utrudniać pozyskiwanie miejscowego społeczeństwa
przez Sowietów.
Mimo że Szuchewycz już wiedział, że Niemcy przegrają wojnę, postanowił prowadzić z nimi rozmowy dotyczące uwolnienia Bandery, nie chciał bowiem ponosić samodzielnie odpowiedzialności za losy ukraińskiego ruchu
nacjonalistycznego. W jego imieniu rozmawiał z Niemcami na ten temat ksiądz Iwan Hrynioch. Starania te przyniosły oczekiwany efekt. W październiku 1944 r. Niemcy
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wypuścili z więzień i obozów koncentracyjnych przetrzymywanych Ukraińców, z przywódcą ruchu – Stepanem
Banderą – na czele. Jak wynika z zeznań Zygfryda Mullera, oficera „Abwehrkommando-202”, zajmującego się szkoleniem ukraińskich dywersantów, z polecenia Głównego
Zarządu Bezpieczeństwa Rzeszy – RSHA – więzień z apartamentu w obozie w Sachsenhausen został przeniesiony
pod Berlin, do willi należącej do Wydziału 4-D Gestapo.
„Od tej pory Bandera znajdował się pod osobistą
obserwacją wyznaczonego naczelnika z Wydziału
4-D obersturmbanführera Wolfa i miał działać
pod jego kierunkiem”. Jak pisze Aleksandr Siewier,
Niemcy chcieli wykorzystać Banderę do swoich
celów i pilnowali go, by nie uciekł przy pomocy
swoich towarzyszy. Wspomniany wcześniej
naczelnik Wolf usiłował nakłonić Banderę do
zawarcia z Niemcami porozumienia, w którym
miał odegrać główną rolę. Proponował mu, by
utworzył w Niemczech, podobnie jak generał
Andrzej Własow, własny Komitet Wyzwoleńczy
Uciemiężonych Narodów w wersji ukraińskiej.
Jeszcze w 1942 r. Bandera być może przystałby
na taką propozycję, jednak u progu 1945 r. do
żadnych porozumień z Niemcami się nie spieszył.
Według jego słów „z politycznymi bankrutami
porozumienia zawierają ludzie znajdujący się
w podobnym położeniu”.
Tymczasem Bandera za politycznego bankruta się nie
uważał. Wprost przeciwnie! Jako więzień obozu koncentracyjnego przynajmniej formalnie mógł uchodzić za
ofiarę hitlerowskich prześladowań i miał moralny mandat
do prowadzenia rozmów z aliantami. Nie brał żadnego
udziału w zbrodniach organizacji, którą stworzył. Mógł
się nawet w razie potrzeby od niej odciąć. Miał w ręku
ogromny kapitał, którego nie zamierzał roztrwonić, zawierając jakieś formalne pisemne porozumienie z Niemcami. Zapewne myślał o antybolszewickim komitecie,
ale utworzonym pod auspicjami aliantów, a nie Niemców. Zakładał, że po zakończeniu drugiej wojny światowej rychło dojdzie do trzeciej – o dominację w Europie
między Sowietami a Zachodem. Bandera myślał pragmatycznie, że Ukraińcy, działający na zapleczu Sowietów,
będą cennym sojusznikiem dla aliantów, którzy ruszą na
wschód, by zepchnąć „czerwoną zarazę” w głąb Azji. Jak
pisze Aleksandr Siewier, Bandera oświadczył niemieckim rozmówcom, że nie może utworzyć takiego komitetu, bo od czterech lat nie miał kontaktu z organizacją, nie
był politycznym przywódcą i obecnie jest prywatną osobą, nie mającą wpływów ani w UPA, ani w UHWR. Poradził Niemcom, by zwrócili się do innych ukraińskich
działaczy, funkcjonujących w ukraińskim podziemiu.
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Jednocześnie jednak zgodził się przyjechać do Krakowa
na spotkanie ze szkolonymi przez Niemców ukraińskimi dywersantami. Z cytowanego protokołu przesłuchania
lejtnanta Zygfryda Mullera, funkcjonariusza „Abwehrkommando-202” wynika, że Bandera poprzez szkolonych dywersantów miał przekazać do kraju informację,
żeby UPA nasiliła terror na zapleczu Armii Czerwonej.
Muller zeznał między innymi: „Stepan Bandera w mojej
obecności osobiście instruował tych agentów i przekazał
poprzez nich do sztabu UPA polecenie, by aktywizować
dywersyjną działalność na zapleczu Armii Czerwonej”.
Na cześć przyjazdu Bandery do Krakowa niemieccy
gospodarze wydali bankiet, by gość miał złudzenie, że
traktują go jak prawdziwego przywódcę. Na tym bankiecie, który odbył się w willi przy ul. Gartenstrasse 1, w pobliżu stadionu „Wisły”, Muller poznał Banderę, a później
miał z nim kontakt roboczy. Obaj szkolili grupę Łopatyńskiego, która miała nawiązać kontakt ze sztabem UPA
i zapewnić stałą łączność z Niemcami. Grupa ta została przerzucona drogą lotniczą za linię frontu i zrzucona
na spadochronach w pobliżu Lwowa. Łopatyński był zaufanym człowiekiem Bandery i z polecenia przełożonego
miał przekazać Szuchewyczowi dalsze instrukcje dotyczące walki. Nie wiadomo, czy miały one charakter ustny, czy
pisemny. Jest bardzo prawdopodobne, że były przekazane w ustnej formie, ponieważ grupa już się nie odezwała,
choć nie wpadła w ręce NKWD. Niemcy, nie mogąc się
z nią skontaktować, uznali, że została zlikwidowana przez
Sowietów już przy lądowaniu. Łopatyński zaś dotarł bez
przeszkód do Szuchewycza i przekazał mu nie tylko instrukcje od Bandery, ale także milion rubli od Niemców
na wydatki organizacyjne, a także odbiornik radiowy.
Sztab UPA dysponował już radiostacją, ale zdaniem specjalistów z „Abwehrkommando-202” miała ona za dużą
moc, więc była łatwa do zlokalizowania i podsłuchiwania. Nowe urządzenie, w które została wyposażona grupa Łopatyńskiego, miało lepsze parametry i mogło długo
funkcjonować. Co Bandera nakazał OUN-UPA, nie wiadomo, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można zaryzykować tezę, że zalecił zintensyfikowanie walki UPA
z Sowietami, skoro chciał mieć jakieś atuty podczas rokowań z aliantami.
Jak się wydaje, również Stalin liczył się z możliwością wybuchu III wojny światowej i konfliktu z aliantami. Dlatego
po zajęciu Wołynia i Małopolski Wschodniej nakazał swoim
służbom bezwzględną i natychmiastową rozprawę z OUN-UPA. Kazał też dokończyć działania, mające doprowadzić
do finału rozpoczęty wcześniej proces likwidacji Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Obie te sprawy Stalin wiązał ze sobą i traktował równolegle. Do Lwowa przyjechała
więc ekipa sowieckich służb specjalnych, która przywiozła ze
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sobą archiwum prowadzone pieczołowicie od jesieni 1939 r.
Natychmiast zaczęto je uzupełniać. Wznowiono też wszystkie niezamknięte sprawy. Działano jednak w białych rękawiczkach, bez pośpiechu i w całkowitej konspiracji. Funkcjonariusze starali się wysondować nastroje w szeregach
Cerkwi i możliwości użycia kleru do nakłonienia oddziałów UPA do wyjścia z lasu i zaprzestania walki z władzą
radziecką. Dopiero po likwidacji UPA przyszłaby kolej na
samą Cerkiew. Przystępując do działania, funkcjonariusze
NKGB starali się więc nie spłoszyć duchownych, z którymi
prowadzili rozmowy, i starali się wciągnąć ich do swojej gry.
Liczyli zwłaszcza na pozyskanie metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Wiedzieli, że ma on ogromny autorytet, a jednocześnie jest przyparty do muru i musi współpracować z władzą, jeżeli chce uratować Cerkiew.
Moskiewski Patriarcha Alieksij (Simanskij), który
umocnił w czasie wojny swoją pozycję, został wtajemniczony w plany geopolityczne Stalina i musiał wstrzymać
wszelkie działania księży prawosławnych na Ukrainie Zachodniej. W maju 1944 r., gdy Armia Czerwona zbliżała się do Lwowa, w miesięczniku „Żurnał Moskowskoj
Patriarchii” planowano opublikować artykuł pt. „Walka
o wiarę i tożsamość narodową w Rusi Halickiej” o zjednoczeniu Małopolski Wschodniej z Ukrainą i triumfie prawosławia nad katolicyzmem. Przewodniczący Rady do
spraw Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Gieorgij Karpow
przekazał tekst tego artykułu na ręce sekretarza Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) Aleksandra Szczerbakowa. Z sekretariatu przyszła odpowiedź, że nie wolno go publikować,
ponieważ jest nietaktowny i nieaktualny, gdyż „[…]
bardzo niedawno tow. Stalin prowadził dyskusje z tow.
Orlemańskim, podczas których tow. Stalin rozmawiał
o możliwości «współpracy» z papieżem rzymskim przeciwko przemocy i prześladowaniu Kościoła katolickiego
i oświadczył, że polityka prześladowania katolicyzmu jest
niedopuszczalna i wykluczona”.
Sprawę kontaktów z Szeptyckim wziął pod swój nadzór
jeden z najzdolniejszych ukraińskich czekistów – podpułkownik Serhij Tarasowicz Danilenko-Karin – uważany przez sowieckich autorów za „żywą legendę” organów
bezpieczeństwa Ukrainy. W szczycie swojej kariery uchodził za ulubieńca i protegowanego Ławrientija Berii, który zlecał mu najdelikatniejsze misje. To on miał doprowadzić do samolikwidacji Cerkwi greckokatolickiej, co
bardziej prymitywni jego koledzy określali mianem przeprowadzenia „pogrzebu unii brzeskiej”.
Uruchomił wszystkie „źródła” na Świętym Jurze i wiedział, jak „grać” z metropolitą. „Źródła” przekazały mu bowiem informacje, że metropolita jest zdezorientowany i nie
wie, jak dalej postępować. Z pracy ks. protoreja Rościsława

Jaremy wynika, że Szeptycki postanowił napisać list do samego Józefa Stalina jako głowy państwa radzieckiego
z prośbą o uznanie grekokatolików, których zdaniem patriarchy na Ukrainie Zachodniej było około pięciu milionów. W dokumencie z datą 17 sierpnia 1944 r czytamy:
„Do Najwyższego Urzędnika Kraju Rad, do
Wodza i Wielkiego Marszałka niezwyciężonej
Armii Czerwonej, Józefa Wissarionowicza Stalina
pozdrowienia i cześć. W wyniku zakończenia
zwycięskiego pochodu od Wołgi do Sanu i jeszcze
dalej Pan znów dokonał przyłączenia zachodnich
ziem ukraińskich do Wielkiej Ukrainy. Za
spełnienie gorących pragnień i szczerych wysiłków
przedstawicieli Narodu Ukraińskiego, który
w ciągu wieków chronił swą Jedność i pragnie być
zjednoczony w jednym Państwie, wyraża on Panu
najgorętszą wdzięczność.
Wsp omniane w yżej sławne w ydarzenia
potwierdzają wyrozumiałość, z jaką odnosi się Pan
do naszej Cerkwi, wyzwalając w niej nadzieję, iż
Ona, podobnie jak cały Naród znajdzie w Związku
Radzieckim pod Waszym Kierownictwem
całkowitą swobodę pracy na rzecz swego rozwoju
w pomyślności i szczęściu. Za to wszystko należy się
Panu, Najwyższy Wodzu, głęboka wdzięczność od
nas wszystkich … To miłość każe nam w pierwszej
kolejności właśnie Panu złożyć życzenia wszelkiej
pomyślności i okazać najgłębszą cześć jak Chrystus
nakazał, „co cesarskie – cesarzowi” .
List ten spoczywa w Archiwum Prezydenta Federacji
Rosyjskiej w zbiorze trzecim, dział sześćdziesiąty, sprawa dziewiąta, karta dziewięćdziesiąta czwarta i dziewięćdziesiąta piąta. Stalin zapewne na niego nie odpowiedział.
Podpułkownik Serhij Danilenko-Karin wiedział o liście,
co wynika z jego dostępnych zapisków. W każdym razie ze
swojego gabinetu w Kijowie rozpoczął misterną grę, w której uchodził za najlepszego fachowca wśród czekistów.
23 sierpnia 1944 r. sporządził ściśle tajną Sprawkę
na metropolitę Cerkwi grekokatolickiej, grafa Andrzeja
Szeptyckiego, która stała się punktem wyjścia do dalszych
działań przeciwko patriarsze. Streścił w niej całe dossier
duchownego, zebrane dotychczas przez sowieckie służby.
Zrobił to niezwykle kompetentnie, prezentując szczegóły
jego życiorysu, misji i poglądów, a także wielkość tej postaci. Pisał między innymi: „Wpływy metropolity Szeptyckiego i autorytet wśród wierzących i duchowieństwa
unickiej cerkwi na Ukrainie Zachodniej jest ogromny.
Bez przesady można powiedzieć, że takiego niekwestionowanego autorytetu i wpływu nie ma żaden w Cerkwi
ZSRR” . Oceniając postawę Szeptyckiego, Karin pisał:
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„Po przepędzeniu z granic Ukrainy okupantów
i oswobodzeniu Lwowa, metropolita Szeptycki jest
zdezorientowany i nie wie, na którą nogę stanąć
w swoich stosunkach z władzą sowiecką. Naszemu
źródłu, z którym Szeptycki konsultował się w tych
sprawach powiedział: „Jestem przekonany, że w tym
czasie decyduje się los wszystkich słowiańskich
narodów, dlatego powinny one stanąć do walki
z rasą germańską. Działalność UPA i banderowców
potępiam, melnykowców i ludzi znajdujących się
w dywizji SS„Galizien” – usprawiedliwiam. Dążenia
ich były dobre, ale Niemcy ich oszukali i obecnie
trzeba porzucić jakiekolwiek orientacje na Niemców.
Obecnie, przy zaistniałej sytuacji międzynarodowej,
jedyny wybór jest wiadomy, trzeba iść z władzą
sowiecką, o czym chcę poinformować wszystkich
księży z zachodnich obwodów Ukrainy. Dam im
polecenie, by trzymali się tej orientacji i głosili o tym
w kazaniach na służbach bożych w cerkwiach”.
Karin zwrócił też uwagę, że po ponownym przyłączeniu zachodnioukraińskich obwodów do USSR „[…]
w warunkach niepewności i trwogi przed «uderzeniem bezbożników» unici skonsolidowali swoje szeregi,
wschodniacy i zachodniacy zamilkli i pogodzili się między sobą i sytuacja w unickiej cerkwi jest taka, jak wśród
innych religijnych prądów na Zachodniej Ukrainie. Według trafnego sformułowania jednego ze znanych unitów
– Kostelnyka – można ją scharakteryzować niemieckimi
słowami Burd Triede, to jest «pokój między różnymi partiami w oblężonym mieście»”.
Deklaracja Szeptyckiego uzyskana ze źródła, do którego miał całkowite zaufanie, stwierdzająca, że potępia
banderowców i UPA, wypowiedziana publicznie po raz
pierwszy, musiała zelektryzować Karina na tyle, że opracował szczegółowy plan oficjalnego spotkania i rozmowy z metropolitą. Głównym celem rozmowy miało być
sprawdzenie, jakie poglądy na obecną sytuację ma metropolita Szeptycki, jakie jest jego nastawienie do władzy sowieckiej i jaką linię postępowania zamierza wobec
niej przyjąć w swoim dalszym posługiwaniu. W spotkaniu miał wziąć udział pracownik operacyjny NKGB, działający pod szyldem pełnomocnika Rady do spraw Kultów Religijnych przy Radzie Komisarzy Ludowych USSR.
Prowadzący rozmowę miał skłonić Szeptyckiego, by publicznie ogłosił deklarację o swoim stosunku do władzy radzieckiej. Karin zalecał, by pracownik operacyjny tak pokierował rozmową, żeby inicjatywa napisania
i ogłoszenia deklaracji, w której cerkiew zapewni o swojej lojalności wobec władzy radzieckiej, wyszła od samego Szeptyckiego. Aby metropolita zrozumiał konieczność
opublikowania takiego oświadczenia, czekista miał mu
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zadać dziewięć pytań, które miały delikatnie uświadomić
duchownemu, że władze sowieckie mają zastrzeżenia do
jego postawy w okresie okupacji niemieckiej.
W zależności od przebiegu rozmowy oficer NKGB
miał przygotowane cztery uzupełniające pytania, które
miały wprawić patriarchę w jeszcze większe zakłopotanie. Jedno z nich miało wyjaśnić, jak to się stało, że jego
nazwisko znalazło się pod „memorandum” do Adolfa
Hitlera.
W końcowej części rozmowy „czekista” miał powiedzieć Szeptyckiemu, że „[…] władza sowiecka będzie
odnosić się do cerkwi unickiej i służących w niej księży, biorąc za punkt wyjścia obecną lojalność z ich strony i wierność Ojczyźnie jako obywateli” . Oficer NKGB
mógł w końcowej fazie odwołać się nawet do Biblii i powiedzieć: „Jaką miarą wy będziecie mierzyć, taką samą
miarą i wam będzie odmierzone” . Dalej miał zaznaczyć,
że „[…] wrogowie ojczyzny będą pociągani do odpowiedzialności, a lojalnym ludziom będzie zapewniona pełna
swoboda zaspokojenia swoich religijnych potrzeb, jak to
przewiduje Konstytucja ZSRR”.
Zgodnie z planem rozmowa miała być prowadzona po
ukraińsku i odbyć się w lwowskim Oblispołkomie (Obwodowym Komitecie Wykonawczym – przyp. M.A.K.).
Karin napisał nawet treść zaproszenia, które zamierzał
wysłać do Szeptyckiego. Miał przybyć w celu omówienia
spraw związanych z sytuacją prawną Cerkwi greckokatolickiej i pracy księży w państwie sowieckim. Był to poważny temat, żywotny dla Cerkwi i Szeptycki nie mógł
go zlekceważyć. Karin wiedział, że Szeptycki jest częściowo sparaliżowany i na spotkanie nie przyjdzie, ale spodziewał się, że przyśle pełnomocnika. Z nim miano nie
rozmawiać, oświadczając mu, że o sprawach takiej wagi
Pełnomocnik do spraw Kultów Religijnych przy Radzie
Komisarzy Ludowych USSR może rozmawiać tylko z metropolitą. Była to pułapka. Karin liczył na to, że pełnomocnik hierarchy zaprosi go na rozmowy do rezydencji
na Wzgórzu św. Jura.
Plan Karina zatwierdził Ludowy Komisarz Państwowego Bezpieczeństwa USSR, zachwycony, że ma takiego
zdolnego podwładnego. Za radą Berii uznał zapewne, że
skoro Karin jest taki mądry, to niech nie siedzi w Kijowie,
tylko jedzie do Lwowa i zrealizuje swój plan. 4 września
1944 r. podpułkownik Sergiej Tarasowicz Danilenko-Karin wsiadł w samolot lecący do Lwowa. Ponieważ działał
nie tylko na froncie antyreligijnym, a zajmował się także walką z UPA i banderowcami, zapewne w czasie lotu
rozmyślał, jak skłonić Szeptyckiego do napisania listu do
wiernych, w którym powtórzyłby słowa: Działania UPA
i banderowców potępiam!
Marek A. Koprowski
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Marta Lipińska (anioł stróż Piotrusia), Piekło i niebo, 1966.

Barbara Modelska (jako Jola) i Kazimierz Rudzki (Zenon Aksamitowski).
Głos z tamtego świata, 1962.

Bronisław Pawlik, Mąż pod łóżkiem z cyklu Komedie pomyłek, 1967.
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Rok Różewicza
W tym roku – 9 października – obchodzimy setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, inicjatora teatru absurdu i jednego z najwybitniejszych poetów XX w.,
a także najwszechstronniejszych kontynuatorów nurtu europejskiej awangardy literackiej. Z tej okazji Sejm RP przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku poety, chcąc
oddać hołd jego artystycznym dokonaniom, ogłosił rok
2021 Rokiem Tadeusza Różewicza.
W pisarstwie Tadeusza Różewicza objawia się nowoczesna skłonność do mieszania i jakby „podmieniania” gatunków. Nigdy nie wiadomo czy w jego poezji nie natkniemy się
na fragmenty dramatu, czy w dramacie nie będziemy mieli wiersza, noweli, opowiadania. A przecież nazywa się go
poetą – pisała Małgorzata Baranowska i dodawała: Tak się
najczęściej nazywa pisarzy parających się różnymi gatunkami literackimi, jeśli uprawiają oni różne rodzaje pisarstwa,
w tym piszą wiersze. Poezja jest, jak wiadomo, królową literatury. Ale czy o to tutaj chodzi? Może w ogóle należałoby
uznać dzieło Różewicza za jeden wielki poemat. Być może
tak by było najuczciwiej. Jeżeli jeszcze na początku wieku
XXI nazwy gatunków literackich cokolwiek znaczą.
Ze swej stron dodajmy, że jego poezja to wyraz niepokojów i goryczy pokolenia, które dojrzewało walcząc z okupantem. Autor, partyzant oddziałów Armii Krajowej, ukazuje w swych utworach rzeczywistość zrelatywizowanych
wartości z człowiekiem uprzedmiotowionym, zdominowanym przez biologię, bądź wytwory techniki. Bohaterem
lirycznym Różewicza jest osobowość zdezintegrowana, pozbawiona tożsamości, zagubiona w świecie rozpadu form.
Wiersze Tadeusza Różewicza ukazują go nie tyle, jako
poetę rozpaczy, ile sceptyka zbuntowanego wobec panującego porządku świata, jego język zaś ocierający się o język
potoczny, jest dla odbiorcy przystępny. Są w nim obecne:
kolaż, powtórzenia, zbitki językowe, zaś różne wypowiedzi,
czy nawet rozmaite wycinki z gazet i pojedyncze wypowiedzi medialne są używane jako element spójnej kompozycji.
Twórczość autora Kartoteki jest różnorodna, wszechstronna, uniwersalna, niektórym badaczom literatury już
dzisiaj wydaje się ponadczasowa. Pisarz potrafił łączyć
przeciwieństwa, rewelacyjnie operował ironią i oglądał

świat z różnych perspektyw, nawet tej nieakceptowanej
społecznie. Jawił się jako wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego.
Różewicz to także – a może przede wszystkim – dramatopisarz, czy nawet reformator w tym zakresie. Wystarczy
wspomnieć takie sztuki jak Nasza mała stabilizacja czy też
utwór Kartoteka. Jest w nich mowa o kryteriach prawdy
i moralnych problemach, które opracowane zostały jako
konstrukcje poetyckie. Są to tak zwane dramaty otwarte i wewnętrzne, bowiem nie występuje wyraźny początek i koniec, a fabuła i akcja to tylko elementy większego
tła. Warto podkreślić, że u Różewicza występuje dość mało
konkretna tożsamość bohaterów, natomiast dialogi są z reguły tylko sposobem podtrzymywania kontaktu. Realizm
zatem idzie w parze z poetyckością. Obecna jest także tak
zwana mowa milczenia. Różewiczowi w ten sposób udaje się oddać tragizm położenia jednostki. Daje się odczuć
wpływ awangardy na jego twórczość, nie tylko Leopolda
Staffa czy Adama Mickiewicza, bo również Norwida, Kochanowskiego i Juliana Przybosia.
Kilka ciekawostek:
• Urodził się w Radomsku, w rodzinnym mieście ukończył liceum, nie ukończył studiów, które rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim. • Od 1939 roku Tadeusz Różewicz
wspierał rodzinę pracując jako goniec, magazynier, urzędnik kwaterunku, uczeń stolarski w Fabryce Mebli Giętych
„Thonet”. • Redagował partyzanckie pismo „Czyn Zbrojny”.
• Był mieszkańcem Częstochowy, Krakowa, Gliwic, Wrocławia. Swego czasu Julian Tuwim kpiarskim tonem zapytał:
„Ale, na miłość Boską, co Pan tam robi w tych Gliwicach…”.
• Jego wizja partyzantki w utworze „Do piachu” wywołała protesty kombatantów. • Był współautorem scenariuszy 9 filmów reżyserowanych przez jego brata Stanisława. •
Jest autorem dwunastu dramatów oraz trzydziestu siedmiu
zbiorów wierszy i poematów. • Był jednym z najwszechstronniejszych i najbardziej twórczych kontynuatorów literackiej awangardy w kraju i na świecie. • Wielokrotnie
wymieniany był jako kandydat do Nagrody Nobla. • Książki Tadeusza Różewicza przełożono na 49 języków. Na tym
polu wyprzedził Miłosza, Szymborską, Lema i Herberta. ■
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Różewicz w lubelskiej
bibliotece
Konkretnie w filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Projekt:
Różewicz. Literacko, teatralnie, filmowo – realizowany
w dniach 10–12 października – adresowany był do szerokiego kręgu naszych czytelników: najwytrwalszych,
tych w wieku senioralnym, i najmłodszych poszukujących w literaturze rozrywki oraz informacji i ciekawostek o życiu i świecie.
Działania przeprowadzone w ramach projektu przedstawiały Tadeusza Różewicza z trzech perspektyw: literackiej, teatralnej oraz filmowej. Inauguracyjny wykład Różewicz na dużym ekranie wygłosił dr hab. Lech
Giemza. Wykładowca przybliżył postać twórcy, ze swadą opowiedział o jego życiu i twórczości, przy czym skupił się na opowiadaniu Piwo, które w roku 1965 Stanisław
Różewicz wykorzystał jako scenariusz filmu krótkometrażowego. Utwór jest analizą postawy człowieka w obliczu grożącego mu niebezpieczeństwa, to klasyczny film
„małej okupacji” codziennej, szarej, pozbawionej patosu. Chłopak wyszedł po matkę na dworzec w momencie, kiedy Niemcy zorganizowali obławę na handlujących
żywnością. Staje się świadkiem sceny, w której hitlerowiec
uderza jego matkę w twarz. Nie może pomóc, ale przez
całe lata będzie wracał pamięcią do tej sytuacji.
Kolejnym punktem programu był film Świadectwo urodzenia. To trzy nowele opowiadane z perspektywy dzieci doświadczonych przez wydarzenia II wojny światowej. Film zrealizował w roku 1961 Stanisław
Różewicz na podstawie scenariusza napisanego wraz
z bratem, Tadeuszem. Film spotkał się z uznaniem krytyków, zdobywając prestiżowe nagrody na festiwalach filmowych dla młodzieży (w Cannes i Wenecji).
W realizacji projektu uczestniczyła także Małgorzata Sobieszczańska, pisarka, scenarzystka oraz dziennikarka,
która wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 34 podjęła
wyzwanie napisania scenariusza na podstawie twórczości
Tadeusza Różewicza. Młodzież wykazała się dużymi zdolnościami literackimi, tworząc również opowiadania. Tego
dnia wyświetlany był film Drzwi w murze z 1973 roku.
Następny punkt projektu to projekcja rejestracji

spektaklu Do piachu w wykonaniu Teatru Provisorium,
w reżyserii Janusza Opryńskiego i Witolda Mazurkiewicza. Dramat ten po pierwszych inscenizacjach (Tadeusza Łomnickiego w warszawskim Teatrze Na Woli
w 1979 i Kazimierza Kutza w Teatrze Telewizji w 1991)
wywołał ostre protesty środowisk AK-owskich. Różewicz przedstawił znane mu z autopsji partyzanckie życie, odrzucił patriotyczny patos, ukazał odcięcie od bliskich, ostrą dyscyplinę, wszechobecny głód, poniewierkę
i brud. Autor uległ presji towarzyszy broni i nie wyrażał zgody na kolejne inscenizacje. Wyjątek zrobił natomiast w 2003 roku, właśnie dla Teatru Provisorium.
Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa Kino Różewiczów, udostępniona Bibliotece przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na 14 planszach
przedstawione zostały fotosy z filmów autorstwa Stanisława i Tadeusza Różewiczów z interesującymi opisami
obrazów.
Wśród filmów: Głosy z tamtego świata, Drzwi w murze,
Kobieta w kapeluszu, Westerplatte, Opadły liście z drzew,
Miejsce na ziemi, Wolne miasto. ■
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Pachocki

Nieznane listy Tadeusza Różewicza
do Marii Bechczyc-Rudnickiej

1 S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937, s. 2.

piszącego i rzeczywisty odbiór mogą biec równolegle, nigdy się nie przecinając. Może to wynikać z różnych powodów. Aluzje zawarte w tekście, które nadawca uznał za
oczywiste, dla odbiorcy z jakichś względów mogą być nieczytelne lub – co gorsza – przyjęte opacznie. Sprawy, do
których odwołuje się list, mogą być również zupełnie nieznane lub zapomniane (jeśli odnosiły się do poprzednich
listów). W zależności od stopnia nasilenia okoliczności
dezorganizujących komunikację między autorem listu
i adresatem wyłaniające się wizje światów będą zbieżne
lub skrajnie oddalone.
Dość naturalną – w przypadku tego rodzaju wypowiedzi jest – skłonność do eksponowania osobowości piszącego. Jest to jeden z ważniejszych elementów składowych
listu, który ze szczególnym uznaniem spotkał się w romantyzmie. W ten właśnie sposób list towarzyski poszerzył znacznie zakres swych treści, a w kształtowaniu jego
charakteru coraz większą rolę zaczął odgrywać odbiorca.
Co istotne, list wyzwolił się wówczas również spod jarzma norm i funkcji czysto utylitarnych – sformułowana
została wtedy teoria listu-wyznania. Miała ona nieocenione znaczenie dla rozwoju epistolografii nowożytnej.
Fakt, o którym mowa, nie jest oczywiście równoznaczny z tym, iż wszyscy piszący listy automatycznie zaczęli
tworzyć literaturę. „Ponieważ list nowożytny […] należy
do gatunku, na którym osobowość piszącego wyciska swe
wyraźne piętno, dlatego też wielcy pisarze niemal z reguły tworzą wielką epistolografię. Jeśli tak nie jest, list staje
się przynajmniej ważnym dokumentem mówiącym o autorze i jego epoce”3.
Do rzadkości należą przypadki, w których nadawca zdeterminowany jest jedynie do wygłoszenia komunikatu, który nie domaga się odpowiedzi. Najczęściej
jednak korespondencja ma być formą dialogu, dlatego
też niemały wpływ na kształt listu ma odbiorca. Implikuje on wewnętrzną konwersacyjność, która ma swoje
źródło w zapotrzebowaniu partnerów na bezpośrednią

2 Zob. Małgorzata Czermińska, Pomiędzy listem a powieścią [w:] Autobiograficzny trójkąt, Kraków 2000, s. 252-271. Podobne ujęcie zagadnienia przynosi
monografia Skwarczyńskiej, opublikowana w 1937 roku, w której list nazwany
jest ,,autonomicznym rodzajem literackim” i zaliczony do tzw. literatury sto
sowanej. Zob.: S. Skwarczyńska, Teoria listu. Lwów 1937.

3 Z. Sudolski, Polski list romantyczny, Kraków 1997, s. 19.

Kilka słów teorii
Do dziś trwa dyskusja dotycząca statusu genologicznego
listu i metod jego badania. „Wszak list to zjawisko o charakterze efemerycznym, a przecież jak żaden inny twór literatury sprzęgnięte nieodwołalnie z pismem, z tekstem.
Epopeja nie napisana, epopeja skandowana tylko ustami
rapsodów jest epopeją; list nie napisany nie jest listem”1 –
pisała Stefania Skwarczyńska w swojej Teorii listu.
List na ogół był przedmiotem zainteresowania badaczy ze względu na swą specyficzną, gatunkową niejednorodność. Dociekania teoretyczne determinowała potrzeba opisania jego cech charakterystycznych, by ostatecznie
wyznaczyć mu miejsce wśród innych gatunków. Zwykle
sprowadzało się to do rozważań, które zamknąć można
w formule: „dokument czy literatura”? Odpowiedź na
to pytanie nie jest łatwa. Epistolografia jest zjawiskiem
różnorodnym gatunkowo. Ulegała i wciąż ulega historycznym przemianom. Badacze literatury najczęściej
zajmowali się listami pisarzy, traktując je jako dokument
uzupełniający biografię lub komentarz do twórczości.
Lektura i interpretacja korespondencji jako źródła historycznego, jako dokumentu i komentarza do twórczości,
ma w polskiej nauce o literaturze najbogatszą tradycję2.
Natomiast listy jako samoistne dzieła najczęściej stawały się przedmiotem zainteresowania historyków literatury przede wszystkim wówczas gdy wyróżniały się „objętością i estetyką”.
List, jako forma wypowiedzi determinuje szczególny rodzaj komunikacyjnego napięcia pomiędzy nadawcą i adresatem. To, w jakim stopniu jego odbiór będzie
zgodny z zamierzeniami nadawcy, jest zależne między innymi od tego, na ile „wkomponował” on tego konkretnego odbiorcę w treść listu. Obrazy świata wyłaniające się
z samego listu, pakietu listów, mogą być różne: intencja
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duszy”6. Być może ta krótka relacja pozwoli ocenić na ile
Różewicz odsłonił duszę przed swoją korespondencyjną
partnerką, a pośrednio i przed swymi czytelnikami.

Maria Bechczyc-Rudnicka, rok 1910

rozmowę4. Potrzeba ta z jednej strony wprowadza elementy kolokwialne, a z drugiej jest podstawą do powstania dialogu intymnego5. Współczesnej epistolografii nie
jest obca myśl wyrażona w starożytności przez Demetriosa: „człowiek, pisząc list, rysuje niejako wizerunek własnej
4 „List doświadczany jest często – i przez piszącego, i przez czytającego – jako
pewnego rodzaju substytut osobistej rozmowy: „rozmowa na odległość” czy
„rozmowa z nieobecnym”. Zob.: J. Lalewicz, Komunikacja językowa i literatura, Wrocław 1975, s. 87.
5 Zob.: A. Kałkowska, Wprowadzenie w problemy językowej spójności listu,
„Polonica” 1978, nr IV, s. 56. Stanowisko autorki jest zbieżne z wypowiedziami badaczy sprzed wieku: „List, właściwie mówiąc, jest rozmową pomiędzy oddalonemi od siebie osobami. Jest to mowa pisana, zastępująca miejsce ustnej,
do której nas zniewala przyjaźń, zaufanie, grzeczność, albo inne jakie miedzy
osobami stosunki”. E. Słowacki, O wymowie [w:] Dzieła z pozostałych rękopisów
ogłoszone, t. 2, Wilno 1862, s. 21; „Przez list właściwy rozumiemy znoszenie się,
czyli korespondencją osób, to jest: o czem one, w osobistem widzeniu się miałyby z sobą do mówienia, o tem samem nieobecne i oddalone, wzajemnie się
przez listy uwiadamiają; słowem list jest rozmową nie przytomnych”. I. P. Legatowicz, Rozprawa o listach, „Tygodnik Wileński” 1817, 78-79, s. 385-386.

Krótka historia zbioru
Listy, o których mowa, przechowywane są w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i stanowią element większego zbioru,
którym jest spuścizna po Marii Bechczyc-Rudnickiej. Po
jej śmierci – w 1982 roku – na mocy testamentu materiały zostały przekazane do biblioteki. Ta część spuścizny,
która wiąże się z osobą Tadeusza Różewicza – wyodrębniona z całości – nie składa się jedynie z listów. Znajdziemy w niej także kilka książek z dedykacjami dla adresatki,
czy fotografie poety, niektóre dość interesujące i zabawne, np. ta, na której Różewicz pozuje do zdjęcia z białym
niedźwiedziem. Razem z listami Różewicz posyłał rękopisy swoich utworów, czasem w kilku wersjach. Dzięki
temu możemy prześledzić proces twórczy – od brulionów
po autorski maszynopis. W omawianym zbiorze dokumentów znajduje się też pismo pracownicy jednego z lubelskich Domów Kultury, na które warto zwrócić uwagę.
Czytamy w nim, że listy Różewicza do Bechczyc-Rudnickiej – na prośbę autora – zostały wypożyczone do skopiowania. Było to w roku 1986, zatem można przypuszczać,
że w czeluściach archiwum poety znajduje się pełna dokumentacja tego korespondencyjnego dialogu.
Pakiet listów, które są przechowywane w lubelskiej
bibliotece składa się z siedemdziesięciu dziewięciu jednostek (w tym sześćdziesięciu pocztówek). Obejmują
one okres od 2 lipca 1972 roku do 7 maja 1982 roku, zatem pierwszy list pochodzi z czasu, kiedy Różewicz miał
pięćdziesiąt jeden lat, a jego korespondentka osiemdziesiąt cztery. Dysponujemy – co zrozumiałe – listami tylko w jedną stronę. Korespondencyjny dialog byłby możliwy do zrekonstruowania, jeśli nadawca zdecydowałby
się udostępnić listy, które sam otrzymywał. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że zdarzają się tacy nadawcy, którzy
bardzo wspomagają pracę przyszłych edytorów zachowując bruliony listów lub sporządzając wtórniki. Wiele wskazuje na to, że adresatka Różewicza wtórniki dość
często sporządzała, jednak w tym przypadku zachowały się jedynie dwie wersje brulionowe z odręcznymi
poprawkami.
Początek znajomości
Zacznijmy zatem może od krótkiego przedstawienia
sylwetki adresatki listów Różewicza. Maria Bechczyc-Rudnicka urodziła się ona w 1888 roku w Warszawie.
6 Cyt. za: Z. Sudolski, Listy Norwida wobec tradycji epistolarnej, „Studia Norwidiana” 1985-1986, nr 3-4, s. 117.
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Przez większość życia związana była z Lublinem, do którego wyjechała po Powstaniu Warszawskim. W październiku 1944 roku – wraz z drugim mężem Edwardem Wrockim – zgłosiła się do pracy w PKWN. W latach
1947–1965 kolejno piastowała stanowiska: kierownika literackiego Teatru im. Osterwy, prezesa oddziału Związku Literatów Polskich, redaktora naczelnego „Kameny”,
na jej łamach publikowała recenzje teatralne7. „Zmarła
w czerwcu 1982 r. zapisując swój księgozbiór Bibliotece
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, a pieniądze po niej pozostałe przeznaczając na stypendium dla młodego literata specjalizującego się w krytyce teatralnej”8.
Na temat początków jej znajomości z autorem Wyjścia
wiadomo niewiele, dlatego też listy będą tu doskonałym
źródłem informacji. Wynika z nich, że z dużym prawdopodobieństwem przyszli korespondenci zapoznali się
podczas jednego z pobytów w którymś z ośrodków wypoczynkowych. Być może było to w Krynicy. Prawdopodobnie pierwsze ich spotkanie zostało uwiecznione w wierszu, który poeta poświęcił Bechczyc-Rudnickiej:

spóźniona
z rumieńcem na twarzy
zdyszana
usiadłaś przy stoliku
[...]
jadłaś ze smakiem żurek
a może czerwony barszczyk
ja byłem po obiedzie
piłem herbatę
palcem rysowałem serca
na białej serwetce9
Korespondentka Różewicza, według opinii sobie współczesnych, nawet już po dziewięćdziesiątce, postrzegana
była wciąż jako „[…] niewątpliwy fenomen żywotności,
sprawności fizycznej, intelektualnej i młodości w sposobie widzenia i osądzania świata”, jako „najmłodszy dziewięćdziesięciolatek, jakiego nosiła nasza sfatygowana
planeta”10. Różewicza i Marię Bechczyc-Rudnicką metrykalnie dzieliły ponad trzy dekady, jednak nie była to
przeszkoda, by na przestrzeni lat ich znajomość wyewoluowała od stolikowego partnerstwa podczas kurortowych
posiłków do czegoś, co chyba można nazwać przyjaźnią. Przyjaźnią naznaczoną wzajemnymi gestami: Różewicz zadedykował jej felieton poświęcony pomnikowi
7 Była także recenzentem teatralnym pisma „Teatr”.
8 M. Derecki, Pani Maria, „Kamena” 1983, nr 18, s. 6–7.
9 T. Różewicz, Nic o tobie nie wiem [w:] tegoż, Szara strefa, Wrocław 2002,
s. 19.
10 A. Hausbrandt, Młodość nieustająca, „Kultura i Ty. Miesięcznik Ruchu Kulturalnego” 1979, nr 2, s. 31-32.

Stanisław Różewicz

Prusa?11, ona natomiast, w wywiadzie z 1979 roku, nazywała go swoim „ulubionym dramaturgiem”12.
Spoiwem ich znajomości wydawał się być teatr i związane z nim sprawy, co było zarazem głównym tematem
poruszanym w listach. Mam tu na myśli nie tylko wzajemne relacjonowanie sobie tego, co wystawiano na scenach w Polsce i na świecie, ale także dyskusje teoretyczne. Znajdziemy tu wiele odniesień do dramaturgicznej
twórczości Różewicza oraz opisy jego zmagań z twórczą
niemocą. W listach znalazło się również miejsce na komentarze dotyczące stosunku pisarza do recepcyjnych
głosów krytyki. Nie brakuje opisów zagranicznych wyjazdów związanych z realizacjami dramatów pisarza,
spotkań autorskich, a także jego stosunku do nich. Dość
11 T. Różewicz, Przeróbcie mnie na klamkę, „Przekrój” 1978, nr 1733, s. 9.
12 A. Hausbrandt, dz. cyt., s. 33.
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wyraziście pisarz wypowiada się o środowisku literackim.
Dzięki omawianym listom poznajemy go zarówno jako
dramaturga, teoretyka teatru, podróżnika-marudę, męża
oraz kolegę – człowieka z krwi i kości, nie unikającego tematów przyziemnych.
W niniejszym artykule skupię się jedynie na wybranych zagadnieniach, o których mowa w listach, starając
się nie stracić równowagi podczas balansowania między
czytelniczą ciekawością a gniewem poety, który mógłby
zostać wywołany nadmiernym eksplorowaniem osobistych obszarów.
Poeta w domowym zaciszu
W przeszłości wielu było twórców, dla których pisanie
stanowiło jedyne zajęcie i źródło dochodów. Dziś model
ten jest coraz mniej aktualny. Zawodowy pisarz – w jak
najlepszym znaczeniu tego słowa – najwięcej czasu spędzał w mieszkaniu, szukając tam spokoju i odpowiednich
warunków do pracy. Niestety nie zawsze się to udawało.
W liście z 18 sierpnia 1973 r. Różewicz, który bez wątpienia spełnia kryteria pisarza zawodowego, donosił:
„Piekielnym zrządzeniem losu – zaczęto za ścianą
mojego domu rozwalać młotami i świdrami
pneumatycz. stare mury, fundamenty… pod budowę
«drapacza». I to zdarzyło mi się akurat kiedy
przystąpiłem do najtrudniejszych prac… niech to
djabli wezmą… płakać mi się chce (naprawdę)…
[…] Tylko się powiesić albo zbudować na Capri villę
jak Gorki czy też zamieszkać w pałacowej wierzy
u jakiejś księżny (czy markizy) jak R. M. Rielke…”13.
Drapacze chmur nie powstają w tydzień, więc miesiąc
później – w liście z 21 września 1973 r. – pojawia się ten
sam wątek. Poeta stracił cierpliwość i myśli o wyjeździe:
„(Warunki «zewnętrzne») tzn. «mieszkanie» ciągle
jest moją «otwartą raną» i nawet nie chcę o tym
mówić, bo choruję. Tracę przez to mieszkanie nie
tylko czas, zdrowie i energię, ale chyba 75% moich
„twórczych” zapałów i możliwości. Po prostu nic
tu robić nie można. Będę wyjeżdżał z domu «na
roboty»”.
Wspomniane „roboty” poeta organizował sobie w ośrodkach wypoczynkowych Krynicy czy Sopotu. Pisanie
i wdychanie jodu nie wypełniały mu całego czasu i umysłu, pozostawiając miejsce i na krytyczną obserwację.
W jednym z wielu żartobliwych listów pisał:
13 We wszystkich cytatach zachowano pisownię oryginału.

„Spasione kobiety, które Pani spotyka w Sopocie
na każdym kroku to niekoniecznie Czeszki – nasze
Polski – też się zapasły «z tego dobrobytu» i żarcia
tłustego wieprzowego, kiełbasianego z tych ciastek
i lodów… niedługo będziemy należeli do narodów
– nie tylko rozwiniętych ale wypasionych (już teraz
problem odchudzania jest jednym z głównych
tematów rozmów towarzyskich i dowcipów)… ideał
wieprzowatości zwycięży pewnie wszystkie inne –
upodobnimy się do Czechów i Niemców”
(Wrocław, 18 sierpnia 1973 r.).
Dobry humor i kulinarne aluzje pojawiały się na każdym
etapie korespondencyjnego dialogu. W jednym z ostatnich listów do Bechczyc-Rudnickiej czytamy:
„Teraz jest godz. 19 […] A ja powinienem – jak
przystało na ascetę – zrezygnować z kolacji...
(o «mdłe ciało» skłonne do upadków… w zupę
i kluski). Towarzystwo jest tu średnio-starsze... zdaje
się, że o tej porze napływ emerytów… w każdym
razie nie należałaby Pani do najstarszych!
(Sopot, 14 maja 1980 r.)
Warto może zauważyć, że tę uwagę poeta popełnił, kiedy jego adresatka miała dziewięćdziesiąt dwa, a on sam
pięćdziesiąt dziewięć lat...
Od zgiełku miasta i cywilizacji poeta uciekał także wraz z całą rodziną. Relacjonując codzienne zajęcia
z „wywczasów” żalił się na upływ czasu oraz nieuchronne zmiany, które nie do końca mu odpowiadały. W liście
z Jastrzębiej Góry pisał, że wynajął chatę, w której – prócz
gospodarzy – mieszkało jeszcze sześć rodzin. Warunki określił jako dość spartańskie: brakowało m.in. elektryczności, pracował więc przy świecach, ale chyba niezbyt często, gdyż spać chadzał wcześnie… Pisał:
„Chodzimy spać z kurami – ja najwcześniej, bo już
o 20.30, jestem w łóżku (wstaję ok. 6 rano). Wodę
noszę ze studni rano i wynoszę 2 razy dziennie
pomyje (a raczej mydliny) […] wolałbym żeby było
tak, jak przed 18 laty… były grzyby… jeziorka…
czaple… bociany… teraz jeziorka wyschły, a od
rana ryczą po lesie głośniki – wyrykują obrzydliwie
głupie piosenki i «nowoczesne» szlagiery…”
(Jastrzębia Góra, 23 lipca 1976 r.)
Wyjazdy związane z wypoczynkiem były jednak dość
rzadkie. Większość czasu poeta spędzał w murach miasta. Także i tam starał się zorganizować sobie odpowiedni klimat do pracy:
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„U nas w domu nic ciekawego […] ja usiłuję sobie
przypomnieć jak się pisze wiersze, chodzę na spacer
do parku (bez psa, bo nie mam psa… ale czasem
zagadam do wiewiórki […])”.
(List z 7 maja 1982 r.)
Kiedy po dłuższym pobycie w mieście znów wyjeżdżał,
zdawał adresatce relację ze zwykłych zadziwień, czyli
między innymi z tego, jak łatwo człowiek zapomina o wyglądzie mrowiska czy kłosów żyta. Zauważał też, że nie
potrafi wypoczywać:
„[…] bo i po czym? pisanie nie jest dla mnie pracą
jest oddychaniem czy też czymś w tem rodzaju”.
(List z 11 listopada 1976 r.)
Dość dużo miejsca w listach poświęcił Różewicz swojej
twórczości. Opowiadał nad czym aktualnie pracuje i jak
te prace postępują. Uwaga jego skupiała się także na kwestiach związanych publikacją swych utworów, co czasem
wiązało się z pewnymi trudnościami. Warto jednak zauważyć, że pisał przede wszystkim o twórczości dramaturgicznej. Za ilustrację niech posłuży historia publikacji sztuki
Do piachu. W jednym z listów informował Bechczyc-Rudnicką, że złożona do druku w „Dialogu” sztuka została „zakazana” dodając, że był w związku z tym „zły i smutny”.
Uważał, że cenzura postąpiła bezmyślnie. Ówczesny redaktor naczelny „Dialogu” – Konstatny Puzyna – przekazał mu, że sztuka nie ma szans na druk, ani tym więcej na
teatralną realizację. Poniżej przywołuję komentarz poety:
„Droga Pani Mario, jak Pani wie, nigdy nie
podnosiłem larum – jeśli mi cenzura nadeptała
odciski twórcze – a zdarzało się to o wiele częściej
– niż myślą osoby niewtajemniczone. Nigdy też nie
żaliłem się po Paryżach i Wiedniach, nie robiłem
sobie reklamy «męczennika literatury» itp., ale
chyba Pani rozumie moje rozgoryczenie... kiedy ten
tam «Dialog» może drukować Mrożka (nie oceniam
wartości sztuki) czemu nie drukuje Różewicza?…
(i oczywiście «męczennikiem» nie jestem ja… bo
ja jestem na miejscu, na Glinianej) jest w tym jakaś
(nieprzyzwoita) «ironia» w stosunku do mojej
twórczości. Ale ja jestem cierpliwy. Poczekam”.
(19 czerwca 1973 r.)
Kwestia publikacji Do piachu w kolejnych listach powracała jeszcze kilkakrotnie. Początkowe informacje, że to
cenzura zablokowała druk – nie potwierdziły się. Sztuka
została skonfiskowana jeszcze przed jej ocenzurowaniem.

Zdarzenie to – w ostatecznym rozrachunku – stało się
pretekstem do wymiany opinii na temat kondycji współczesnego teatru, jego roli i perspektyw:
„Przyczyn się domyślam… – pisał Różewicz
odnosząc się do konfiskaty sztuki – ale to mi nie
poprawia samopoczucia ani mi nie zwraca (nawet
kosztów papieru) nie mówiąc o 4 miesiącach pracy
– a jak Pani wie w «dramacie» teraz robota nielekka.
Kiedyś – w rozmowie – wspominała Pani, że woli
teraz czytać sztuki niż oglądać i to mnie pociesza...
bo przeczytać w maszynopisie – Pani będzie mogła,
teraz się zastanawiam czy właściwie nie zacząć pisać
sztuk wyłącznie do czytania? Mieć cały teatr u siebie
na papierze – bez dyrektorów, cenzorów, aktorów,
peruk, kostiumów, przyklejanych wąsów, dyskusji
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i recenzji… może rzeczywiście «teatr pisany» mi
wystarczy. Tak więc może to jest wyjście: sztuki bez
teatru, teatr bez sztuk.
(Wrocław, 1 sierpnia 1973 r.)
Tadeusz Różewicz, odnosząc się w swych listach do aktualnych zagadnień i problemów polskiego teatru, próbował także zlokalizować swoje miejsce wśród innych twórców oraz nakreślić cel własnych działań:
„Bardzo łatwo w tym wszystkim pobłądzić (i znaleźć
się w towarzystwie ludzi, którzy niby bronią „teatru”,
a bronią wyłącznie swojego paraliżu). Mnie
objawienia Grotowskiego i Brauna (te ich słowa)
nie ziębią ani parzą; to nie dla mnie. Jeśli myślę
o «odnowie» teatru – to wyłącznie w teatrze, przez
teatr i tekst literacki”.
(12 października 1973 r.)
Teorie Różewicza i ich realizacje odpowiadały Bechczyc-Rudnieckiej, o czym wiemy z jej publicznych wypowiedzi. Po prapremierze Aktu przerywanego na scenie Teatru im. J. Osterwy w Lublinie pisała, iż wydarzenie to
można uważać za triumf teatru „wówczas gdy mówi się,
jakoby teatr się skończył”14 i dalej „Ci, co czytali Akt przerywany, który «Dialog» opublikował w styczniu 1964 r.,
zdają sobie sprawę, iż jest to nie «komedia niesceniczna»,
tylko po prostu nie komedia, ale esejoscenariusz […]”15.
Poważny udział w tym sukcesie miał reżyser – Kazimierz Braun16, który, jak mało kto, potrafił koncepcje Różewicza zrozumieć i w odpowiedni sposób pokazać na
scenie. Nie uszło to uwagi Bechczyc-Rudnickiej:
„[…] kiedy Braun wziął na warsztat reżyserski
Akt przerywany, podjął ryzyko zrobienia kawałka
teatru z refleksyjnych didaskaliów antytetralnych.
Eksperyment się udał: powstała najzupełniej
«sceniczna» zabawa, wciągająca widza w dyskusję
o zagadnieniach warsztatowych, strukturalnych,
jakie się napiętrzyły przed współczesnym teatrem
i dramaturgią”17.
Entuzjastycznie przyjął przedstawienie także teatrolog
i krytyk teatralny Krzysztof Sielicki: „Dialogujący z postaciami na scenie i z publicznością Reżyser […] niczym
magik wywoływał z ciemności kulis znakomicie kręcący
14 M. Bechczyc-Rudnicka, Uchylanie masek, Lublin 1974, s. 225.

się świat sceniczny […]. Z ateatralnego – jak się zdawało
– materiału literackiego Braun zrobił widowisko kumulujące mnóstwo chwytów i efektów inscenizacyjnych uznawanych wtedy za bardzo «moderne», kpiąc z nich jednocześnie i parodiując18.
Jednak to Maria Bechczyc-Rudnicka była najwierniejszym czytelnikiem i widzem utworów swojego korespondencyjnego partnera. Z ogromnym zainteresowaniem śledziła kolejne realizacje jego sztuk. Nie zawsze
jednak i nie wszystkie one spotykały się z entuzjastycznym odbiorem. Odpowiednim przykładem będzie tu recepcja Białego małżeństwa19. W jednym z listów Różewicz donosił:
„«Dialog» przyspieszył druk Białego małżeństwa; głosy,
które mnie dochodzą – na temat tej sztuki – złoszczą
mnie, wszyscy prawie czytają powierzchnię – że
sensacja, fallusy, «świństwa» itp. ani jednego głosu na
temat dramaturgii, obrazu, możliwości scenicznych…
oczywiście sztuka może się nie podobać, ale mnie
nie zależy na tym, aby mi wlewano do ucha «porady
z gazety» – albo sztubackie opinie… ani jednej
opinii specjalisty (od dramaturgii). Jeśli napisze się
u nas «słowo brzydkie», to cała reszta roboty przy tym
przepada. To jest idiotyczne, infantylne (i mam tego po
uszy). Nie będę więc o tym pisał.
(List z 12 marca 1974 r.)
Na święte oburzenie krytyki literackiej zwracał uwagę
także Józef Keler. W wywiadzie z autorem Białego małżeństwa próbował tę kwestię wyjaśnić. Na pytanie dlaczego recenzenci widzą w tej sztuce „tylko tyłek” Różewicz odpowiedział:
„– No bo recenzenci – niektórzy, niektórzy ! – to są
do dupy po prostu. Dlatego widzą tylko to…”20.
Pomimo wcześniejszych deklaracji, Różewicz do sprawy recepcji Białego małżeństwa powracał w kolejnych
listach.
„[…] w ostatnim nr. [„Kameny”] przeczytałem
opinię o sobie Pani prof. dr. Ireny Sławińskiej
…«Ciekawie się zapowiadał Różewicz, ale w końcu
rozczarował…» itd. (to oczywiście w związku z Pani

15 jw.

18 K. Sielicki, Lubelskie sezony Kazimierza Brauna, „Akcent” 2004, nr 1–2,
s. 118–126.

16 Kazimierz Braun był w latach 1967–1971 kierownikiem artystycznym Teatru im. Osterwy w Lublinie.

19 Zobacz pierwodruk: T. Różewicz, Białe małżeństwo, „Dialog” 1974, nr 2,
s. 5–33.

17 M. Bechczyc-Rudnicka, dz. cyt., s. 225.

20 Rozmowa Józefa Kelera z Tadeuszem Różewiczem, „Odra” 1976, nr 6, s. 65–69.
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ulubioną sztuką Białe małżeństwo…)21. W tej
chwili nie potrafię powiedzieć, czy takie «opinie»
mnie śmieszą czy bolą… Dziwny to obyczaj –
u nas – «unieważnić» czyjś dorobek... podobnie
«odmownie» załatwił całą moją dramaturgię
nieboszczyk Słonimski, a także Kiesiel… (resztę listy
«potępiających» Pani zna z rozmów ze mną)”.
(List z 10 kwietnia 1978 r.)

brulionów listów Bechczyc-Rudnicka także do tej kwestii
– nie bez nuty ironii – nawiązywała:

Tego typu opinie chyba jednak go złościły, gdyż już dużo
wcześniej – w związku z nieprzychylnymi głosami na temat Białego małżeństwa – prosił Bechczyc-Rudnicką
o publiczne zabranie głosu w tej sprawie. Musiało mu na
tej obronie zależeć, o czym może świadczyć ostatnie zdanie z poniższego fragmentu:

Powyższe fragmenty nie oznaczają, że poeta nie potrafił
znaleźć dla siebie odpowiedniego towarzystwa:

„Wydaje mi się jednak, że Pani spokojny, wyważony
– głos w «dyskusji» (jeśli wyzwiska pod moim
adresem są dyskusją!) byłby ważny22. Nie tylko dla
mnie i tej sztuki – ale dla ogólnej atmosfery […].
Może Pani wykorzysta wolny czas w Zakopanem?”
(List z 12 marca 1974 r.)
Temat recenzji i recenzentów w omawianych listach powracał jak echo. W jednym z nich Różewicz, nawiązując do listu adresatki, w którym zwróciła mu uwagę na
wyszydzanie „nie bez racji” recenzentów, odpowiedział
(w liście z 18 sierpnia 1973 r.), iż wyśmiewa tylko niektórych z nich oraz że nie może szanować, kochać i cenić
ich wszystkich, podobnie jak nie kocha wszystkich starych kobiet lub wszystkich współczesnych malarzy. Jak
się później okazało nie przepadał także za kolegami po
piórze. Na jednej z kart pocztowych zapisał:
„Bardzo się cieszę, że będziemy siedzieć znów
przy jednym stoliku (byle nam nie dodano jakichś
«zawodowych» artystów (poetów np.) prawda? Bo
wtedy rozmawia się o literaturze (a to wywołuje
u mnie niestrawność) o «środowisku» itp. (No, ale
zawsze można wejść np. pod stół)”.
(Kartka pocztowa bez daty).
Jak echo powraca temat „stolikowego sąsiedztwa” w czasie pobytu w kurortach. W jednym z dwu zachowanych
21 Różewicz odnosi się w tym liście do rozmowy Zygmunta Mikulskiego z Ireną Sławińską, w której poruszane były między innymi kwestie kondycji współczesnego teatru w Polsce: „Ciekawie zapowiadał się Różewicz, ale rozczarował.
Na przykład Białe małżeństwo to rzecz nawet nie «pod widza», lecz «pod publikę»”. Zob.: Rozmowa Zygmunta Mikulskiego z Ireną Sławińską, „Kamena”
1978, nr 11, s. 9.
22 Maria Bechczyc-Rudnicka zabrała głos w dyskusji na temat Białego małżeństwa na łamach „Kameny” (1976, nr 8, s. 7).

„Gorzej z towarzystwem na tym turnusie. Przy dwóch
stołach na werandzie siedzi po dziesięć osób. Przy
moim – przeważnie komplet kabaretowo-operetkowy
u schyłku kariery, zatem sporo jadu i żółci”.
(Skolimów, 18 VIII 1977 r.)

„Dziś wyjrzało słońce, wybiorę się więc na spacer
do parku – a jutro (może) do ZOO – mamy
najpiękniejszy ZOO-ogród w Polsce… urodziły się
tu (ostatnio) 3 młode lwy, i 2 hipopotamy. Jest też
duże stado smutnych i pięknych goryli. Wiesława
śmieje się ze mnie, że szukam dla siebie właściwego
środowiska”.
(Wrocław, 15 października 1981 r.)
Na podstawie listów Różewicza do Bechczyc-Rudnickiej
można by było zbudować całą kolekcję „nielubień” i „niechceń” poety. Zacznijmy od jubileuszy:
„Tu we Wrocławiu nic ciekawego w Teatrach. Teatr
Laboratorium obchodził jubileusz, «Kalambur»
też obchodził jubileusz, ale ja nie byłem. Te
jubileusze to istna plaga – ile to czasu, pieniędzy
ludzie tracą – niedługo już jubileusze zaczną
dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych...
jubileusz teatru studenckiego... to przecież czysty
nonsens? Nie?!”
(Wrocław, 20 listopada 1979 r.)
Niechęć Różewicza do jubileuszy zapewne nie była tajemnicą. Wątek ten – jako wiodący – pojawił się w zachowanym brulionie listu Bechczyc-Rudnickiej, którego
oryginał został wysłany na miesiąc przed sześćdziesiątymi urodzinami poety:
„[…] niezależnie od Pana woli oczekuje Pana lawina
gratulacji […]. Z okazji pięknego jubileuszu – – lecia
pana urodzin, pozwalam sobie już dziś przesłać
panu wyrazy mego permanentnego podziwu dla
pana twórczości, której autentyczny humanizm tak
doskonale koresponduje z jego postawą życiową […]”.
(27 września 1981 r.)
W katalogu nielubień następne mogłyby być pomniki:
→
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„W piątek o 6 rano jadę do Skarżyska-Kamiennej –
gdzie zmarł Staff – będzie tam «sesja» i odsłonięcie
pomnika Staffa (100-lecie urodzin). O ile sobie
przypominam Staff (podobnie jak Prus 23) był
przeciwnikiem pomników. Ale przecież ludzie
dobrej woli, miłośnicy Staffa chcą go uczcić… więc
nie ma ani argumentów ani siły żeby zostawili Poetę
w spokoju («zostanie po mnie pusty pokój…» pisał
Staff). Takie jest ŻYCIE”.
(Prawdopodobnie: grudzień 1978 r.)
W tym zestawieniu nie może zabraknąć różnego typu
festiwali:
„Ja mam dużo rożnych zaproszeń, ale do tej pory nie
korzystałem. Wybiorę się (z p. Hanuszkiewiczem) do
Münster – tam 8 lutego była NRF-nowska premiera
(pra) Białego małżeństwa – ale nie pojechałem –
więc teraz (9.3) pojadę na «spotkanie z publicznością
i dyskusję…» niczego dobrego nie obiecuję sobie
23 Na temat pomnika Prusa zobacz: T. Różewicz, dz. cyt., s. 9.

po tej podróży (to środowisko b. konserwatywne –
rzymsko-katolickie) […]”. (List z 3 marca 1979 r.)
Innym razem pisał:
„Tutaj u nas, w teatrach, nic ciekawego. Wiem,
że w Stolicy są wielkie zjazdy i festiwale
międzynarodowe, ale nikt mnie nie przysłał
zaproszenia… zresztą pewnie bym i tak nie pojechał”.
(Wrocław, 17 kwietnia 1980 r.)
Zatem, wiele wskazuje na to, że dla Różewicza nie było
ważne wzięcie udziału w imprezie, ale możliwość wykonania gestu odrzucenia. Natomiast dość wyraźnie widać,
że wciąż chciał słyszeć oklaski zza pleców i uwierało go,
kiedy bywał pomijany. Warto przywołać tu jeszcze jeden
krótki fragment listu:
„Czy nie wybiera się Pani do Wrocławia – na «Sesję»
Klubu Krytyki – na początku lutego? Ja nie zdążę
(choć to ma być «poświęcone» mojej twórczości…
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ale przecież ja jeszcze żyję – i takie imprezy są dla
mnie krępujące)”.
(Krynica, 17/18 stycznia 1979 r.)
Można się domyślać, że poeta – o ile drastycznie nie
zmienił swojej filozofii – dziś także nie przyjąłby zaproszenia na poświęconą mu sesję, wybierając raczej inne
rozrywki.
Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to,
czego w tych listach nie ma. Różewicz raczej daleki jest
w nich od politycznych komentarzy. Wykazuje w tej materii dużą powściągliwość, a przecież omawiana korespondencja była wymieniana między adresatami w okresie
dość ważnych wydarzeń. Okazję do tego typu odniesień
miał choćby po 13 grudnia 1981 roku. W liście z 16 grudnia, prócz wymienienia dość ogólnych informacji, Różewicz przestrzegał adresatkę jednakże jedynie przed śliskimi chodnikami i prosił, by podczas spacerów była bardzo
uważna i nie chodziła zbyt szybko. Drobną aluzję do tego,
co się wówczas w kraju działo, znajdziemy w następnym
liście, który został wysłany już w nowym, 1982 roku. Zapowiadając wówczas swoją wizytę w Warszawie dołączył
taki oto komentarz – nota bene – w swoim stylu:
„Wznowiono loty z Wrocławia do Warszawy, ale
koszta biletu wzrosły”.
Treść niektórych listów może wskazywać na to, że Różewicz świadomie modelował tor, po którym korespondencja miała przebiegać. Jak już wyżej wspomniano, jedną z podstawowych kwestii, której poświęcono najwięcej
uwagi jest teatr i sprawy związane z dramaturgiczną twórczością Różewicza. Z listów poety i zachowanych brulionów listów Bechczyc-Rudnickiej można wyczytać, iż podejmowała ona próby rozszerzenia zakresu tematycznego
poruszanego w listach. Zagajała np. rozmowy o poezji.
Próbki swoich możliwości posyłała Różewiczowi. Jednak prawdopodobnie uznał on, iż rozmowa o wierszach,
raczej niskich lotów, może być dlań kłopotliwa, dlatego
wprost, choć taktownie i z humorem, wyraził życzenie,
by więcej mu swych utworów nie posyłała.
Zaprezentowany powyżej tekst jest dość pobieżną relacją z tego, co czytelnicy listów Różewicza mogą w nich
znaleźć. Bez wątpienia stanowią one doskonały materiał,
który pozwala oświetlić wiele wątków biograficznych czy
spraw związanych z dramaturgiczną twórczością autora
Kartoteki. Ponadto wiele tu niewymuszonego, smętnego humoru, co niewątpliwie sprawia, że listy te czyta się
z dużą przyjemnością.
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Na koniec chciałbym przywołać wiersz Różewicza Nic
o tobie nie wiem, od którego rozpocząłem opowieść o historii tej korespondencji. Trudno byłoby dodać cokolwiek
więcej.

[…]
Pani Maria
dziś skończyła 92 lata
opowiedziała mi wczoraj że
spotkała w pociągu
Zofię Andriejewnę Tołstoj
widziała cara Mikołaja i Rasputina
nie wie do tej pory
czy rewolucja październikowa
miała sens
przecież inteligencja rosyjska była
najbardziej postępowa w Europie
– panie Tadeuszu, mówię to tylko Panu –
i właśnie została pożarta
przez rewolucję
[…]
w tym mieście
po którym chodzi biały niedźwiedź
w którym słyszę śpiew Kiepury
la donna é mobile
gdzie żyją białe niedźwiedzie
które piją wódkę i mówią „o kurwa!”
a kiedy podnoszą paszczę
widzimy fioletową
jak denaturat twarz
rodaka
Pozbawiony uczucia rzeczywistości
oblepiony mokrym śniegiem szedłem przed siebie
szedłem na cztery strony
świata
i to już wszystko
moja daleka bliska
i obca
aż do końca
Dariusz Pachocki

Szkic Dariusza Pachockiego zaczerpnięto z tomu Ponadpokoleniowe rozmowy. Nieznane listy Tadeusza Różewicza
do Marii Bechczyc-Rudnickiej – rekonesans [w:] Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza
Różewicza, red. J. M. Ruszar, Warszawa 2011, s. 97–111.
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Adam
Bolesław
Cyrcwa

Substancja twórczości

Jerzy Grzegorz Pęczuła
Urodzony 28.04.1965 w Lublinie. W rodzinnym mieście
ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Studiował w PWSSP w Poznaniu i UMCS w Lublinie. Dyplom
uzyskał na kierunku: Edukacja Artystyczna. Od 1994
roku należy do ZPAP.
Artysta mówi o sobie: pochłania mnie kilka dziedzin
twórczości.
Malarstwo – początkowo olejne, od kilkunastu lat – niezmiennie akryl na twardej płycie. Uważam swoje obrazy za
medytację nad istotą natury, zwłaszcza nad przyrodą i krajobrazem. Opowiadam w nich – czy też na nich – o tym, co
widziałem lub przeżyłem w szczególny sposób, ważny dla
mnie i poruszający. Zauważam również podobieństwa do

form, których nie obserwowałem, form biologicznych ale
również zjawisk badanych przez fizykę na poziomie kwantowym. W ogóle fizyka – a zwłaszcza sfera odkryć XX wieku – bardzo działa na moją wyobraźnię. Chodzi o kosmologię, zagadnienia cząstek elementarnych, oddziaływań,
nielokalności zjawisk. To mnie bierze i porusza.
Drugim źródłem inspiracji, ważnym dla mnie od najmłodszych lat, jest muzyka. Nie chodzi w tym momencie, aby bliskie mi brzmienia dzielić na kompozycje, style, epoki. Raczej istotne są emocje, które muzyka ze sobą
niesie, a więc głębię, przestrzeń, złożoność czy wreszcie
szlachetną prostotę.
Oprócz malarstwa zajmuję się pracą w drewnie, w kilku aspektach. Są to większe formy: elementy małej architektury z pogranicza rzeźby i stolarstwa, jak i formy małe,
ot, biżuteria, instrumenty muzyczne czy inne przedmioty zbytku.
Stale i od dawna używam starego, zniszczonego, odzyskanego drewna; materiału, który niejedno życie już ma
za sobą. W pracowni mam pod ręką kilkanaście gatunków drewna, m.in. (całkiem) czarny dąb, sporo owocowych, dużo akacji.
Moje ulubione substancje do inkrustacji i detali to
bursztyn, mosiądz i zardzewiała stalowa blacha.
W ostatnich latach trzymałem się na uboczu, z dala od
środowiska twórców, nie zajmowałem się promocją swojej twórczości. Może sporadycznie miałem kontakt jedną czy dwiema galeriami w kraju, ale w ogóle nie wystawiam obrazów.
Od 2008 roku uczyłem rysunku i projektowania
w szkole policealnej i w ośrodku kultury. Prowadziłem
zajęcia z dorosłymi i z dziećmi.
Wystawy:
– Wschodni Salon Sztuki, Lublin – 1995, 1996, 1998;
– Galeria „Pod podłogą”, Lublin 1996;
– Galeria ZPAP „Lufcik”, Warszawa 1999;
– Witryna Młodych, DK LSM, Lublin 2000;
– Lubartowski Ośrodek Kultury, Lubartów 2003;
– Lubartowski Ośrodek Kultury, Lubartów 2021.
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Wystawa malarstwa Jerzego Pęczuły w PMDK w Lubartowie – XI 2021 – autor wystawy, fot Iwona Duda

W pracowni artysty – 4204, 130 × 40 cm, akryl, płyta, 2014

→
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Wystawa malarstwa Jerzego Pęczuły w PMDK w Lubartowie – XI 2021 – wernisaż. fot. Iwona Duda

Wystawa malarstwa Jerzego Pęczuły w PMDK w Lubartowie – XI 2021 – fot. Iwona Duda
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Wisior, drewno akacji, bursztyn, mosiądz

Wisior, drewno śliwy, miedź, bursztyn

Wisior, drewno śliwy, czarny dąb, bursztyn

Wisior, czarny dąb, miedź, bursztyn
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→

Wisior, drewno akacji, bursztyn

Wisior, różne gatunki drewna, mosiądz
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Drzewa, realizacja we wnętrzu prywatnym, Lublin

Harfa, drewno dębowe (gałąź zrośnięta z pniem w 2 miejscach), wys. około 100 cm
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Chlebak

Pudełko na biżuterię, czarny dąb, akacja, wymiary około 13 × 9 cm

→
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Piórnik, drewno akacji, leszczyny, czarny dąb, bursztyn, mosiądz, dł. około 20 cm

Pudełko na biżuterię, drewno akacji, czarny dąb, bursztyn, mosiądz, dł. około 13 cm
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***
Piszę że dlaczego wszechświat rządzi się sam
tymi słowami
że żyjemy w miastach
i wszechświat pod zaufaniem się podpisał za mnie
a ja się pod niczym nie podpisywałem przecież
że dlaczego tym samym nazwiskiem
które wczoraj
muszę teraz wylać gorycz za ten podpis
na papier ekranu
na spokój
Spokój to wrzask klawiatury spod słów ucicha
rozglądam się sponad stołu
po rozrzuconych spojrzeniach
nieruchomych atomów

Krzysztof
Kańczugowski

czy wszechświat znów śmieje się ze mnie
milczeniem?

pociągiem
pociąg turla się na stację głośną nocną ciszą
staje w pisku
głowa jedna trzy pięć i tak dalej
głowa druga cztery sześć i inne
czy już
konduktor popędza wysiadających bezruchem
pociągu
konduktor dmie w gwizdek
jednak ku zdziwieniu konduktora
pociąg nie odpowiada
pociąg zamiera w księżycu
i stoi tak dalej wzruszony
więc niewzruszony
bo ciemne kłosy delikatnie uginają się wiatrem
bo szept psiego ujadania daleko a tuż obok
w pociągu zniecierpliwione głowy
osaczają swoje dłonie wzdychającym wzrokiem
jak to że pociąg nieruchomy
jak to że pociąg zachwyca się pełnią
zdumiony konduktor owszem pogania go nieco
że przez czas nie zdążył
to chociaż przez przestrzeń
ale pociąg nie zna się na wyrzutach sumienia
ruszy dopiero ze wschodem

nie czuję
zepsute sensory
spłukiwane wraz z ruchem powiek
grawitują pod moimi stopami
chwila marnego poziomu uwagi
która uporczywie trzyma pion
pomiędzy sznurami oddechów
myślę że
już nie czujesz mojej dłoni na dłoni
ale ja naprawdę że cię trzymam za dłoń
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usta
ich głos ściąga na siebie moją uwagę
dlaczego tak mówią
czy równie pieczołowicie asekurowałyby alkohol
i żuły łzy ze smakiem
gdyby wiedziały jaką pełnią rolę
w relacji
pewnie gdyby tak się stało
świadome ubieranie słów okryłoby
pełnię ich wypowiedzi
nagim płaszczem czasowników
i skryło w cieniu kaptura podmiotów
zamykam je wewnętrznym uciszeniem
uśmiechają się teraz krzywo
gdy o nich myślę
chciałbym im powiedzieć żeby pamiętały
że znamy się nie od dziś
ale jak powiedzieć coś ustom
to sny które nie topią koszmarów
takie w których moknie tylko mokre
to sny które pulę marzeń karczują
i potęgują śmiechy siekier
to sny które budzą wątpliwości
ponieważ rażą parę bezowocnych oczu
ja tam spadłem
a tam
głodny światła układ myśli
pada na cień ulic
idę do nich w tę przestrzeń
która chce się przyśnić
ich wspólne oko
pieni się i wzdryga kiedy zaglądam
w głąb pękniętych ulic snów
zatrzymuję się
ponieważ jeden prosi mnie o opiekę
o opiekę?
rozglądam się ślepo
jawa wciąż trzyma się z daleka od powiek
dlatego wyciągam dłoń
druga na kieszeni
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gdy mijam kogoś
moja rana to uliczne pranie mijania
nie zabliźniam jej przed bliźnim
Gdybym nie zranił się to nie stałbym się bezradny
co najwyżej obroniłbym sens zdania
że blizna po mojej ranie byłaby bluźnierstwem
bliźniego
Krwawię z niej już bo nie zwalniam
nie spuszczając z niego spojrzenia
i będąc zbyt blisko niego
moja krew kładzie się obok kroków
stawianych przeze mnie teraz w jego kierunku
Mijam go a do twarzy nabiega mi krew
gdy tak nie spuszczam wzroku
teraz czuję że parzy mnie skronią
Boję się że staniemy zaraz w tym spojrzeniu
Jednak on odchodzi jak każdy w swoją stronę
A ja jak każdy odchodzę w swoją
chodnik wibruje w rytm oddalających się stóp
Rana zasklepia się na moich oczach
Zaraz znów rozpocznę poszukiwania
w oceanie głów

ekran

kliknięcie wybudza ekran
ekran przeciera swoją prostotę i gładkość
foldery widoczne na teledysku twardym
wirują przed kamerami oczu
kliknięcia odkładają niepokorne teksty
na pokorną półkę przestrzeni cyfrowej
bo wybieram jeden
a tam szeregi czarnych znaków
już łypią na mnie
ale jednak teraz myślę
gdzie się podział ekran nieba
i czy znów mogę patrzeć na niebo
jak w niebo
megabajty moich myśli zagryzają wargi
milczenie klawiatury kaleczy moje uszy
oczy wypalane pikselowym żarem
ekran wlepia we mnie plik
jakby to on chciał mnie przeczytać
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Norwid a Litwa

Spotkanie z profesorem Tomasem Venclovą
na Zamku Lubelskim
Wszystko zaczęło się od Norwida…, a dokładniej
rzecz ujmując, od naszej chęci włączenia się w obchody
Roku Norwidowskiego. Do kogóż zwrócić się w tej sprawie, jak nie do badacza twórczości i edytora dzieł czwartego wieszcza, profesora Józefa Ferta? Zapytany o możliwość wygłoszenia odczytu z okazji urodzin Cypriana
Norwida, na przełomie września i października wolnego terminu wprawdzie już nie znalazł, lecz w zamian zaproponował, byśmy skorzystali z nadarzającej się okazji.
Do Lublina, na zaproszenie Fundacji Norwidowskiej miał
bowiem wkrótce przybyć wybitny litewski poeta, prozaik,
eseista, krytyk i tłumacz Tomas Venclova. A gdzie godniej przyjąć orędownika polsko-litewskiego zbliżenia, niż
w miejscu zawarcia Unii Lubelskiej, wobec obrazu mistrza Matejki, upamiętniającego to wydarzenie? Zaproszenie ze strony Muzeum Narodowego w Lublinie zostało
przyjęte. Jako tytuł swego wystąpienia prof. Venclova zaproponował: „Norwid a Litwa”. Prof. Fert zgodził się natomiast spotkanie poprowadzić.
Doszło doń 12 października, dzień po uhonorowaniu
litewskiego gościa Medalem Fundacji Norwidowskiej
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Popołudniową
porą kilkadziesiąt osób, głównie z lubelskiego świata nauki i kultury, ale nie tylko, zajęło miejsca w zamkowej
Galerii Malarstwa Polskiego XIX–XX Wieku. Wydarzenie wzbogaciły prezentacja polskich przekładów twórczości Tomasa Venclovy przygotowana przez ich autorkę, prof. Beatę Kalębę z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
a także możliwość nabycia antologii Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka, wydanej przez
Wschodnią Fundację Kultury „Akcent” i oficynę „Czytelnik”, zawierającej m.in. tekst Tomasa Venclovy.
Gdy prowadzący, powitawszy zebranych i przedstawiwszy gościa honorowego, oddał mu głos, ten rozpoczął swe wystąpienie wierszem Cypriana Norwida Bema
pamięci żałobny rapsod we własnym tłumaczeniu na język litewski.
Na wstępie zwrócił uwagę słuchaczy na analogie
między stosunkami politycznymi oraz relacjami kultur, w tym języków i literatur Polski i Litwy oraz Anglii

i Irlandii konstatując, iż mimo że wielu wybitnych pisarzy angielskich miało pochodzenie irlandzkie, to jednak
Irlandczycy zatracili język gaelicki, tymczasem Litwini
swój zachowali. Mówią nim dziś 3 mln ludzi, w języku
tym wykłada się na uniwersytetach, wystawia sztuki w teatrach, ukazują się gazety. Powstała też w nim interesująca i obszerna literatura, która rozwijała się przez wieki pod znaczącym wpływem literatury polskiej, obecnie
postrzeganej już przez Litwinów jako jedna z wielu literatur europejskich.
Cofając się do czasów bliższych Norwidowi prof. Venclova stwierdził, że spośród wielkich polskich poetów najbliższe związki z Litwą łączyły niewątpliwie Adama Mickiewicza – studenta Uniwersytetu Wileńskiego. Jego też
utwór, powiastka Żywila, został jako pierwszy przełożony na język litewski, czego dokonał Simonas Daukantas
(Szymon Dowkont), który studiował razem z Mickiewiczem i prawdopodobnie się znali (był to też pierwszy przekład Mickiewicza na inny język w ogóle). Potem
kilkakrotnie na litewski przekładano Pana Tadeusza.
Znanych jest również w tym języku wiele utworów Juliusza Słowackiego oraz Nie-Boska komedia Zygmunta
Krasińskiego.
Pierwsze litewskie tłumaczenie wiersza Cypriana Norwida ukazało się w roku 1939, choć okazuje się, że uwagę na tego poetę Litwini zwrócili dopiero po ukazaniu się
filmu Andrzeja Wajdy „Popiół i diament”, w którym pojawił się fragment jego wiersza Po to właśnie jako nagrobna inskrypcja.
Norwid nigdy w Litwie nie był, choć pisał na tematy istotne dla obydwu naszych narodów. Zdaniem prof.
Venclovy nie jest jednak wykluczone, że miał litewskie
korzenie, o czym przypuszczalnie nie wiedział. Świadczyć
o tym może etymologia jego nazwiska – „Norwid” bowiem to po litewsku „ten, który chce widzieć”.
Tomas Venclova w swym bogatym dorobku translatorskim ma również garść przekładów na litewski wierszy Norwida. Kilka innych dokonał Josif Brodski. Mówiąc
to wspomniał, jak ten sławny już wtedy rosyjski dysydent-poeta, wróciwszy z zesłania na roboty przymusowe,
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Profesorowie-poeci: Tomas Vencolva i Józef Franciszek Fert, fot. Wiktor Kowalczyk

w 1966 roku przyjechał do Wilna i czytał polskie wiersze
w podwileńskim katolickim kościele w Suderwie, pod kopułą słynącą ze szczególnie dobrej akustyki.
Kiedy w 1981 roku Tomas Venclova został zaproszony
do Warszawy, na ówczesne obchody jubileuszu Norwida, spotkał z kolei polskich opozycjonistów, m.in. Barbarę Toruńczyk i Adama Michnika (gdy ten zapytał go, czy
będzie znowu unia polsko-litewska, odpowiedział, że Litwini na to się nie zgodzą. – Ale gdyby się zgodzili, gdzie

będzie stolica, w Krakowie czy w Wilnie? – ciągnął rozmówca. – Nieważne gdzie stolica, ważne żeby król był Litwinem! – zrekapitulował Venclova).
Wiele lat później, spotkawszy się w USA z Czesławem
Miłoszem, Stanisławem Barańczakiem i Josifem Brodskim na jednej z konferencji organizowanych nad jeziorem Michigan przez krąg skupiony wokół Valdasa Adamkusa, raz jeszcze miał okazję dyskutować o wyjątkowości
wiersza Bema pamięci…

→
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Na zakończenie wybrzmiał jeszcze jeden z wierszy Cypriana Norwida w litewskim przekładzie gościa z Wilna,
zatytułowany W Weronie.
W wieńczącej spotkanie dyskusji prof. Venclova wrócił do kwestii relacji polsko-litewskich. Otóż po chrzcie
Litwy wśród tamtejszej arystokracji język litewski niemal całkiem zanikł, pozostając w najlepszym razie jedynie ‘tajnym kodem’, którego Polacy nie rozumieli.
Z powodów politycznych – obawy przed zdominowaniem Litwy przez Koronę, Litwini opóźniali też zawarcie unii. Pretensje o to, że układ ten był dla Litwy niekorzystny i że doprowadził do jej polonizacji, utrzymywały
się przez wieki. Jednak według prof. Venclovy ostatnio zaczyna przeważać pogląd bardziej obiektywny. Zaznaczył
przy tym, że Litwy nie należy dziś uważać za Kresy (w domyśle utraconą prowincję Polski). Stąd jego zdaniem lepiej byłoby używać sformułowania „w Litwie”, a nie „na
Litwie”.
Jak mówił, nie ma dziś sensu odróżnianie i oddzielanie
spośród mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej Polaków,
Litwinów, Rusinów czy Białorusinów, byli bowiem europejczykami należącymi do kilku sąsiadujących ze sobą
narodów. Nie ma też niczego złego w tym, że wszyscy
jesteśmy połączeni i przemieszani. Sam prof. Venclova
określił siebie jako przede wszystkim Litwina, ale po części także Polaka, Rosjanina i Amerykanina – urodził się
na Litwie, w Kłajpedzie, jego pierwszym językiem był litewski, jako 7-latek nauczył się rosyjskiego, w wieku 19
lat poznał polski, a później angielski.
Warto zauważyć, że mija 50 lat kontaktów Tomasa Venclovy z Polską. Jego dogłębna znajomość dziejów
i kultur Litwinów i Polaków, literacka erudycja, a także
własne życiowe doświadczenia i zaoceaniczna perspektywa pozwalają mu klarownie widzieć i rozumieć wielowiekowe relacje obu narodów, niewolne od wzajemnych
urazów, uprzedzeń czy resentymentów, a jednocześnie
wskazywać dającą nadzieję perspektywę przyszłości.
Red. Waldemar Michalski zwrócił uwagę w dyskusji na szczególny i rzadki już dziś sposób czytania poezji przez prof. Venclovę. Faktycznie, trzeba przyznać, że
poza samą treścią przekazu, jego język polski, melodyka,
intonacja i moc głosu pozostawiły na słuchaczach niezatarte wrażenie.
Nie była to pierwsza wizyta Tomasa Venclovy w naszym mieście, choć po raz pierwszy miał okazję pokazać
je swej żonie Tatianie. Bywał już w Lublinie kilkakrotnie i to, jak zauważyła dr Anna Nasalska, akurat w latach
kończących się jedynką. Zatem w poświęconym m.in.
Cyprianowi Norwidowi roku 2021 tradycja ta została
zachowana.
Wiktor Kowalczyk
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Festiwal Piosenki
Patriotycznej
Propagowanie i popularyzacja polskiej piosenki
patriotycznej, kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej, integracja lokalnej, wielopokoleniowej społeczności,
kształtowanie właściwych postaw podczas prezentacji
utworów patriotycznych, edukacja historyczna poprzez
wyszukiwanie dawnych piosenek patriotycznych oraz
ich utrwalanie oraz konfrontacja umiejętności wokalno
– instrumentalnych uczestników to główne cele Festiwalu Piosenki Patriotycznej, który od pięciu lat odbywa się
w Turobinie.
Tegoroczny Festiwal (piąty) odbył się 19 września 2021
roku. Wyjątkowo w tym roku zbiegł się on z festynem
w ramach Narodowego Programu Szczepień pod hasłem
„Szczepimy się z KGW”, do którego włączyło się Koło
Gospodyń Wiejskich „Pod Olchą” z Olszanki. Uczestnicy zarówno Festiwalu, jak i festynu oraz inne osoby, mogli skorzystać z możliwości przyjęcia szczepionki przeciw
Covid-19. Organizatorami V Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Turobinie byli: Wójt Gminy Turobin, Gminna
Biblioteka Publiczna w Turobinie, parafia pw. św. Dominika i Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Olchą” z Olszanki.
W Muszli Sportowo-Koncertowej festiwalowych gości powitali wójt gminy Turobin Andrzej Kozina i ksiądz
dziekan parafii pw. św. Dominika w Turobinie Krzysztof
Adamowski, zaś w atmosferę Festiwalu tradycyjnie wprowadziła zebranych Kapela Turobińska, założona i prowadzona przez Edytę Prokopiuk. Swoistym novum był również pozakonkursowy występ zespołu z Dziennego Domu
Senior+, który zaprezentował jeden z najbardziej rozpoznawalnych tańców polskich – poloneza „Pożegnanie
Ojczyzny”, częściej określanego mianem Poloneza Ogińskiego. Zespół przygotował dla gości piosenkę pt. „Polskie kwiaty”, która kojarzy się przede wszystkim z postacią św. Jana Pawła II, gdyż właśnie nią bardzo często był
witany przez polskich pielgrzymów, zarówno w kraju, jak
i w Watykanie.
Niesprzyjająca pogoda, padający deszcz, niska temperatura nie zniechęciły mieszkańców Turobina i okolic, a także zaproszonych gości, pojawili się licznie, jak

zawsze zainteresowani i życzliwi dla wykonawców, żywo
zaciekawieni ich repertuarem. Wśród przybyłych na Festiwal był także Wiceminister Sprawiedliwości Marcin
Romanowski.
W tym roku goszczono zarówno solistów, jak i duety,
zespoły i chóry z często odległych miejscowości, z Dołhobyczowa, Biłgoraja, Janowa Lubelskiego, Frampola,
Radecznicy i gminy Turobin. Powołano Jury, które miało dokonać oceny w dwóch kategoriach: solistów oraz
duetów, zespołów i chórów, przewodniczył ksiądz Mirosław Barański. W Jury zasiadały także: Zofia Łukasik,
Edyta Prokopiuk i gość specjalny – doradca społeczny
ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Monika Grajewska. ■
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Monika
Grajewska

Festiwal w Turobinie
(refleksje jurora)

19 września 2021 r., podczas V Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Turobinie na Lubelszczyźnie, miałam ciągle w pamięci słowa ks. Jerzego Popiełuszki. W swoim
nauczaniu błogosławiony ks. Jerzy bardzo często zachęcał słuchaczy: „Miejmy odwagę ukazywać historię Ojczyzny, tak nieuczciwie fałszowaną”. Nie jeden raz słuchałam
tych słów, nie tylko na warszawskim Żoliborzu. Cieszę
się, że przesłanie bł. Jerzego znalazło urzeczywistnienie
podczas turobińskiego Festiwalu. Wysoki poziom wykonania, a przede wszystkim wielkie zaangażowanie jego
uczestników w różnym wieku: od juniorów do seniorów,
od solistów przez duety, chóry aż do zespołów wokalno-muzycznych oraz jeszcze serdeczne wsparcie publiczności – wszystko to nadawało Festiwalowi niepowtarzalną
atmosferę, która pozostanie długo także w mojej pamięci.
Nawiązując do słów bł. ks. Jerzego, piosenka pt. „Cisza. Modlitwa Katyńska”, była niczym innym jak właśnie
ukazywaniem prawdziwej i bolesnej historii Polski. Wielkie brawa należą się słusznie laureatce pierwszego miejsca
w kategorii solistów – Anecie Luks z Mobilnej Szkoły Muzycznej w Janowie Lubelskim za piękną i wzruszającą interpretację tego utworu.
W kategorii chórów i zespołów pierwsze miejsce przyznano Zespołowi z Dziennego Domu Senior + z Tarnawy Dużej, który z ogromnym pietyzmem
i oddaniem zaprezentował różne talenty swoich podopiecznych. Dodatkowo, poza konkursem, seniorzy podjęli trud i zatańczyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych
polskich tańców jakim jest polonez. Zaprezentowali tym
razem „Poloneza” Wojciecha Kilara, zapamiętanego przez
wielu z nas dzięki ekranizacji epopei narodowej „Pana
Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ten dostojny taniec w wykonaniu laureatów stał się tzw. „wisienką na festiwalowym torcie”, którego smak wszyscy mogliśmy poznać podczas degustacji.

Mimo niesprzyjającej, chłodnej i deszczowej pogody
atmosfera na turobińskim Festiwalu Piosenki Patriotycznej była wyjątkowo ciepła i serdeczna. Wielka w tym zasługa Pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Olchą”, które zadbały o staropolską gościnność. Trudno wymieniać
wszystkich artystów – wykonawców, choć każdy zasługiwałby na pełne uznanie, także z mojej strony. Gratuluję
wszystkim z całego serca, bo już nawet sam udział w Festiwalu jest sukcesem, ubogaca i rozwija talenty przez
zdobywane doświadczenie.
Jako gość specjalny Festiwalu, zdecydowałam się na
dodatkowe wyróżnienie trzech osób: uczennic Leny Winiarskiej z Mobilnej Szkoły Muzycznej w Janowie Lubelskim i Nikoli Snopek ze Szkoły Podstawowej w Czernięcinie, a także pana Jana Kolana z Dziennego Domu
Senior+ w Tarnawie Dużej. Z radością więc wręczyłam
im moje autorskie płyty zatytułowane „Swojskie klimaty”. Myślę, że już sam tytuł płyty nawiązuje do swojskiego, turobińskiego, niezapomnianego także dla mnie
klimatu.
Wszystkim nam patronował św. Dominik, patron kościoła i parafii turobińskiej. Cała charyzma tego świętego oraz duchowość dominikańska streszcza się w znanej
łacińskiej dewizie słusznie przypisywanej św. Dominikowi: „Contemplare et contemplata aliis tradere” (kontemplować Boga i owoce tej kontemplacji przekazywać
innym). Jestem przekonana, że na naszym, także bardzo
i mi bliskim, Festiwalu kontemplowaliśmy Boga i wartości naszej Ojczyzny. Stworzyliśmy wprost rodzinną
wspólnotę. Staraliśmy się przekazywać innym nasze polskie wartości w możliwie najatrakcyjniejszej formie. Miłość Boga i Ojczyzny przewyższa bowiem zawsze wszelką inną miłość.
Do miłego zobaczenia na kolejnym spotkaniu. ■
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Listy diabelskie
Wstęp
1
„Listy starego diabła do młodego”, podane do druku
przez angielskiego pisarza C. S. Lewisa, zrobiły w świecie furorę. Publikowano je i czytano już w czasie ostatniej
wojny, moją lekturą stały się w latach dziewięćdziesiątych
minionego wieku.
Lewis – w komentarzu do swego dzieła – butnie
oświadcza, że nie ma zamiaru tłumaczyć się przed czytelnikiem, jakim sposobem korespondencja trafiła w jego
ręce.
Wolno tobie, panie diable! – mawiano już w szesnastowiecznej Polsce. Dzisiaj powiem: wolno tobie, panie autorze! I wyjaśnię, że książkę Lewisa wypełniają listy starego diabła imieniem Screwtape (w polskim tłumaczeniu
imię brzmi Krętacz) do jego siostrzeńca, w których stare diablisko przekazuje rady dotyczące sposobów doprowadzenia człowieka, zwanego w diablej korespondencji
„pacjentem”, do potępienia.
Po kolejnej lekturze diablej poczty zgromadzonej przez
Lewisa nabrałem przekonania, że imię młodego diablęcia, brzmiące Piołun – adresata listów Krętacza – nie jest
mi obce! Dałbym słowo, że znane mi było nie tylko z kart
książki Lewisa. Faktycznie! Wytężyłem pamięć i nie miałem wątpliwości, że widziałem wykaligrafowaną sygnaturę Piołun na płachtach papieru listowego, które jakiś
czas temu trzymałem w ręku! W żadnym archiwum, we
własnej bibliotece, we własnych zbiorach! Dwie godziny
przerzucałem stosy papierzysk, a kiedy nadzieja na odnalezienie korespondencji porzuconej ćwierć wieku temu
poczęła gasnąć, westchnąłem do świętego Antoniego. Kolejny raz święty Antoni Padewski pomógł mi w odnalezieniu zguby. Wiedział, gdzie leżą listy i podpowiedział!
Miałem więc w ręku siedem arkusików rękopisu, które
w latach osiemdziesiątych XX wieku nabyłem w jednym
w lubelskich antykwariatów. Nie miałem czasu czytać,
odłożyłem ad acta, teraz rzuciłem okiem na ostatnią frazę i podpis: „Kochający i szanujący Cię siostrzeniec Piołun”. Niebywałe! Listy – w przeciwieństwie do kreślonych

przez Krętacza – miały zaznaczony czas i miejsce powstania. Rok 1984, Lublin! Pozostanie tajemnicą, jak trafiły w ręce lubelskiego antykwariusza, nikt też już chyba
nie odpowie, jaką pocztą miały być doręczone adresatowi, Pocztą Polską czy diabelską. Pisane po polsku, rzec
można: nienaganną polszczyzną. Piołun wędrował przez
świat, zdolne diablę, w mig poznawało języki, wnoszę,
że kreślił je w języku ludzi, z którymi akurat przebywał.
Wpisuję go w poczet diabłów lubelskich, choć nie zagrzał
tu dłużej miejsca, miasto nad Bystrzycą znalazło się jedynie na trasie jego wędrówek. Popędził przed siebie, wszak
to natura niecierpliwa, ciekawa ludzkiego i diablego świata, ale listy, listy z Lublina pozostały! I jestem ich właścicielem! Podaję do druku, kto ciekawy – może zerknąć.
Miłej lektury!

LIST 1
Drogi Wujaszku Krętaczu,
W moim życiu pojawiła się kobieta! Niebrzydka, zalotna blondynka imieniem Adela. Nie, nie zakochałem
się, porywy miłosne są mi zupełnie obce, uległem jedynie jej kobiecemu powabowi. Wyznam również, że nie
tylko mnie się podoba! Dzielę się nią z pewnym osobnikiem, jej rówieśnikiem.
Nie wie o mnie, a czy się dowie? Czas pokaże, jak mawiają ludzie! Wczoraj, w trakcie spotkania, Adela powiada: „Muszę już iść. Jestem umówiona z moim chłopakiem, nie może się dowiedzieć, że z kimś się spotykam!
Może znajdę dla ciebie czas w przyszłym tygodniu”.
Jest przekonana, że będę umierał z tęsknoty. Zazdrość
mi nieznana, tęsknoty też nie poznam. Podchodzę do
szafy i wyciągam pudełko z butami. To prezent dla niej.
Nowe, z najlepszej skóry, czerwoniutkie! Widzę, jak śmieją się jej oczy.
– Dla mnie? – pyta i już wyciąga po nie ręce.
– Dla ciebie, ale zjawiasz się nie za tydzień, ale za trzy
dni.
– Zobaczę, co się da robić! – ona na to.
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– Zjawiasz się za trzy dni i wtedy je odbierzesz! Tymczasem nadal są u mnie w szafie!
Przymierzyć nie pozwoliłem. Wychodzi nadąsana, ale
pojawia się trzeciego dnia. Po upojnym spotkaniu historia się powtarza, obwieszcza mi chłodno: – Nie wiem, czy
będę miała jeszcze czas w tym miesiącu!
– Czekam na ciebie jutro – odpowiadam i wywieszam
na drzwiach szafy elegancką sukienkę.
Nie zamierzam eliminować chłopaka z życia Adeli! Gdybym został jedynym w jej życiu, drugiego dnia
czmychnąłbym dziurką od klucza!
Póki co, nie skąpię niespodzianek! Nabyłem samochód, podjechałem na miejsce spotkania.
– Jedziemy do stolicy – oświadczam. – Zamówiłem bilety do teatru i nocleg w hotelu!
– Mogłeś mnie uprzedzić – grymasi – ubrałabym się
inaczej! Efektowniej! Zabrałabym elegantszą torebkę i coś
z biżuterii.
– Torebka na siedzeniu za nami, biżuteria w schowku
przed tobą! – komunikuję i wyprzedzam moim volkswagenem małe fiaty.
Zaczyna się długie oglądanie, zawieszanie naszyjnika.
– To złoto? – zadaje takie pytanie.
– Najprawdziwsze.
Z niedowierzaniem kręci głową.
– Gdzie ty zarabiasz? – pyta wreszcie. – Przyznasz się?
Nie zapytała: „kim jesteś”, tylko „gdzie zarabiasz?”,
pewnie wzięła mnie za jakiegoś hazardzistę, może cwaniaka zarabiającego na narkotykach czy nielegalnym
handlu.
– Ale zegarek męski! Nie odróżniasz rzeczy męskich
od damskich?!
– Zegarek jest dla twego chłopaka. Wręczysz mu na
pożegnanie!
– Jaki ty jesteś przewidujący – mówi – i całuje mnie
w policzek.
W teatrze „Otello”, rzecz dobrze mi znana, widziałem
już na scenach Moskwy, Londynu i Paryża. Londyńską
edycję dzieła noszę w plecaku. Niektóre ustępy znam na
pamięć, zdarzało się, że popisywałem się recytacją wśród
uczniaków, pensjonariuszy sanatoriów, więźniów a i zakonnic. Kiedy słuchacze poważnieli, wybuchałem śmiechem. Krzepi mnie szekspirowskie zarażanie złem, raduje poniewieranie dobra! Wiedziałem, że i w warszawskim
teatrze czeka mnie pyszna zabawa!
Przed spektaklem miałem do odegrania swój epizodzik. Wykorzystuję sytuację, że Adela w toalecie przygląda się swej ozłoconej szyi, podchodzę do umundurowanej bileterki, wręczam studolarowy banknot i powiadam:
– Kiedy podejdę z dziewczyną i poproszę o wskazanie
miejsc, pani tytułuje mnie księciem. Rozumiemy się?
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– Tak jest mości książę – odpowiada i chowa
studolarówkę.
– Jeszcze nie koniec – sięgam po drugi banknot i komunikuję: – Kosz kwiatów dla Otella!
I już za moment, z Adelą uczepioną mojego ramienia,
podaję jej bilety. Grzecznie odbiera, kłania się w pas i powiada: – Mości książę, proszę za mną!
– Książę? – szepce Adela. – Takiej możliwości nie brałam w rachubę!
Podążamy za nią dostojnie, wypisz, wymaluj: prawdziwi książęta! Nim zajmiemy miejsca, Adela zdąży jeszcze
zapytać: – Jak myślisz, dostrzegają, że mój naszyjnik jest
złoty?
– Księżna nosi tylko złoto! – odpowiadam.
Nie zawiodłem się! Dwie, dwie i pół godziny ekstatycznych dreszczy! Kiedy paluchy Otella zaciskają się na szyi
Desdemony, nie mogę powstrzymać się od skowytu rozkoszy. I te smakowite dla mnie, pełne oburzeń i przygany
spojrzenia widzów! Poezja, zachwyt, upojna uczta! Nadchodzi finał, aktorzy się kłaniają, publiczność nie skąpi
braw. Wtedy – zgodnie z moim planem – bileterka wnosi kosz kwiatów. Stawia przed Otellem, ten odbiera pełen
dumy, kobieta wskazuje mnie ręką jako fundatora. Podrywam się z miejsca, wyciągam poszetkę z kieszonki garnituru i powiewam jak na festynie czy defiladzie. Aktor zgina kark z powściągliwością, nawet niechęcią.
– Mistrzu! – wykrzykuję – pańskie duszenie najwyższej
klasy. Jestem pod wrażeniem! Moje uznanie!
– Wielki książę, a nie potrafi się zachować! – strofuje
mnie Adela już w samochodzie. – Najwyraźniej śmieszą
cię ludzkie dramaty – oznajmia nadąsana.
Refleksja nie była daleka od prawdy. Zdumiałem się,
że zdarza się jej wypowiadać tak celne sądy. Przed kobietą należy mieć się na baczności. Kiedy następnego dnia
usłyszałem wyznanie:
– Chcę zostać z tobą, powinniśmy wynająć większe
mieszkanie i koniecznie zmienić meble. Te, które są u ciebie, straszą siermiężnością.
Nie ma problemu! Wynająłem mieszkanie, zamówiłem
meble. Adela już się wprowadziła.
– A ty kiedy ściągasz graty? – pyta.
Nie odpowiadam, bo wybiła chwila mojego czmychnięcia. Pozostaje do rozważenia jedna kwestia. Odejść
jako książę czy zblazowany, cyniczny kochanek? Książę
opłaci mieszkanie za rok z góry, ureguluje rachunki za
meble, pozostawi prezenty. Cynik sięgnie po walizkę, spakuje jej garderobę, zabierze prezenty, zostawi Adelę w bieliźnie. Z walizką pomknie na bazar, sukienki, podomki,
pantofle sprzeda za dziesiątą, dwudziestą część wartości,
grosze odda pijakom, aby pili za wolną miłość. Oczywiście, złoto pozostawi sobie, zawsze się przyda. Zadałem
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sobie trochę trudu. Byłem na bazarze! Rozumiem, dlaczego ludzie powiadają: co od diabła wychodzi, do diabła powraca.
Ach, dobrze być diabłem! Zdiablić świat – sprawa
trudna, ale przecie nie można powiedzieć, że nie do
wykonania!
Oddany Ci, Wujaszku, siostrzeniec Piołun
Lublin, w kwietniu 1984 roku

LIST 2
Oddycham nadwiślańskim powietrzem. Znalazłem się
w Kazimierzu. Zieleń, żółty piasek, srebrzyste fale Wisły,
niebo jak w Italii. Zobaczyłem też mężczyznę usiłującego
wypchnąć na nadrzeczny wał sfatygowaną łódź. Na wale
stał dwukołowy wózek, którym – jak łatwo było odgadnąć – zamierzał ją przetransportować na jakieś podwórko czy w obejście. Ciężko mu szło, bo wał stromy, łódź olbrzymia, a mężczyzna – co dostrzegłem, kiedy znalazłem
się bliżej – nie najmłodszy. W pewnym momencie spróbował unieść ją plecami i popchnąć wyżej. To było sprytne, szło mu więc lepiej. Dla zabawy położyłem stopę na
dziobie łodzi i uniemożliwiałem wypychanie. Odwrócony plecami nie mógł mnie widzieć. Ja na górze, on cztery
metry niżej. Natężał siły, sapał, zapierał się nogami i ani
centymetra naprzód, ani milimetra w górę.
– Co u licha?! – mruknął i się odwrócił. Dostrzegł
mnie wtedy.
Zaśmiałem się szelmowsko na widok jego zdumionej
miny. Długą chwilę mierzyliśmy się wzrokiem, ze złości
zacisnął pięści. Rozejrzał się na boki, jakby czegoś szukał.
Odgadłem, że wiosła. Ale i wiosłem nie dałby mi przecież rady.
– Źle mi życzysz – rzekłem do niego. – Pragnąłbyś zapewne, aby mnie pochłonęło piekło! – oświadczyłem tonem, jaki w telewizji podpatrzyłem u pewnego aparatczyka, który taką frazą odciął się adwersarzowi.
Wybuchnął śmiechem. W takiej chwili wybuchnął głośnym, szczerym śmiechem.
– Wierzysz w piekło? – zwrócił się do mnie
z niedowierzaniem.
– Jestem jego wysłannikiem na Polskę! – rzekłem nie
bez dumy.
– Taki musi mieć łeb nie od parady! – on na to. – Robotę potrafi utrudnić każdy głupi, a pomóc niewielu.
– Od innych pomocy oczekujesz, a sam łeb dla ozdoby
nosisz? – poraziłem go skutecznie moim osądem. – Czemu trudzisz się żmudnym pchaniem, skoro możesz bez
wysiłku toczyć?

I podrzuciłem mu sosnowego okrąglaka.
Zrozumiał. Podniósł, podłożył i poszło!.
– Nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz, będą
z ciebie...
Tu najwyraźniej ugryzł się w język. Co chciał rzec:
będą z ciebie ludzie czy będą z ciebie diabły?
Pomogłem mu umieścić łódź na wózku. Wytarł ręce
o spodnie i popatrzył na mnie życzliwiej.
– Herbaty może? Albo kwasu chlebowego? Zapraszam
do siebie.
Obejdzie się – pomyślałem. – Piwa, piwa chciałem się
napić!
***
Po paru minutach rzuciłem się na metalowe krzesło
w nadwiślańskim barze, skinąłem na kelnerkę, aby podała mi kufel piwa.
W tym momencie pojawił się młody człowiek, dwudziestopięciolatek, jakiś nadpobudliwy w ruchach o rozbieganym wzroku. Nie był zdecydowany, przy którym
stoliku ma usiąść.
– Siadaj, kolego – zaprosiłem – i piwa się napij!
– Nie mam czasu – on na to. – Idę się powiesić!
– No to nie zatrzymuję – mógłbym odpowiedzieć, ale
zorientowałem się, że ma ochotę wyjawić powód, dla którego zadynda na sznurze. Czemuż – pomyślałem sobie –
nie miałbym wysłuchać spowiedzi samobójcy?! Tacy nie
trafiają się na każdym rogu ulicy. Wskazałem mu krzesło.
– Skończę ze sobą, dziewczyna mnie zdradza! –
oświadczył z nieskrywanym bólem, kiedy już usiadł.
I czekał, co powiem. Nic nie mówiłem, bo co miałem gadać, on chciał się użalać.
– Zdradza mnie z jakiś marnym komediantem, blagier w dziurawych butach, skropiony ruskimi perfumami, a podaje się za księcia! Nawet ona, to znaczy moja
dziewczyna, zauważyła, że to prostak! Nie ma dworskich
manier, ubiera się bez gustu, owszem, pieniędzy mu nie
brakuje, pewnie okradł jakiś wiejski bank lub udusił starą, bogatą ciotkę. Szasta pieniędzmi na lewo i prawo, jakby chciał się pozbyć, jakby go parzyły, najwidoczniej nie
chce, aby jakikolwiek ślad po nich pozostał. Podarował
jej garść złota, a po trzech dniach okradł z prezentów,
odzieży i zostawił z nieopłaconymi rachunkami za meble i mieszkanie! Naszyjnika nie chapsnął, dzień wcześniej sam go zabrałem. Chciałem sprawdzić u jubilera,
czy faktycznie ze złota. Na szczęście ze złota. Dziewczyna
jest przekonana, że rąbnął także naszyjnik. Nie mógł go
zakosić, a ja mogłem sprzedać, kupić dziewczynie coś na
grzbiet, buty i zapłacić długi! Nie! Nie potrafię, nie chcę
żyć na takim świecie! Co nic nie mówisz? – zwrócił się do
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mnie. – Uwierz, potwierdź, że to straszny cios przegrać
rywalizację z takim burakiem! Dla takiego mnie rzuciła.
Nic nie mówiłem, bo te słowa, jak grom z ciemnego
piekła! Mówił o naszej Adeli. Parę razy słyszałem o zaskakujących zbiegach okoliczności. Zdarzają się ludziom,
zwierzętom, ale także – czego doświadczałem – diabłom!
– Sznur masz solidny? – zapytałem.
– Mam kawał mocnego sznura, a w rezerwie dobry pasek od spodni!
Ot, przygotował się. Skrupulant!
Na twoim miejscu postąpiłbym tak samo! – mógłbym
powiedzieć, ale nie powiedziałem. Złość mnie porwała,
na niego i na siebie. Był – choć przecież o tym nie wiedział – świadkiem moich poczynań, lepiej żeby zniknął.
Byłem wdzięczny Adeli, że doprowadziła go do obłędu.
Ciekawe, czy będzie straszył ją po śmierci?
Ale jeszcze kostucha nie miała go w swoich objęciach,
jeszcze nie przytuliła do swej chudej piersi! Do niej jeszcze krok, jeszcze dwa, chciałem, żeby je zrobił jak najprędzej! Trzeba było więc wesprzeć dobrą radą!
– Żyć z poczuciem takiej klęski, rzecz straszna – podpowiadałem. – Jesteś odważny i honorowy, a sznur masz
solidny, do dzieła! Do dzieła!
– Żegnaj, przyjacielu – ze łzą w oku rzekł do mnie.
– Chciałbym uścisnąć twą dłoń. Będzie to ostatnia ludzka ręka, którą w życiu uścisnę!
Odszedł ku kępie drzew, skąd przyszedłem.
Wypiłem piwo, zjadłbym pstrąga, bo kelnerka namawiała, ale co tam pstrąg smażony. Ciekawy byłem, czy
chłopak już wisi.
Nie wisiał!
Malował łódź starego mężczyzny, którą pomogłem
umieścić na wózku. Tego chłopaka przegrałem, ale
jego dziewczyny nie, sprawi nam jeszcze wiele miłych
niespodzianek.
Żegna Cię, Wujaszku, tego dnia odrobinę zasmucony,
Twój siostrzeniec Piołun
Lublin, w maju 1984 roku

LIST 3
Drogi Wujaszku Krętaczu
Siedzę sobie w lubelskim Ogrodzie Saskim
i podśpiewuję:
W Saskim Ogrodzie koło fontanny
Jakiś się frajer przysiadł do panny.
Tak z nią flirtował aż przebrał miarę
Skradł jej całusa ona mu zegarek.
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Na ławeczce obok siedzi pewna osoba, no, nie panienka, może i nie matrona, lecz dojrzała, by nie powiedzieć
przejrzała kobieta. Wzrok ma rozmarzony, rzuciła w moją
stronę kokieteryjne spojrzenie i o pogodzie zagaduje. Nie
reaguję. Ale frajerów – żeby pozostać przy słowach piosenki – nie brakuje. Ot, w pobliżu przechadza się nerwowo młodzian piękny acz posępny. Bez wątpienia student
albo inny darmozjad. Buty i spodnie znoszone, koszula
nieświeża, ale myśli mu się kłębią pod sufitem, bo rękoma macha, jakby miał przed sobą dyskutanta. Taki może
oddać piekłu wielkie zasługi! Zmęczył się, chciał najwyraźniej oddech uspokoić, przez moment nie mógł się zdecydować, na której ławce przysiąść, obok mnie, czy obok
tamtej osoby. Oczywiście, usiadł koło starej kokoty, widocznie babskiego towarzystwa potrzebował. Nawet miło
się im rozmawiało, w pewnym momencie pyta: – Która
godzina? – Dziesiąta! – słyszy odpowiedź. – Dziesiąta?!
Niemożliwe! – on na to. – No i nie przyszła! – ironizuje kobieta zalotnie. – Przyjdzie, przyjdzie! – odpowiada
chłopak. I dalej się przekomarzają. – Która godzina? –
pyta za jakiś czas. – 10.30 – tym razem słyszy taką odpowiedź. – Coś musiało się stać – mówi raczej do siebie niż
do niej. Zrywa się i odchodzi spiesznym krokiem. Kokota pozostaje niepocieszona. Dawno nie widziałem tak zasmuconej osoby!
– Gdybym była młodsza – powiada ni to śmiechem ni
żartem – może by został. Ot, chciałaby dusza do raju! –
dorzuca smętnie.
– Jeszcze się poczuje pani bardzo młodo! Chłopak
wróci – rzucam obiecująco. Wiem, że wróci, bo zdążyłem mu wyciągnąć portfel. A brak swego portfela zauważy nawet największa gapa.
– Wróci?! – pyta z niedowierzaniem.
– Wróci! – zapewniam. – Odda mu pani jego własność
i podaruje ten złoty drobiazg – tu podsunąłem obszarpany pugilares i złoty zegarek. – A jeśli przyjmie zegarek, to nie odrzuci kolejnych upominków. O, tu – proszę
– pierścioneczek, żeby go obdarować po kolejnym udanym spotkaniu, tutaj klipsik jeden, drugi... Jakże się będzie cieszyć jego dziewczyna! Pani też nie ominą satysfakcje, zaznasz kobieto nieziemskich rozkoszy!
Jeszcze nie ochłonęła, nadbiega student. – Nie zostawiłem portfela? – pyta. – Proszę usiąść – odpowiada ona.
Wprawdzie niechętnie, ale siada. Podaje mu jego zgubę.
Chłopak otwiera, zamyka, znów otwiera, bo nie wierzy
własnym oczom. Miał jeden banknot, teraz ma dziesięć.
– Trudno uwierzyć, że to pańskie? – kpi sobie w żywe
oczy.
– Nie można mieć wątpliwości! Jest tam fotografia pana
dziewczyny. Co, nie chce pan przyjąć własnego portfela?
– Jak mam dziękować? – kryguje się obdarowany. – To
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nie wszystko, jeszcze zegarek, żeby pan nie zapomniał,
że czekam jutro o ósmej! Ot, pod tym adresem i podsuwa karteczkę z wykaligrafowaną nazwą ulicy i numerem
mieszkania. Chłopak bierze świstek, wpatruje się w adres, chowa w portfelu. Szuka słów, ale chyba nie znajduje, bo bez słowa odchodzi.
– Co będzie, jak nie przyjdzie? – pyta mnie, a może
siebie. – Przyjdzie, przyjdzie! I to będzie dowód, że panią odmłodziłem! – Kim ty jesteś? Pewnie będę musiała
cyrograf podpisać! – śmieje się ze swego dowcipu już zupełnie ze mną spoufalona. – Już podpisałaś! Jesteś więc
wybranką losu. Możesz więcej niż inni! Już kupujesz ludzi, deprawujesz, wymuszasz schadzki, narzucasz swoją
wolę. – Jeśli to uważasz za cyrograf, to mnie nie przeszkadza! Możemy działać dalej! Proszę o więcej!
I już mamy kolejny dzień i emocje niebywałe! Widzę:
wraca z bazaru, jest w czerwonych szpilkach i czerwonej
sukience! Tak, nabyła rzeczy, które parę dni wcześniej radowały Adelę! Jak to się wszystko pięknie toczy, jak to się
wszystko wspaniale układa!
Nadchodzi dzień, na który czekałem. Prezenty się
skończyły, kolacje przestały smakować, chłopak zaczyna odczuwać wstręt do siebie, także do partnerki, usiłuje
wykręcić się z tej znajomości. Nie idzie mu łatwo! – tego
się spodziewałem. Ale nie przypuszczałem, że tak będzie
mu utrudniać odejście! Zaskoczyła mnie i jego. Nieprzewidywalne, zdolne i przebiegłe kobieciątko!
Sfotografowała bibeloty, które mu podarowała. Grozi, że jeśli jutro jej nie odwiedzi, fotografie otrzyma jego
dziewczyna, z odpowiednim komentarzem.
Stoję pod drzwiami i słyszę, jak chłopak krzyczy: –
Uduszę cię, jeśli nie zostawisz mnie w spokoju. Uduszę
jak burą sukę! – grozi. Uuuu, potrafiła mu, jubilerka, zalać
sadła za skórę. Tylko, żeby mu odwagi nie zabrakło! Może
także wyrzucić ją przez okno! Taki wariant też będzie rozważał. Ale teraz słychać jedynie szyderczy śmiech kobiety.
– Idź, ochłoń, prześpij się, sam lub z dziewczyną, a za tydzień przyjdziesz mnie przeprosić! – karci go pewna siły

swoich argumentów. Chłopak trzaska drzwiami i wybiega. Wiem, wiem, jakie myśli kłębią mu się w głowie. Udusić żadna sztuka, najgłupszy oficerek się zreflektuje, że
sama tego nie zrobiła i po godzinie będzie wiedział, co za
kochaś denatkę odwiedzał. Lepiej wyrzucić przez okno,
można upozorować samobójstwo. Śledczy będzie sobie
nieźle głowę suszył. Póki co, odpowiednie lektury podrzucam. Budzi się i zasypia z myślą o zbrodni doskonałej.
Tydzień szybko mija, zdążam pod tamten adres. Chcę
się dostać pod drzwi, a na schodach rozsiadło się jakieś
indywiduum, rosłe, harde, pewne siebie. Przystanąłem,
bo widzę, że nie zamierza mnie przepuścić.
– Kto ty jesteś? – pyta.
– A co ci do tego! – odpowiadam.
– Nie powiesz, nie przepuszczę.
– Idę do mojej znajomej z czwartego piętra.
– Nie ma jej, już nie wróci, wyjechała do swojej córki,
będzie się wnukami opiekować. Czekam tu na pewnego
studenta, mam przekazać mu pozdrowienia i fotografie
jakichś drobiazgów. To ty jesteś tym studentem?
– Tak, student to ja, wiem, co jest na tych fotografiach.
Spodziewałem się tej przesyłki – i wyciągam łapę.
Ten uśmiechnął się półgębkiem. – Dla ciebie, koleś –
tak do mnie powiada – mam inną przesyłkę. I sięgnął po
leżącą obok zmiętą gazetę. Rozwinął, wyciągnął zużyty
pędzel malarski. Jeszcze nie skojarzyłem, dopiero gdy powiedział: 2:0, zrozumiałem, że wygrał ze mną dwa razy.
Ale mecz trwa. I nie zamierzam odstępować pola.
Ach, być zwycięskim diabłem – sprawa nie najłatwiejsza! Pojąłem, że trudnych rywali na mojej drodze nie zabraknie. Ale myśl o zwycięstwie nie przestaje mnie nęcić!
Żegna Cię, Wujaszku, oddany siostrzeniec Piołun
Lublin, w czerwcu 1984 roku

Listy diabelskie pochodzą z książki Zbigniewa Włodzimierza Fronczka Anioły, diabły i kobiety. Lublin 2021.
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No to ją macie

Do naprawienia
zepsutego świata
wybrany jestem
*
Skumbrie w tomacie
skumbrie w tomacie
Chcieliście Polski
no to ją macie!
Skumbrie w tomacie
skumbrie w tomacie

Józef Zięba

Ja tu
Wieszcz

Pstrąg

W Lublinie
Norwida pomnik
pozostał samotny
Nie miał kto kwiatów
przed nim złożyć
Z opóźnieniem
uciąłem we własnym ogrodzie
pęk jesiennych hortensji
Położyłem przy stopie poety
Niech więdną powoli
Rok Norwida
dwutysięczny
dwudziesty pierwszy
jeszcze się nie kończy
Trwać będzie
kilka miesięcy
Pomnik
przed Katolickim Uniwersytetem
Stoi

O poezji

p a ź d z i e r n i k

24 września
na sesję naukową wyjechali
norwidolodzy

Walnął w stół pięścią

Ja tu Pan

–
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Na dwusetną rocznicę
urodzin Cypriana Norwida

Raz do redakcji „Słowo Niebieskie”
przyszedł mały człowieczek
z kotkiem czy pieskiem

Zadrżały
fotele
krzesła
i skóra na pieskach

w r z e s i e ń

Lublin, 14 X 2021

Ona umarła!... są-ż smutniejsze zgony?
I jak pogrzebać tę śliczną osobę?
Umarła ona na ciężką chorobę,
C. K. Norwid: Na zgon poezji
Po lekturze
dobrych wierszy
świat się wydaje
mimo wszystko
trochę lepszy

Pomnik C. K. Norwida,
al. Racławickie
Lublin, przed KUL.
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Przysłowia
i powiedzenia
lubelskie

Zbigniew
Włodzimierski

Praca, spryt i kołacz
Bez prace nie będą kołacze! – pouczał swych czytelników Biernat z Lublina i raczył ich opowieścią o leniwym
rolniku proszącym boginię Ceres o jęczmień bez plew
i ości. Prosił i wyprosił, na jego polu wyrosło takie zboże.
Ale nie cieszyło długo właściciela. Ziarno bez naturalnej
ochrony kłujących ości natychmiast zjadły ptaki. Autor
mógł zakończył przypowiastkę morałem: tak to już być
musi, że plon jest nagrodą za trud. Bez pracy nie ma kołaczy – powtarzano całe wieki, niektórzy wybierali żartobliwą frazę: pieczone gołąbki nie lecą do gąbki!
Powiedzenie „praca nie zając, nie ucieknie” – zdobyło zaskakującą popularność. Znają je także nasi wschodni sąsiedzi, Rosjanie, Ukraińcy a i Białorusini chętnie
obwieszczają, że praca nie wilk, do lasu nie pomknie.
Trudno zaprzeczyć, pracę zawsze można odłożyć i zawsze do niej wrócić, gdyż nie ucieknie! W dawnej Polsce powiadano: praca odkładana niewiele warta. Znano również powiedzenie: szkoda wielkiej pracy, kiedy
mała zmoże. Brzmi może zagadkowo, więc wyjaśnię, że

należy planować zadania, aby oszczędzać siły i nie pracować nadaremnie. Zalecano więc rozsądek, we wszystkim.
W XVII stuleciu znano już porzekadło: praca, gniew, picie – najzdrowsze w miarę. Pracować więc w granicach
rozsądku, pić z umiarem, popadać w złość – owszem czemu nie – ale niezbyt często. Praca jednak zawsze kusiła, nie brakowało takich, co już o świcie podwijali rękawy. Patrzono na nich z podziwem, bo pomnażali majątek.
W tymże stuleciu równie chętnie głoszono: praca z ochotą przemienia słomę w złoto! Biernat, od którego zaczęliśmy naszą gawędę, zapisał: praca bogactwa czyni. Wiedza
wiedzą, a zmuszenie do pracy – nawet za hojne wynagrodzenie – bywało sztuką. Biernat przytoczył opowiastkę o sprytnym winiarzu, który znalazł sposób zachęcenia
do pracy swych leniwych spadkobierców. Na łożu śmierci
wyjawił, iż pieniądze zakopał w winnicy. Po jego śmierci raźno zabrano się do pracy, przekopano szmat ziemi,
pieniędzy nie znaleziono, ale uprawiono winnicę. Robota – prawdopodobnie – zaowocowała. ■

5831, akryl/płyta, 95 × 50, 2017.

MALARSTWO
&…

Jerzy Grzegorz
Pęczuła

☟

4160, akryl/płótno, 100 × 80, 2016.

5010, akryl/płyta, 122 × 93, 2019.

6997, akryl/płyta, 101 × 77, 2021.

004, akryl/płyta, 93 × 63, 2017.

… drewno, bursztyn, mosiądz i stal

Pudełko na biżuterię, drewno akacji, inne gatunki drewna, bursztyn, długość około 30 cm.

☟

Piórniki, drewno orzecha, akacji, jesionu, jabłoni,
czarny dąb, bursztyn, mosiądz.

Wisiory, drewno jabłoni, śliwy, czarny dąb, bursztyn, stal, miedź.

Wisior, czarny dąb, bursztyn, mosiądz.

Wieko pudełka na biżuterię, drewno
rokitnika, leszczyny, bzu, śliwy,
czereśni.

Wisior, drewno dębu, jabłoni, bursztyn, miedź.

