Golone, strzyżone

Wacław Iwaniuk

Nie ma bliskiej ziemi, chociaż ziemia jest
Nie ma słońca, chociaż słońce świeci.
Często odwiedzam groby poległych kolegów
Spotkania z nimi odłożone na czarną godzinę
Są mym chlebem codziennym
Klęcząc, piję eliksir wieczności.
Golone, strzyżone –
Kiedyś wierzyłem w anioły ale mnie zdradziły
Odeszły by pomagać krajowym lirnikom
Sztucznym słowem pisać za nich ody.
Drzewa w ogrodzie zmieniają kolory
Jaśminowe kwiaty zamykają puste wnętrza
Skryte misterium życia kończy się.
W oknie już jesień
Zapach pieczonych bułek roznosi rumiany świt
Po trawnikach baraszkują liście
Od Zatoki Hudsońskiej z Północnych Terytoriów
Ruszyły ptaki
A w moich snach tamta jesień
Twarze Urzędników Gdańskiej Poczty
Nie doręczone gołębie białych kopert
Pokryte krwią.
Był to mój rok i mego pokolenia
Bo ci którzy przyszli po nas
Nie mieli już naszej woli.
Jedni jak Ważyk wdzieli wrogi mundur
Cała Polska biła brawo gdy szedł pijany Broniewski
Gdy Gałczyński wieńczył wierszem Stalina.
Na pytanie skąd się wzięły wrzody na ich słowach
Żaden z nich do dziś nie odpowiedział.
Ilu ich było –
Może londyńskie Biuro AK
Cmentarz prawdy
Zachowało w aktach.
Może zaświadczy pustynia Libijska
Z pogrzebanymi w piasku polskimi hełmami.
Toronto, sierpień 1987
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Drodzy Czytelnicy,
Pieniądze szczęścia nie dają – głosi stare przysłowie.
Czy to prawda? Jedni powiedzą – tak, inni – nie.
W sprawie spojrzenia na bogatych nie ma więc zgodności w ocenach.
Najbardziej znanym z zamożności człowiekiem pozostaje mityczny król Krezus. Jego imię stało się synonimem
bogacza. Nie wiadomo, jak wszedł w posiadanie wielkiego majątku, wiadomo jedynie, że zażywał bogactwa, jadał
obficie i spał długo. Niewielu wie, iż dostał się w niewolę króla Persów, Cyrusa i skazany został na spalenie. Stos
przygotowano, podłożono ogień, Krezus jednak nie zgorzał, na ratunek pospieszył mu sam Apollo, bóg grecki.
Interwencja sił nadziemskich, tak je nazwijmy, również miała ogromny wpływ na stan kasy. Dionizos, także bóg grecki ale troszczący się o szczególnie o hulaków,
potrafił pomnażać ludzkie dobra. Spełnił – na przykład
– kapryśne życzenie króla Midasa. Monarcha chciwy
bogactw zapragnął, aby wszystko, czego dotknie, zmieniało się w złoto. Ten „życzeniowy kij” miał dwa końce.
Złotem stawało się nawet pożywienie. Midas uprosił cofnięcie kłopotliwego daru. Za radą Dionizosa wykąpał się
w strumyku o nazwie Paktol i stracił darowaną mu moc.
A strumyczek od tamtego czasu niósł złoty piasek.
Pieniądz nie śmierdzi – powtarza się jeszcze porzekadło dobrze znane starożytnym. Bez pieniędzy nawet
umrzeć trudno – powiadają niektórzy. Inni dodają: –
pieniądz rządzi światem, lub: – pieniądz wszystko może.
Czasem, nie bez mściwej satysfakcji w głosie, przypomina się powiedzonka świadczące, że i bogatym nielekko,
ot, choćby takie: – wielkie pieniądze, wielki kłopot. Albo:
pieniądze przyprawiają ludziom rogi.
Skoro tak się dzieje, to znaczy, że ludziska mają pieniądze! W naszym kraju 60% rodaków posiada oszczędności
zapewnia w swym błyskotliwym felietonie Oszczędzanie
i inwestowanie w czasie pandemii i inflacji prof. Marian
Żukowski. A jak Polak oszczędza?
Trzyma kapitał w banku, w pończosze, wreszcie
inwestuje!
Profesor podkreśla, że inwestowanie nie jest łatwe!
Aby pomnażać swe oszczędności, trzeba mieć wiedzę,
a i odrobinka szczęścia nie zawadzi! Nie każdy musi korzystać z rad profesora Żukowskiego, ale każdy powinien przeczytać ten felieton! Wyznam, że sam staram się
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w życiu kierować zasadą wpojoną mi przez moją babcię
Helenę. Otóż babuleńka moja, która przeżyła trzy wojny,
powiadała: masz – nie ciesz się, nie masz – nie smuć się.
Maksyma brzmi dla mnie przekonywająco, chętniej zachwycałbym się górą złota niż ją zdobywał.
A w numerze, który trafia do rąk Czytelników, wiele miejsca poświęcamy losom poetów i nieodległego Zakarpacia. O Franciszku Karpińskim – śpiewaku Justyny,
Ojczyzny i Pana Boga – pisze prof. Stefan Kruk. Prof. Jan
Orłowski przypomina zapomnianą poetkę Marię Bartusównę, jej fascynacje Zakarpaciem oraz zbójnikami znad
Czeremoszu. Publikujemy wiersze i wspomnienia o Janie Pocku ludowym poecie z lubelskiego Kalenia. Miłośnicy ludowej literatury i sztuki rymotwórczej Jana Pocka zorganizowali w czerwcu roku 2021 roku ogólnopolski
konkurs recytatorski jego wierszy. W Siedliszczu, gdzie
urodził się równie znakomity poeta Wacław Iwaniuk,
któremu przyszło wieść żywot emigranta, miłośnicy jego
twórczości od szeregu lat organizują konkurs poetycki.
Na konkurs nazwany imieniem siedliskiego autora napływają wiersze z całego świata. W czasie ostatniej biesiady literackiej, zorganizowanej w lipcu tegoż roku, kiedy honorowano kolejnych laureatów, odsłonięto ławeczkę
poety. Publikujemy fotoreportaż z literackiej uroczystości oraz utwory Wacława Iwaniuka. A ponadto o poetach:
Kazimierzu Andrzeju Jaworskim, Władysławie Broniewskim, Edwardzie Stachurze i Ryszardzie Kornackim pisze
Artur Zbigniew Metera.
Polecam relacje niezrównanego reportera Marka
A. Koprowskiego z jego wypraw na Zakarpacie oraz refleksje autorstwa prof. Czesława Michałowskiego i wszędobylskiego Stanisława Turskiego z pobytu w tymże zakątku Karpat.
Warto zwrócić uwagę na piękny i poruszający esej ks.
prof. Zygmunta Zielińskiego o trudnych czasach Kościoła w czasach niewoli, relacje Cezarego Listowskiego z czasów stanu wojennego, szkic ks. prof. Edwarda Walewandera, prozę Stanisława Rogali, poezję Henryka Kozaka,
reportaże Jana Henryka Cichosza, wspomnienia, felietony a także dzieła fotograficzne Romana Krawczenki lubelskiego artysty urodzonego w Smoleńsku.
I do spotkania za dwa miesiące – redaktor
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Śluby Jasnogórskie
prymasa Wyszyńskiego

300 lat po Ślubach Lwowskich Jana Kazimierza
26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze w Częstochowie zostały uroczyście złożone śluby przed obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej. Działo się w trzechsetną
rocznicę ślubów złożonych we Lwowie przez króla Jana
Kazimierza.
– Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości,
wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych
(…) Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i ciebie za patronkę naszą i za królową narodu polskiego uznajemy – brzmiały słowa Jasnogórskich Ślubów
Narodu Polskiego.
Rotę ślubów ułożył kardynał Stefan Wyszyński w trakcie swojego internowania w Prudniku i Komańczy. Prymas został aresztowany przez władze komunistyczne
we wrześniu 1953 roku i był przetrzymywany w kilku
miejscach odosobnienia przez kolejne ponad trzy lata.
W tym czasie w sercu kardynała Wyszyńskiego zrodziła się potrzeba zawierzenia Polski Matce Bożej na wzór
króla Jana Kazimierza, który trzysta lat wcześniej ślubował jej we Lwowie.

– Czytając „Potop” Sienkiewicza, uświadomiłem sobie
właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie.
Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan
Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z odmętów. Pojechali obydwaj na południowy wschód,
do Lwowa: drogę torowali im górale, jak to pięknie opisuje Henryk Sienkiewicz. Gdy z kolei i mnie przewieziono
tym samym niemal szlakiem, z Prudnika na południowy
wschód, do czwartego miejsca mego odosobnienia, w góry,
jechałem z myślą: musi powstać akt Ślubowań odnowionych! – mówił później kardynał Wyszyński.
Śluby Jasnogórskie zostały złożone 26 sierpnia 1956
roku na Jasnej Górze. Data nie była przypadkowa – 26
sierpnia przypada bowiem Święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Na Jasną Górę przybyło wówczas około milion wiernych. Rotę Ślubów odczytał biskup Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu
Polski. Na fotelu, w którym zasiąść powinien prymas Wyszyński, położono biało-czerwone kwiaty (prymas został
uwolniony w październiku tego samego roku). Jednocześnie, w duchowej łączności z Jasną Górą, śluby zawierzenia Maryi kardynał składał w miejscu swego pobytu,
wówczas w Komańczy.

n u m e r

4 (108)

l i p i e c

-

s i e r p i e ń

2 0 2 1

•

7

Jan Matejko, Śluby lwowskie Jana Kazimierza; 315 × 500 cm, olej na płótnie, 1893, Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Nieco ponad 300 lat wcześniej, 1 kwietnia 1656 roku
miały miejsce Śluby Lwowskie, których autorem był
święty Andrzej Bobola. Jan Kazimierz złożył śluby przed
obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Polska znajdowała się wówczas w wielkiej potrzebie, pustoszona przez
Szwedów (szacuje się, że zniszczenia podczas potopu
szwedzkiego przewyższają zniszczenia dokonane przez
Niemców w czasie II wojny światowej). Król w sposób
symboliczny uczynił Matkę Bożą królową Polski, prosząc Ją o ratunek.

– Do najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie
za patronkę moją i za Królową państw moich obieram,
wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie
polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym
i opłakanym królestwa mojego stanie, przeciw nieprzyjaciołom rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam – mówił polski monarcha.
50 lat po Ślubach Jasnogórskich do Częstochowy przybyło 200 tysięcy wiernych, którzy brali udział w mszy rocznicowej, w trakcie której kardynał Józef Glemp odczytał tekst
ślubów złożonych w okresie komunistycznych rządów. ■
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Zygmunt
Zieliński

Interrex
W monarchii dziedzicznej problem bezkrólewia
nie niósł ze sobą ewentualności bezrządu. Oczywiście
perturbacje mogły się pojawić i często się pojawiały przy
zmianie dynastii. Przykładem takiego przesilenia jest
Wielkie Księstwo Moskiewskie po śmierci Iwana Groźnego w 1584 r., kiedy zamieszanie zwane wielką smutą zakończyło się dopiero wyborem przez Sobór Ziemski Michała Romanowa carem w 1613 r.
W Królestwie Obojga Narodów podobna sytuacja
zdarzyła się w 1572 r. po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta. Na dziedziczność tronu mimo przychylności
szlachty dla takiego rozwiązania, nie było szansy. Zabiegi o tron polski ze strony ewentualnych kandydatów do
korony trwały długo a bezkrólewie przeciągnęło się do
półtora roku. To stworzyło sposobność zorganizowania
rządów państwem w czasie bezkrólewia. Długie interregnum wymagało wyznaczenia takiej osoby. Za najodpowiedniejszą uznano najwyższego dostojnika kościelnego,
pierwszego metropolitę i prymasa Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Uchańskiego. Wojewoda krakowski, Jan
Firlej, kontrkandydat na stanowisko interrexa nie uzyskał tego urzędu. A powierzenie go prymasowi przesądziło o jego roli w tym zakresie do końca I Rzeczypospolitej.
Interrex – sama nazwa wywodziła się jeszcze ze starożytnego Rzymu, kiedy interrexa wyłaniał Senat – był najwyższym urzędnikiem państwowym, sprawował wszakże tylko niektóre funkcje monarsze. Najogólniej można
określić jego kompetencje na forum polityki zagranicznej
i bieżącej administracji państwowej. Kierował też elekcją
władcy i ogłaszał jego panowanie.
Powierzenie urzędu interrexa prymasowi, zatem
pierwszemu dostojnikowi kościelnemu w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim usuwało niebezpieczeństwo zawłaszczenia władzy przez interrexa magnata.
Drugi metropolita był we Lwowie, ale jego godność datowała od połowy XIV w. Za arcybiskupem gnieźnieńskim przemawiało szereg racji, zarówno historycznych
jak i politycznych. Kościół na ziemiach piastowskich
miał od roku 1000 jedną centralę. Była nią metropolia

Jakub Uchański herbu Radwan (ur. w 1502 roku we wsi Uchanie, zm.
5 kwietnia 1581 roku w Łowiczu) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski
od 1562, biskup włocławski od 1561 (wybrany już w 1557), biskup chełmski
od 1551, sekretarz wielki koronny od 1548 roku, archidiakon warszawski
w 1549 roku, dziekan płocki w 1548 roku, kanonik krakowski w 1538 roku,
kanonik chełmski w 1536 roku, sekretarz i zarządca dóbr królowej Bony,
interrex po śmierci Zygmunta II Augusta i ucieczce Henryka Walezego,
bibliofil., BN, anonim , rycina z 1846, domena publiczna, wikipedia

gnieźnieńska. Blokowała ona pretensje Magdeburga do
zwierzchności metropolitalnej nad obszarem panowania
Bolesława Chrobrego i jego następców. Próbę podporządkowania Kościoła w Polsce Magdeburgowi podjął w 1131
arcybiskup magdeburski Norbert, który pozyskał dla tej
sprawy jednego z antypapieży, Innocentego II. Bolesław
Krzywousty za cenę licznych ustępstw zdołał uzyskać od
cesarza Lotara III w 1136 r. potwierdzenie niezależności polskiej prowincji kościelnej. Była to dalekowzroczna polityka polskiego władcy, gdyż rozbicie dzielnicowe,
1138–1308, dowiodło, że organizacja kościelna mająca na ziemiach polskich własną i niezależną metropolię
była najskuteczniejszym lepiszczem jednoczącym te ziemie mimo rywalizacji książąt dzielnicowych. Polska rozbita na szereg faktycznie suwerennych księstw – autorytet seniora był czysto formalny – utrzymała spójność na
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gruncie kościelnym, a katolicyzm mający znamiona polskie, budował także wspólnotę narodową. Przy zrozumiałych zastrzeżeniach przeciwko użyciu dla tamtych czasów pojęcia „naród”, można wszakże mówić o poparciu
dla Łokietka elementu rodzimego, czemu przeciwstawić
trzeba stanowisko ludności obcej, jak tego dowodzi bunt
wójta krakowskiego Alberta, przywódcy niemieckiego
mieszczaństwa Krakowa.
Sprawa prymasostwa Gniezna pojawiła się właściwie
z chwilą powstania drugiej metropolii w Polsce, najpierw
z siedzibą w Haliczu, a następnie we Lwowie. Wiele wskazuje na to, że w 1414 r. na synodzie prowincjonalnym
w Wieluniu doszło do ustalenia pierwszeństwa Gniezna
przed Lwowem, co nastąpiło po prostu via facti i decydowała tu chronologia, ale Władysław Jagiełło wolał mieć
ten stan rzeczy umocowany w Stolicy Apostolskiej, co nastąpiło na soborze w Konstancji (1414–1418), gdzie tytuł
prymasa przyznano arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Mikołajowi Trąbie. Brak dokumentu soborowego potwierdzającego ten fakt nie dziwi, bowiem prymasostwo nie
było godnością jurysdykcyjną, a tylko pierwszeństwem
z tytułu powstania metropolii w danym państwie. W państwach europejskich bywało po kilku, a nawet kilkunastu
prymasów. Były to tytuły czysto honorowe, toteż metropolita mający taki tytuł niczego nie zyskiwał w sensie jurysdykcyjnym. Zakres władzy metropolitów gnieźnieńskich
był ogromny, sięgał aż po Wilno, Łuck, Żmudź, Inflanty
i Smoleńsk, czasowo Kijów i Żytomierz. Zwykle prymasi
otrzymywali również godność związaną z jurysdykcją, co
wszakże w przypadku Trąby nie nastąpiło, dlatego trwały
starania o uzyskanie zwykle w takich przypadkach udzielanego tytułu legata urodzonego, co wiązało tę godność
na stałe z prymasostwem. Arcybiskup Jan Łaski uzyskał
od Leona X na soborze laterańskim V bullę Pro excellenti, datowaną 11 lipca 1515 r. Bulla przyznawała metropolicie gnieźnieńskiemu jurysdykcję nad obszarem własnej metropolii, a na podstawie urzędu prymasowskiego
i właśnie udzielonej mu godności legata urodzonego nad
całym Kościołem na terenie Polski. Zatem władza metropolity gnieźnieńskiego jako legata urodzonego rozciągała
się także na metropolię lwowską. Tytulatura prymasowska
ustaliła się po Unii Polski z Litwą w Lublinie w roku 1589,
odkąd arcybiskupi gnieźnieńscy nosili tytuł: Dei et Sedis
Apostolicae gratia sanctae Gnesnensis Ecclesiae Archiepiscopus, Legatus Natus, Primas Regni Poloniae Magnique
Ducatus Lithuaniae Primusque Princeps (prymas Królestwa Polskiego i Litwy). Wymieniona godność prymasa
miała w pierwszym rzędzie dla Korony wymiar polityczny, gdyż od 1572 r. w czasie bezkrólewia prymas faktycznie w miejsce nieobecnego monarchy sprawował władzę
polityczną w Polsce jako interrex.
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Rola, jaka przypadała w udziale prymasowi w najtrudniejszych dla kraju chwilach wakansu na tronie, wymagała wszakże jego niekwestionowanego autorytetu. Trudne dla Rzeczypospolitej czasy nadeszły u schyłku XVIII
wieku, kiedy także i ten autorytet był w niewyobrażalnym poniżeniu. Gabriel Podoski lekko traktował nawet
swe obowiązki pasterskie. Następca Antoni Kazimierz
Ostrowski, zależny od Rosji, byłby dobrym administratorem dóbr biskupich, ale nic poza tym. Dopiero, kiedy
prymasostwo objął po nim w 1784 r. Michał Jerzy Poniatowski, można powiedzieć, że po długim czasie na stolicy prymasowskiej zasiadł człowiek dużych zdolności nie
tylko w dziedzinie kościelnej, ale i politycznej. Zmarł jednak w 1794 r. na rok przed ostatecznym rozbiorem Polski. Był zatem ostatnim prymasem, który po Stanisławie
Auguście Poniatowskim byłby kolejnym interrexem. Archidiecezja gnieźnieńska znalazła się po 1792 r. w granicach zaboru pruskiego. Prymas Poniatowski w zasadzie
nie rezydował w Gnieźnie, gdzie urzędowali jego oficjałowie. Problem prymasostwa był wtedy szczególnie istotny dla króla i resztek już państwowości polskiej. Prymas
był zawsze kojarzony z suwerennym państwem polskim.
Prusy zdecydowane były dokonać całkowitej kasacji prerogatyw prymacjalnych i metropolitalnych Gniezna.
W 1798 r. pruskie ministerstwo spraw zagranicznych powiadomiło metropolitę Ignacego Krasickiego, że jego prerogatywy metropolitalne ustały w stosunku do diecezji
leżących w zaborze rosyjskim. Jeszcze wcześniej, bo już
w 1796 r. osobnym dekretem królewskim zabroniono nowemu prymasowi Ignacemu Krasickiemu używania tytułu prymasa. Jednak arcybiskup gnieźnieński zachował tytuł legata urodzonego. Z tym jednak nie wiązały się żadne
prerogatywy polityczne.
O ile po sejmie grodzieńskim 1793 r. używanie tytułu
prymasowskiego mogło teoretycznie istnieć w granicach
Prus, a z kolei tam było to zabronione dekretem królewskim, Austria i Rosja nie musiały zajmować się problemem prymasowskim, gdyż na ich terenach władza arcybiskupów gnieźnieńskich już nie istniała. Dla Prus
problem prymasostwa był jednak przysłowiowym gorącym żelazem. Tym bardziej, że Rosja i Austria chciały
mieć ten tytuł w swoich państwach oczywiście bez wiązania go z tradycją I Rzeczypospolitej.
Problem tytułu prymasowskiego wrócił zatem, bowiem o ile Prusy obawiały się go i zwalczały wszelkie próby jego wznowienia aż do końca zaboru, to Rosja i Austria postarały się o jego przywrócenie w takiej formie,
która lepiej aniżeli pruskie zakazy, grzebała pamięć historyczną związaną z prymasostwem Polski niepodległej. W 1818 r. papież Pius VII przyznał na prośbę Aleksandra I dla arcybiskupów warszawskich tytuł prymasa
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Portret Michała Jerzego Poniatowskiego (1736-1794), wikipedia.

Królestwa Polskiego. W tym samym roku, 12 marca erygowana została archidiecezja warszawska. Zatem tytuł
prymasowski miał podstawę w praktyce kościelnej, natomiast pozbawiony był prerogatyw politycznych dawnego prymasostwa. Cesarz austriacki Franciszek I o rok
wcześniej postarał się o tytuł prymasa Galicji i Lodomerii dla arcybiskupa lwowskiego obrządku łacińskiego. Ten
drugi tytuł osadzony był w całkowitej próżni historycznej,
bowiem zarówno on sam, jak i obie tak nazwane prowincje, były sztucznym tworem mającym swe źródło w rozgrabieniu terenów dawnej Rzeczypospolitej i chęci zatarcia jej historycznych granic.
Godność prymasa związana z arcybiskupstwem gnieźnieńskim stwarzała dla rządu pruskiego dyskomfort, nawet jeśli używanie tytułu prymasowskiego było zabronione. Problem zniknąłby, gdyby w ogóle skasowana została
metropolia gnieźnieńska. Ale starania rządu idące w tym
kierunku spaliły na panewce i bulla De salute animarum z 16 VII 1821 r. łączyła archidiecezję gnieźnieńską
z poznańską, obie rządzone przez jednego arcybiskupa,
metropolitę.

Problem interrexa w sensie formalnym przestał istnieć
wraz z likwidacją państwa polskiego. W sensie moralnym dawał o sobie znać w postaci podtrzymywania tradycji prymasów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wiele w tym względzie zależało od
tego, kto zasiadał na tronie arcybiskupim w Gnieźnie. Marcin Dunin (1774/1830–1842) przytłoczony
autorytetem biurokraty Eduarda Flottwella, w latach 1830–1840 nadprezydenta Wielkiego Księstwa Poznańskiego i sporem o małżeństwa mieszane, a w dodatku osobiście lojalny wobec monarchii
pruskiej, nie miał ani okazji, ani śmiałości pielęgnowania tradycji prymasowskiej.
Aktywność niepodległościowa Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim ożywiła się w roku 1848
pod wpływem Wiosny Ludów. Leon Michał Przyłuski, który w styczniu 1845 r. został mianowany
przez Grzegorza XVI arcybiskupem gnieźnieńskim
i poznańskim popierał w 1848 r. aspiracje polskie,
dając do zrozumienia, iż jest on reprezentantem
ludności polskiej i spoczywa na nim obowiązek walki o prawa przysługujące Polakom.
Niewątpliwie zaangażowanie Przyłuskiego w 1848
roku wychodziło daleko poza jego kościelne powinności, w dodatku działalność jego w celu utrzymania niepodzielności Wielkiego Księstwa traktowały tak władze
pruskie, jak i Polacy jako rodzaj przywództwa na polu narodowym. To z kolei kojarzyło się z dawną tradycją prymasowską. Jak się okazało, także w sprawach kościelnych
angażował się Przyłuski w odniesieniu do innych zaborów. Było to coś zgoła nowego, gdyż od Krasickiego nie
podnoszono sprawy przywrócenia prawa do używania
tytułu prymasowskiego, a arcybiskup Teofil Wolicki na
próżno zabiegał o przywrócenie mu tytułu książęcego, co
mogło ewentualnie wiązać się z prymasostwem i nawiązywać do godności prymasowskiej w Polsce niepodległej.
Na polu kościelnym od samego początku pasterzowania Przyłuskiego są ślady jego czynności, które wyraźnie wskazują na jego rolę jako prymasa, względnie legata urodzonego. Była to wszakże rola nietypowa, gdyż
w pewnym sensie łączyła w sobie prerogatywy legata urodzone i nuncjusza, wszak nieobecnego ani w Rosji ani
w Prusach. Przyłuski miał jednak kontakty w nuncjuszem
monachijskim w sprawie nominacji biskupich w zaborze rosyjskim, przesyłał także temuż nuncjuszowi informacje o stanie Kościoła w Królestwie Polskim. Przyłuski
stanowił dla Stolicy Apostolskiej urzędowe źródło informacji o Kościele w Rosji i Królestwie Polskim. Nie czynił
tego spontanicznie, ale są wyraźne ślady, że były to zadania powierzane mu przez samego papieża albo przez sekretariat stanu.
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Działanie Przyłuskiego na rzecz Kościoła pod berłem
carskim było tajne, choć komunikacja przez Wiedeń i Monachium groziła w każdej chwili dekonspiracją. Stąd też
o Przyłuskim jako reprezentancie Kościoła we wszystkich
trzech zaborach, przy czym Galicja stanowiła tu casus specialis, zaczęło być głośno po jego powrocie w czerwcu 1862
r. z Rzymu. W Rzymie Przyłuski świadomie stał się rzecznikiem spraw kościelnych w zaborze rosyjskim. W grudniu 1861 r. pisał bezpośrednio do Piusa IX o skargach
podnoszonych przez tamtejszych hierarchów w stosunku
do rządu. Szczególnie dotkliwy był prozelityzm prawosławia, a zarazem niedopuszczalność konwersji z prawosławia na katolicyzm. W ten sposób Kościół katolicki musiał
rezygnować z ewangelizacji. O wadze doniesień Przyłuskiego może świadczyć osobista odpowiedź Piusa IX z 20
I 1862 r., gdzie papież ponownie zobowiązuje arcybiskupa
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do troski o Kościół w zaborze rosyjskim. W marcu 1862
r. na polecenie nuncjusza wiedeńskiego Przyłuski kontaktował się z arcybiskupem warszawskim Fijałkowskim, biskupem kujawsko-kaliskim Marszewskim i chełmińskim
Janem Nepomucenem Marwiczem w sprawie wyjazdu do
Rzymu na kanonizację męczenników japońskich. O samej
podróży donosił „Tygodnik Katolicki” (nr 19 z 8 V 1862)
informując, że z Przyłuskim jedzie do Rzymu biskup żytomierski Kasper Borowski i biskup Marszewski, podczas
gdy biskupi niemieccy jadą osobno. Biskup sandomierski,
Józef Michał Juszyński prosił Przyłuskiego o załatwienie
mu w Rzymie dyspens, na co otrzymał od tegoż zapewnienie, że gotów jest zawsze pośredniczyć w sprawach załatwianych w Stolicy Apostolskiej
Znamienne jest pismo Przyłuskiego do papieża z 19 IX
1862 r. Arcybiskup donosi, że zwrócili się doń katolicy
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z Białorusi i z Litwy, ponieważ nie mogli osobiście zjawić się w Rzymie. Czynią to przez Kościół Metropolitalny Gnieźnieński, przez który chcą papieża poinformować
o swej niedoli. Arcybiskup dołączył swoją ocenę tamtejszej sytuacji, podkreślając zwłaszcza niszczenie Kościoła unickiego, jak i ograniczenia stosowane wobec katolików obrządku łacińskiego (Tygodnik Katolicki” nr 46,
z 14 XI 1862).
We wrześniu 1862 r. zwracał się arcybiskup bezpośrednio do papieża, ostrzegając przed ewentualnym przeniesieniem biskupa tarnowskiego Józefa Pukalskiego do
Przemyśla. Określał go jako człowieka zajętego sprawami ziemskimi, goniącego za dobrymi beneficjami i majątkiem oraz niewolniczo oddanego rządowi. Ingerował
zatem także, choć rzadko, poza dawną metropolią gnieźnieńską. Rolę Przyłuskiego najtrafniej określił biskup
podlaski Beniamin Szymański, stwierdzając, że jest on
reprezentantem, całego kraju i Kościoła polskiego.
Nie ulega wątpliwości, że arcybiskup Przyłuski wypełniał w ścisłym współdziałaniu ze Stolicą Apostolską zadania mieszczące się w ramach prymasostwa i kompetencji
legata urodzonego, ale – jak bardzo często zaznaczali korespondujący z nim nuncjusze z Monachium lub Wiednia – były to kontakty ściśle tajne. Czynniki polityczne,
zarówno miejscowe, jak i wspierające papieża koła tzw.
ultramontańskie usiłowały połączyć sytuację Polaków
z opresją, w jakiej znalazł się papież, co wyraźnie nie odpowiadało liberalnemu środowisku, np. „Dziennika Poznańskiego”, ale to wcale nie znaczyło, że lekceważyło
ono rolę Przyłuskiego w zakresie kościelnym. W związku z wizytą Przyłuskiego w Rzymie w 1862 „Kiedy namiestnik Chrystusowy – jak relacjonował – Tygodnik
Katolicki – zasiadł na majestacie, osiemnastu biskupów
uszykowało się na stopniach tronowych: najwyższej po
prawicy jego stał X. Przyłuski arcybiskup gnieźnieński
i poznański, jako Prymas Korony i Litwy…” (Tygodnik
Katolicki nr 26 1862). Emigracyjny „Przegląd rzeczy polskich” powściągliwiej relacjonował spotkanie Przyłuskiego z papieżem. Czytamy tam: „Lubo nie wiemy na jakich
się opierał podstawach, gdy zapewniał papieża, że 20 milionów Polaków, którzy tę samą wyznają religię gotowi są
w swoim opłakanym położeniu każdym groszem się dzielić” („Przegląd rzeczy polskich” nr 15: 1862). Chodziło
wszakże o to dzielenie się groszem, a nie o reprezentowanie przez arcybiskupa 20 milionów Polaków.
Sprawa była jednak na tyle poważna, że trzeba było
sprowadzić dyskusję na bardziej stabilny grunt i bez potrzeby łączenia jej z trudnościami, z jakimi borykał się
wonczas papież.
Zajął się tym „Dziennik Poznański” (nr 146: 1862,
28 VI 1862) w czerwcu 1862 r. W obszernym artykule

Przyłuski przedstawiony jest jako reprezentant narodu
polskiego dysponujący autorytetem prymasów. Dementuje on fałsze, jakie państwa zaborcze szerzą w świecie
na temat Polski i Polaków. „Rozciągający czujność swą
i opiekę na całą ojczyznę, ks. Przyłuski zwracał w szczególności uwagę papieża na okropne położenie Kościoła
katolickiego pod berłem rosyjskim, a słowa jego pasterskim namaszczeniem i powagą napiętnowane, rozproszyły zwycięsko fałsze jakimi Rosja stara się zaćmić w Rzymie położenie religijne i polityczne nieszczęśliwego kraju
i odparły obłudne twierdzenie p. Kisielewa”. W kręgach
władz pruskich zawrzało. Komisarz policji Bärensprumg potwierdził, że postępowanie Przyłuskiego wskazuje na to, iż widzi on jedność Kościoła polskiego, na co
zdaje się wskazywać czytanie w obu archidiecezjach brewe Piusa IX z 20 II 1862 r. skierowanego do arcybiskupa
Felińskiego. Poseł pruski w Rzymie, Karl Ernst Wilhelm
Kanitz, zapytany przez ministra spraw wewnętrznych,
czy papież przyjmował w czasie kanonizacji 9 VI Przyłuskiego jako prymasa Polski, odpowiedział, że arcybiskup zajmował w czasie nabożeństwa miejsce 38 między
arcybiskupem Bejrutu i Avignonu. Obaj byli prymasami.
Ale Watykan oficjalnie nie potwierdził, jakoby Przyłuski
był przyjmowany jako prymas. Wszakże wiele wskazywało na to, że Pius IX przyjmował go jako reprezentanta wszystkich katolików polskich. To z kolei wskazywało
na to, że papież nawiązywał do tradycji dawnej Rzeczypospolitej. Można było zatem pytać, na jakiej podstawie
to uczynił i tu właśnie pojawiał się problem wynikający
z prawdopodobnego odniesienia się do tradycji i pozycji arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich w Polsce
niepodległej. Te sprawy jednak dały o sobie znać dopiero
po powrocie Przyłuskiego z Rzymu.
W Poznaniu witano go jako prymasa, choć słowo to
nie padło. Biskup Stefanowicz w swym przemówieniu
podkreślał, że arcybiskup spotkał w Rzymie biskupów
z innych zaborów. Nazwał Przyłuskiego „ojcem narodu”. Z kolei Przyłuski oznajmił, że przemawiał do Ojca
świętego w imieniu emigracji francuskiej, a upoważniony przez nią, w imieniu 20 milionów Polaków, którym
pasterzowali jego poprzednicy przez tyle wieków. Określenie „cały naród”, często się powtarzające, nie pozostawiało wątpliwości, iż Przyłuski występował w charakterze, jaki łączył się przed rozbiorami z prymasostwem.
„Przegląd Poznański” bez osłonek pisał: „Dla Ojca św.
istnieje zawsze Kościół polski i arcybiskup gnieźnieński
jest najpierwszym z biskupów tego Kościoła. Tego nie
rozumieją dobrze ani przeciwnicy ani swoi z tradycjami
katolickimi nie obeznani. To, co się tak głośno krzyczy
mogłoby dać mniemanie, że papież uczynił jakiś osobny krok, że wznowił godność prymasowską lub dawne
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przywileje potwierdził. Tak nie jest („Przegląd Poznański”, t. 34:1862, s, 118). Rząd mógł z jednej strony czuć
się uspokojony, ale z drugiej dotarło do niego, że po prostu prymas przez rozbiory stracił wprawdzie jurysdykcję nad innymi biskupami, ale nie utracił utrwalonego
tradycją pierwszeństwa w Kościele polskim traktowanym
jak całość, co było sprzeczne z rozbiciem go przez zaborców. Rzym nie pozbawił go żadnego przywileju. Jest legatem urodzonym. Wobec Rzymu i wobec Polaków tradycja przedrozbiorowa przetrwała.
Rząd pruski stanął zatem pierwszy raz od zaboru ziem
polskich wobec zupełnie nowego problemu politycznego.
Okazało się bowiem, że autorytet prymasów, wyrażający
się kiedyś władzą polityczną w czasie braku króla, został
przywołany, a owocem jego jest wyrażenie jedności narodu polskiego w warunkach braku państwowości. Innymi słowy, jako przywódca tego narodu występuje prymas
w oczach Rzymu piastując swą historyczną misję.
To musiało wywołać reakcję władz, zarówno lokalnych, jak i ministra wyznań Heinricha Müllera. Naczelne Prezydium w Poznaniu zwracało uwagę nie tyle na
kwestię prymasostwa, ile na krytykę rządu z racji jego
antypolskiej polityki, użycie takich sformułowań w stosunku do Prus, jak „Erbfeind” – dziedziczny wróg. Jako
nadużycie uznano też reprezentowanie przez Przyłuskiego 20 milionów Polaków. Wyraźnie unikano nawet słowa:
prymas, prymasostwo. W sumie jednak groźby pod adresem arcybiskupa, m.in. wytoczenia mu procesu o zniesławienie rządu nie miały się nigdy spełnić, gdyż taki proces
dopiero rozgłosiłby i to nie tylko w Prusach, dawno zapomnianą, jak się wielu wydawało, tradycję prymasostwa,
a co za tym idzie spójności narodowej Polaków mimo
zaborów. Z gróźb ukarania Przyłuskiego łatwo było się
władzom wycofać, gdyż relacje z podróży arcybiskupa
do Rzymu i jego wystąpień po powrocie zawierały wiele sprzeczności.
Minister Müller był wyraźnie zawiedziony, gdyż arcybiskup stał się poważną przeszkodą dla polityki etnicznej rządu na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
zmierzającej do zwalczania potencjału polskiego. Przyłuski stał się dla rządu persona non grata, gdyż nawet może
wbrew swej woli urósł do rangi sztandarowej postaci środowisk polskich oponujących wobec polityki etnicznej
zaborców. Dla Rzymu osoba arcybiskupa gnieźnieńskiego
i poznańskiego była wszakże przeszkodą do pozyskania
przychylności Prus w obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego świeckiej władzy papieża. Dlatego starania rządu
o usunięcie Przyłuskiego na drodze powołania do Rzymu były dla papieża kłopotliwe. Przyłuski jednak nie poszedł do Rzymu ani nie został kardynałem, gdyż 12 marca 1865 r. rozstał się z tym światem.
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Sprawa prymasostwa i wiązanie z nią spójności narodowej Polaków ponad zaborami stała się z biegiem czasu
raczej domeną prasy polskiej w Wielkim Księstwie i na
emigracji. Przyłuski oficjalnie przecież nie mógł potwierdzać swej godności prymasowskiej, czynił to raczej via
facti, a to mogło być przez rząd do pewnego stopnia ignorowane, tym bardziej, że sekretarz stanu Giacomo Antonelli, znany ze swej giętkości dyplomatycznej dawał wymijające odpowiedzi na zapytania rządu w tej materii.
Jedno wszakże po śmierci Przyłuskiego było dla rządu
pewne: arcybiskupem w Gnieźnie i w Poznaniu mógł zostać tylko albo Niemiec, albo człowiek całkowicie obcy
tradycjom Polski przedrozbiorowej i tzw. agitacji polskiej,
W końcu został arcybiskupem nuncjusz w Belgii, Mieczysław Halka Ledóchowski.
Dopiero teraz okazało się, jak wielką wagę przykładał
rząd do sprawy prymasostwa. Stolica Apostolska zapewniła rząd berliński, że nie zamierza dać Ledóchowskiemu
tytułu prymasa Polski. W dodatku sekretarz stanu Antonelli oświadczył posłowi pruskiemu hr. Harremu Arnimowi, iż nie wiedział on nawet, że arcybiskup poznański
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posiadał kiedyś tytuł prymasa Polski. Widać było wyraźnie, że Rzym chciał zbagatelizować powstały ponownie
problem prymasowski, używając rozmyślnie określenia
„prymas Polski”, jakiego to tytułu nigdy nie było. Dość
niezręcznym wybiegiem Antonellego, było jego oświadczenie, iż nie wiedział on o prymasostwie biskupa poznańskiego. Takie nieścisłości ze strony tak dobrze zorientowanego dostojnika watykańskiego nie mogły być
rezultatem ignorancji. Oliwy do ognia dodała zamieszczona w „Dzienniku Poznańskim” 11 IV 1866 r., wiadomość, jakoby pochodząca od korespondenta rzymskiego,
że Ojciec św., mając na względzie sytuację na ziemiach
polskich, powierzył Ledóchowskiemu pieczę nad Kościołem na całym ich obszarze. Było to tak pod każdym
względem nieprawdopodobne, że już samo to winno
uspokoić rząd pruski. Dodatkowo jednak Arnim uzyskał od papieża dementi zaprzeczające szerzonym pogłoskom na temat prymasostwa arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego (Ks. Witold Klimkiewicz, Kardynał
Ledóchowski na tle swej epoki 1822–1902, cz. III. Na stolicy prymasowskiej i w pruskim więzieniu. Opracował,
wstępem opatrzył i podał do druku ks. Zygmunt Zieliński, Poznań 1987, s. 33–35). Swoją drogą Ledóchowski
także udzielał się na rzecz Kościoła w zaborze rosyjskim,
zwłaszcza wspierał unitów na Chełmszczyźnie.
Arcybiskup Ledóchowski był zdeklarowanym legitymistą i gotów był stosować się do polityki Prus także wobec Polaków, toteż ewenementem godnym uwagi był jego
podpis na dokumencie soborowym. Brzmiał on: +Mieczysław Halka Ledóchowski. Primas Poloniae. Arcybiskup użył zatem tytułu, jaki nigdy nie istniał. Znamienne
jest to, że takiej tytulatury używały w tym czasie niektóre
periodyki polskie. Trudno powiedzieć czy z defektu wiedzy, czy też celowo.

Podsumowanie
Rozbiory Polski doprowadziły nie tylko do likwidacji
państwowości polskiej, ale rozdarły ziemie polskie i litewskie, stwarzając obce tradycji historycznej obszary administracyjne tak w zakresie politycznym jak i kościelnym.
Zmiany granic diecezji następowały sukcesywnie i odpowiadały nowym granicom politycznym. Wymiar ogólnokrajowy miała tylko jedna godność kościelna: prymasostwo. W zakresie kościelnym nie wiązała się ona z żadną
jurysdykcją. Urząd legata urodzonego miał swe własne
umocowanie. Z prymasostwem związana była jednak
niezwykle ważna władza polityczna gwarantująca jedność
i ład państwa w sytuacji, kiedy zabrakło króla. Powiązanie
funkcji interrexa z najwyższym urzędem kościelnym miało swe uzasadnienie w całej historii ziem polskich, które przechodziły trudny czas rozbicia dzielnicowego, kiedy przez blisko 200 lat jedynym stabilnym i naturalnym
wiązadłem państwa był Kościół.
Z chwilą upadku I Rzeczypospolitej ostatnim śladem
jej spójności był także Kościół, mimo rozbicia przez zaborców jego struktur organizacyjnych przechowujący tradycje niepodległej Polski, a widomym jej znakiem
był właśnie prymas. Nie dziwi więc, że zaborcy usiłowali za wszelką cenę unicestwić nie tylko samą godność, ale
także wszelki ślad po niej przechowany w tradycji historycznej. Ożywienie tej tradycji i wprowadzenie jej niejako w obieg myśli politycznej Polaków nie tylko w zaborze
pruskim, ale także w pozostałych dokonało się w czasie
pasterzowania arcybiskupa Leona Przyłuskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim, w czasie, kiedy polityka eksterminacyjna Prus wobec Polaków osiągała swe apogeum. Można, choć może z pewną przesadą, porównać
tego hierarchę występującego w imieniu całego narodu
pozbawionego króla, do interrexa w niepodległej Polsce.
Zygmunt Zieliński

n u m e r

Stefan Wyszyński
w Lublinie
Przed 75 laty ksiądz Stefan Wyszyński został mianowany biskupem lubelskim.
Po śmierci bp. Mariana Fulmana papież Pius XII 4 marca 1946 roku mianował ordynariuszem lubelskim ks. Stefana Wyszyńskiego. Nowy pasterz diecezji lubelskiej był wówczas najmłodszym biskupem w Polsce, miał niespełna 45 lat.
I choć nie miał doświadczenia jako biskup pomocniczy, to
powierzone mu zostało zarządzanie diecezją. Zdecydowało o tym prawdopodobnie poparcie jego kandydatury przez
ówczesnego Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, który
znał ks. Wyszyńskiego z pracy w Radzie Społecznej przy Prymasie Polski.
Święcenia biskupie otrzymał 12 maja z rąk kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski na Jasnej Górze. W swoim herbie biskupim umieścił słowa „Soli Deo” (pol. Samemu Bogu).
W dniach 22–24 maja 1946 po raz pierwszy uczestniczył
w obradach Konferencji Episkopatu Polski. Był najmłodszym
członkiem tego gremium. Uroczysty ingres odbył się 26 maja
1946 w Lublinie. Objął funkcję Wielkiego Kanclerza KUL-u,
na którym w latach 1947–1948 prowadził wykłady na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Jako biskup
lubelski w 1946 wznowił (m.in.) działalność Instytutu Wyższej Kultury Religijnej oraz założył Związek „Caritas”.
Diecezja lubelska nie była obca ks. Wyszyńskiemu – na
KUL odbył studia z prawa kanonicznego (1925–29), uwieńczone doktoratem, a podczas okupacji niemieckiej zagrożony aresztowaniem schronił się na kilka miesięcy w Kozłówce koło Lubartowa, a potem w zakładzie dla ociemniałych
(filia Lasek) w Żułowie koło Krasnegostawu (1940–1942).
O pobycie w Kozłówce pisaliśmy w 4. numerze „Lublina”
z roku 2020.
Biskup Wyszyński doskonale zdawał sobie sprawę ze
znaczenia KUL dla polskiego Kościoła. Wspierał działalność uczelni w różnoraki sposób, ówczesny rektor KUL
ks. prof. Antoni Słomkowski mógł liczyć na pomoc Wielkiego Kanclerza w rozwiązywaniu niełatwych problemów
gospodarczych i organizacyjnych. Bp Wyszyński zabiegał
o sprowadzenie na KUL kadry profesorskiej. Sam również
prowadził wykłady z chrześcijańskiej doktryny społecznej.
Dzięki jego poparciu w 1946 roku powstał Wydział Filozofii
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Chrześcijańskiej, a także reaktywowany został Instytut Wyższej Kultury Religijnej, który umożliwiał katolikom świeckim
pogłębianie wiedzy i kultury religijnej. Z jego inicjatywy Episkopat Polski powierzył KUL-owi zadanie opracowania Encyklopedii Katolickiej.
Zabiegając o byt materialny uniwersytetu, kierował do
wiernych odezwy z prośbą o materialne wsparcie dla uczelni, podkreślając, że „im większe trudności stają przed naszą
Wszechnicą, tym głębszą miłością powinniśmy ją otaczać”.
Udzielił poparcia inicjatywie odbudowy Towarzystwa Przyjaciół KUL, którego jednym z celów głównych było gromadzenie środków materialnych na utrzymanie Uczelni.
12 listopada 1948 roku biskup lubelski Stefan Wyszyński otrzymał nominację na arcybiskupa gnieźnieńskiego
i warszawskiego oraz prymasa Polski. Żegnając się ze społecznością akademicką KUL powiedział: „Po raz wtóry już
w swoim życiu kończę Lublin: raz w roku 1929 a drugi raz
w roku 1949. Tak Bóg chciał. Naprzód przysłał mnie tutaj,
abym się czegoś nauczył a potem, widocznie w przekonaniu, że repetitio Mater studiorum, przysłał mnie po raz wtóry, abym też się czegoś nauczył. Skoro więc wypada mi iść
w dalszą drogę, nie mogę stąd odejść, Najmilsi, bez stwierdzenia, że istotnie wydaje mi się, żem chleba tutaj darmo nie
jadł i czegoś naprawdę się nauczyłem – i nauczyłem się tutaj, w tej uczelni, nie tylko przez to, żem tutaj przebywał, ale
właśnie przez to, żem był świadkiem pracy tej uczelni, którą kocham”.
Okres biskupiego posługiwania w Lublinie okazał się
z perspektywy niezwykle istotny. Był to czas odbudowy
diecezji nie tylko w trudnej sytuacji materialnej, ale także
pierwszych zmagań z rosnącą w siłę władzą komunistyczną.
Dwa lata doświadczenia jako biskupa były ogromną pomocą w późniejszym kierowniu Kościołem.
Choć bp Wyszyński opuścił Lublin, to przewodząc polskiemu Kościołowi w trudnych latach komunizmu jako prymas pozostał protektorem i dobroczyńcą KUL. O roli, jaką
przypisywał uniwersytetowi katolickiemu świadczy choćby
fakt, że pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. KUL. Była to jedyna komisja Episkopatu, której pracami osobiście kierował. ■
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ŚPIEWAK JUSTYNY,
OJCZYZNY I PANA BOGA
(280. rocznica urodzin F. Karpińskiego)

Franciszek Karpiński, 3 January 1872, Aleksander Regulski, drzeworyt;
19,2 x 13,2 cm, Polona.pl

I Życie
Ten niezwykły poeta urodził się 4 X 1741 r. w Hołoskowie na Pokuciu (południowo-wschodni kraniec Rzeczypospolitej) w ubogiej i wielodzietnej rodzinie szlacheckiej.
Ojciec Franciszka Karpińskiego zarządzał jednym z wielu
folwarków Franciszka Salezego Potockiego. Nasz bohater
w wieku 8 lat rozpoczął naukę w szkole oo. Jezuitów w Stanisławowie. Studia kontynuował we Lwowie w akademii
prowadzonej przez ten sam zakon. Edukację zakończył
w 1765 r., uzyskując tytuł bakałarza teologii oraz doktora

filozofii i nauk wyzwolonych. Jako przedstawiciel drobnej szlachty mógł obrać drogę kapłaństwa, jak to czyniło
wielu młodzieńców jego kondycji społecznej. Ale Franciszek Karpiński wybrał inne rozwiązanie – guwernerkę,
może z tej przyczyny, że był wrażliwy na urodę niewieścią,
a nie chciał kłamać. Pełnił więc rolę nauczyciela i opiekuna chłopców w zamożnych domach ziemiańskich. Już
w Stanisławowie pojawiła się w jego życiu pierwsza „Justyna” – Marianna Brosel, córka kapitana wojsk saskich.
Drugą „Justyną” stała się Marianna Ponińska, żona Józefa
– wojewodzica poznańskiego. Karpiński w owym Zahajpolu na Pokuciu pełnił obowiązki nauczyciela domowego.
Poeta próbował także gospodarować na roli, w 1775 r.
wydzierżawił wieś Horodenko od siostry byłej chlebodawczyni. Po dwóch latach przeniósł się pod Chocim,
gdzie dzierżawił wieś Żabokruki – własność Marcina Koziebrodzkiego. Tu poznał trzecią „Justynę”, córkę starosty olchowskiego. Była to narzeczona księcia Puzyny, lecz
póki co pozwalała sobie na figle z kochliwym „śpiewakiem Justyny”; podobno za wiedzą ojca panny.
W 1780 r. Karpiński wydał we Lwowie pierwszy tom
poezji zatytułowany „Zabawki wierszem i przykłady
obyczajne” z dedykacją dla księcia Adama Kazimierza
Czartoryskiego. Podczas pobytu księcia w Galicji poeta otrzymał zaproszenie do stolicy. Karpiński udał się
zatem do Warszawy, znajdując schronienie w rezydencji księcia. Z kolei wiersz dedykowany biskupowi Adamowi Naruszewiczowi, uczestnikowi „obiadów czwartkowych”, otworzył Karpińskiemu drzwi Zamku, gdzie
został przedstawiony królowi Poniatowskiemu. Ta próba „gry na dwóch fortepianach” nie mogła przynieść
owoców, gdyż obydwaj arystokraci pałali do siebie niechęcią. Przeto po niespełna trzech latach „dworowania”
Karpiński zimą 1783/84 wrócił na prowincję. Gorycz zawiedzionych nadziei wyraził słowem poetyckim w elegii
„Powrót z Warszawy na wieś” (1784). Będzie jeszcze ponawiał próby zakotwiczenia u Czartoryskich w Warszawie, to znowu u Ogińskich w Siedlcach, wreszcie u Branickich w Białymstoku, ale stabilizacji życiowej one nie
przyniosły. Karpiński nie miał cech dworaka, nie umiał,

n u m e r

albo nie chciał, schlebiać arystokratom, gdyż miał poczucie własnej wartości. Dlatego skorzystał z przywileju
królewskiego na 50-letnią dzierżawę wsi Kraśnik, przyległej do Puszczy Białowieskiej. W 1812 r. w czasie odwrotu armii francuskiej wieś została ograbiona, a następnie
spalona. Po sześciu latach Karpiński, zawsze oszczędny,
nabył wieś Chorowszczyzna w powiecie wołkowyskim.
Poeta czynił tutaj starania o wybudowanie szkoły ludowej. W wolnych chwilach spisywał „Historię mego wieku
i ludzi, z którymi żyłem”, którą ukończył w 1822 r. i przekazał do przechowania księdzu Antoniemu Korniłowiczowi, druhowi ostatnich lat życia. Zmarł 16 IX 1825 r.1
II Twórczość
Autor „Zabawek wierszem” był poetą świadomym kunsztu literackiego, czemu dał wyraz w rozprawce „O wymowie w prozie albo wierszu”, powstałej w l. 1781–1782,
którą badacze nazwali manifestem polskiego sentymentalizmu. Karpiński odciął się w niej od norm poetyckich twórców stanisławowskich, przekonywał, że sztywne przepisy krępują wyobraźnię poetycką. Domagał się
bazowania na osobistym doświadczeniu, a nade wszystko „serca czułego”. Inspiracją dla Karpińskiego – teoretyka poezji była twórczość Jana Jakuba Rousseau, który
postulował powrót do natury (przyrody). Dlatego – zdaniem naszego poety – trzeba odrzucić cały mitologiczny świat wyobrażeń, inspirujący poetów klasycystów. Terenem eksploracji literackiej winna być przyroda i to nie
grecka lub włoska, lecz rodzima, polska.
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Kto się urodził na wsi, ten najlepiej odczuwa tę porę
wieczorną, kiedy księżyc kryje się za horyzontem, często jest nim las (bór), a na jego skraju stoi majestatyczny
jawor – miejsce spotkania kochanków. Laura rezygnuje
z „trefienia” warkocza, by się nie spóźnić na spotkanie,
lecz jako zaradna wiejska dziewczyna uzbierała do kosza
malin, którymi będzie się dzielić z Filonem. No i te psy –
mogące swoim szczekaniem całą wieś „postawić na nogi”,
a tu panuje cisza – stan błogiego oczekiwania na wyznania zakochanych; prawdziwy przywilej młodości.
Uczucia uczuciami, ale nie mniej ważne jest zabezpieczenie materialne, ów „urodzaj kochanej”, o którym czytamy w drugiej sielance Karpińskiego. Choć „pieśń słowika” skrytego w sadzie oraz „ptaszków leśnych” kwilenie
wzbogaca ten pejzaż wiosenny pełen barwnych kwiatów,
to przecież najważniejsza w utworze jest ta oto strofa:

„Już się i zboże do góry wzbiło
I ledwie nie kłos chce wydać,
Całe się pole zazieleniło;
Mojej pszenicy nie widać!”

Dlatego nie dziwi apostrofa do wiosny: „Wróć mi urodzaj kochanej”. I ona chyba najlepiej wyjaśnia, dlaczego
Karpiński się nie ożenił. Po prostu – pragnął, by małżeństwo zapewniło mu byt materialny, wolny od codziennych trosk. Tytułowa Justyna (czasem zastępuje ją Jacenta) ma tu to samo znaczenie, co Ewa w „Biblii” – jest
synonimem kobiety. Można opiewać jej wdzięki w sielance, ale życie – mniej poetyczne – zmusza nierzadko do
kompromisów, a Karpiński ich nie uznawał.
2. Wiersze patriotyczne

1. Erotyki
Skoro poeta ma być wyrazicielem uczuć, to s i e l a n ka staje się gatunkiem najbardziej przydatnym. (Dla klasycystów zaś: bajka, satyra, oda).
I na tym polu Karpiński od razu zyskał aplauz czytelników, a z czasem wysoką ocenę historyków literatury. Kto
nie zna takich utworów jak: „Laura i Filon” lub „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”? Pierwszy utwór jest sielanką dialogową. Imiona aktorów gry miłosnej są tu jeszcze
konwencjonalne, ale ewokowana przestrzeń urzeka swojskością. Ponadto w tej sielance zwraca uwagę śpiewność
wiersza, przeto utwór doczekał się wersji nutowej i bywa
śpiewany do dziś podczas spotkań rodzinnych. Kto się nie
wzruszy słuchając słów Laury:

„Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły
I coś tam klaszcze za borem,
Pewnie mnie czeka mój Filon miły
Pod umówionym jaworem”.

1 Zanotowałem tu tylko ważniejsze fakty z biografii Karpińskiego, które pozwalają jednak poznać trudy życia tego poety.

Kobieta była częstym podmiotem westchnień twórczych
poety, z nie mniejszym zaangażowaniem traktował on
dramatyczne losy Ojczyzny. Solidaryzując się z obozem
reform, entuzjastycznie witał ustawę majową. Dał temu
wyraz w poemacie „Na dzień Trzeci Maja szczęśliwie doszłej konstytucji kraju”.
Ileż nadziei na pomyślny byt państwa polskiego wiązał Karpiński z tym dokumentem! Głównym architektem
ustawy czynił króla Stanisława Augusta Poniatowskiego:

„Weźmy weselne szaty,
Dzień to kraju święcony.
Jakże ten nasz król bogaty!
Skarb jego – serc miliony”.

Tak było – nielubiany monarcha, przez wielu magnatów pogardliwie nazywany ciołkiem (od herbu rodowego Poniatowskich), wreszcie pozyskał aprobatę większości Polaków. Karpiński pokładał nadzieję w wojsku
narodowym:

→
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„Żołnierz kraju obroną,
Miastaśmy podźwignęli:
Już nad każdą koroną
Krwi nie będziemy lali”.
Było to, niestety, złudne mniemanie. Poeta nie brał
pod uwagę przewrotności władców Prus oraz Rosji. Tym
większym szokiem była dla niego zagłada państwowości
polskiej. Traumę Karpińskiego z tego okresu dostrzegamy
m.in. w „Żalach sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta
ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów” oraz w „Pieśni dziada Sokalskiego w kordonie cesarskim”.
W pierwszym poemacie praprzyczynę upadku Rzeczypospolitej Karpiński dostrzegał w braku sukcesora po
bezdzietnym Zygmuncie Auguście, jakby nie doceniając
potęgi Polski za panowania Stefana Batorego, wytykał
przypadkowość elekcji następców Jagiellonów, co znowu
krzywdzi pamięć Jana III Sobieskiego:

„Nie zostawiłeś syna na stolicy
Przez jakieś na nas Boga rozgniewanie,
Którego by wnuk dziś po swej granicy
Rozrzucał postrach i uszanowanie!
Po tobie poszła na handel korona,
Tron poniżony i rada stępiona!
Ojczyzno moja, na końcuś upadła!
Zamożna kiedyś i w sławę i w siłę! (…)
Ta, co od morza aż do morza władła,
Kawałka ziemi nie ma na mogiłę! (…)
Zygmuncie, przy twoim grobie,
Gdy nam już wiatr nie powieje,
Składam niezdatną w tej dobie
Szablę, wesołość, nadzieję
I tę lutnię biedną…
Oto mój sprzęt cały!
Łzy mi tylko jedne
Zostały!”

W tym skrótowym obrazie twórczości Karpińskiego nie
można pominąć „Pieśni dziada Sokalskiego w kordonie
cesarskim”, a to z uwagi na nowatorską nobilitację amatorskiego wierszopisa. Oto taki wirtuoz słowa, jakim był
Karpiński, wciela się w postać żebraka z miasteczka Sokal, które po I rozbiorze (r. 1772) przeszło we władanie
Austriaków, by wyrazić swój ból „po wolności stracie”:

„Śladem bieda przyszła, śladem!
Za zbytkami, za nieładem. (…)
Wolności, niebieskie dziecko!
Ułowiono cię zdradziecko.
W klatkę cię mocno zamknięto,
Bujnych skrzydełek przycięto”.

I od razu pojawia się idealizacja dawnej, wolnej Polski,
która to tendencja w okresie romantyzmu przybierze na
sile:

„Przedtem u jednego stołu
Król z poddanym jadł pospołu.
Jak ojciec dzieci przyjmował,
Jak swych przyjaciół częstował.
Dziś mu u stołu klękają,
Kości z prosiętami zbierają.
Głowę kiedyś w kraju drogą
Służka pański trąca nogą!” (…)

Juliusz Słowacki w „Grobie Agamemnona” uderzy w tę
samą strunę, ale jako romantyk przemówi silniej, nie
w tonie elegii, jak to ma miejsce w utworze Karpińskiego, lecz w tonacji tragicznego patosu.
3. Liryka religijna
Poeta rozpoczął ją od przekładu „Psałterza Dawidowego”,
który jednak nie przyćmił sławy translacji Jana Kochanowskiego. Natomiast tytułem do sławy poetyckiej Franciszka Karpińskiego stały się „Pieśni nabożne” wydane
w Supraślu w 1792 r. Najbardziej dziwi fakt wydania tego
tomiku anonimowo, może dlatego, że były one przeznaczone dla ludu, podczas gdy sielanki umilały wolne chwile publiczności salonowej.
Trud przekładu „Psałterza” owocował i tutaj, co najlepiej można wykazać na konkretnych przykładach. Zacznijmy od kolędy „O narodzeniu Pańskim”, bardziej znanej od pierwszego wersu pt. „Bóg się rodzi”. Dwie cechy
uderzają przy lekturze tego utworu: biblijna wzniosłość
i rodzimość krajobrazu.
Religijność nasza w XVIII w. skażona była dwiema
skrajnościami: jansenizmem, tj. nadmiernym rygoryzmem moralnym, z jednej strony oraz racjonalizmem
z drugiej. Przy czym ten racjonalizm oświeceniowy bardzo często prowadził do deizmu. Pomijam tu działalność
masonerii, w której szeregach było wielu polityków, m.in.
król Stanisław August Poniatowski, a także niektórzy biskupi. Na tym tle religijność Karpińskiego jaśnieje czystością, a to za sprawą spontaniczności wyznania oraz solidarności z wieśniakami:

„Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje”.

Jest to więc religijność ludowa, silnie wsparta na żarliwym uczuciu prostaczków, a zarazem wyrażająca głębokie
treści teologiczne zręcznie powiązane z rodzimym krajobrazem. Pamiętajmy, że Karpiński posiadał kompetencje
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bakałarza teologii, teraz te umiejętności procentowały
stokrotnie najwyższym kunsztem poetyckim.
Owe „trudy i znoje” autor „Pieśni nabożnych” poznał
z własnego doświadczenia, gdyż w Kraśniku wykonywał prace rolnicze wraz z wieśniakami, czemu dał wyraz
w „Pieśni podczas pracy polu”:

„Co rządzisz ziemią i niebem
Opatrz dzieci Twoje chlebem.
Ty nam daj urodzaj złoty,
My Ci dajem trud i poty”.

W tej jakże doniosłej twórczości nie podobna pominąć dwu innych utworów”: „Pieśni porannej” oraz „Pieśni wieczornej”. Modlitwa ma tu uniwersalny charakter
i znowu dominuje w niej biblijna wzniosłość oraz globalne ewokowanie przestrzeni poetyckiej:

„Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon, Boże wielki!” (…)

W trzeciej strofie poeta przechodzi do bezpośredniego wyznania:

„Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie”.

W „Pieśni wieczornej” poza wzniosłością pojawia się
tonacja modlitwy proszącej:

„Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka!
		
Odwracaj nocne przygody,
		
Od wszelakiej broń nas szkody,
		
Miej nas zawsze w Twojej pieczy,
		
Stróżu i sędzio człowieczy”.

Dzięki tym walorom „Pieśń poranna” oraz „Pieśń wieczorna” stały się równie cenne tak dla katolików, jak też
prawosławnych oraz protestantów. Myślę, że przedstawiciele judaizmu oraz islamu także mogą w nich odnaleźć
cenne wartości dla siebie.
4. Epilog „Pana Tadeusza”
Ta epopeja narodowa powstała z potrzeby serca, jako lek
na rany zadane Polakom klęską Powstania Listopadowego. Postać Jacka Soplicy wzbogaca sielankę tonem dramatu, ale Mickiewicz uczynił wszystko, by tę „historię
szlachecką” zakończyć optymistycznie. W „Epilogu” tego
optymizmu nie ma, poeta-tułacz nie ukrywa traumy spowodowanej wyrwaniem z ziemi ojczystej, a także niesnaskami, jakie istniały pomiędzy wygnańcami. Powrót pod
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jarzmo zaborców byłby jeszcze gorszy. Dlatego obrazy
przeszłości, starannie wyselekcjonowane, stają się balsamem dla zbolałej duszy:

„Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny!
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny.
Jakże tam wszystko do nas należało:
Od lipy, która koroną wspaniałą
Całej wsi dzieciom użyczała cienia,
Aż do każdego strumienia, kamienia,
Jak każdy kątek ziemi był znajomy
Aż po granicę, po sąsiadów domy…
Tak za dni moich przy wiejskiej zabawie
Czytano nieraz pod lipą na trawie
P i e ś ń o J u s t y n i e, powieść o Wiesławie.
I zazdrościła młodzież wieszczów sławie,
Która tam dotąd brzmi w lasach i w polu…”
Na emigracji w Paryżu Mickiewicz wspomina lekturę sielanek Franciszka Karpińskiego oraz Kazimierza Brodzińskiego („Wiesław”), jako dość powszechną formę spędzania wolnego czasu przez młodzież szlachecką o ambicjach
literackich („zazdrościła młodzież wieszczów sławie”).
Mamy tu koronny dowód na to, że romantycy nie odrzucali całego dorobku literatury stanisławowskiej, lecz
tylko jej nurt klasycystyczny i racjonalistyczny; sentymentalizm zaś traktowali jako twórcze dziedzictwo, posiadające moc ożywczą i zapładniającą. Jak wysoko Adam
Mickiewicz cenił twórczość poetycką Franciszka Karpińskiego świadczy fakt uwzględnienia „śpiewaka Justyny”
w wykładach paryskich. I choć zestawienie Karpińskiego
z Goethem było nieco przesadzone, to samo zapoznanie
słuchaczy nadsekwańskich z twórczością naszego „wioskowego lirnika” nabierało szczególnego znaczenia, co
naturalnie zasługuje na wdzięczną pamięć potomnych.
Stefan Kruk

Bibliografia:
1/ Franciszek Karpiński, Historia mego wieku i ludzi,
z którymi żyłem, PIW, Warszawa 1987.
2/ Roman Sobol, Franciszek Karpiński, PWN, Warszawa
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3/ Mieczysław Klimowicz, Oświecenie, PWN, Warszawa
1972.
4/ Alina Witkowska, Idylla polska. Antologia, Ossolineum, Wrocław 1995.
5/ Karol Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Znak,
Kraków 1986.
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Gruszka i Dobosz
Cóż łączy tych ludzi?
Obaj byli zbójnikami. No, prawdziwym zbójnikiem,
znanym wszystkim, był Janosik. Dobosz nie zyskał takiej
sławy, ale i o nim śpiewali pieśni. Rabował w Karpatach
Wschodnich: na Pokuciu i Bukowinie, tam nazywano go
opryszkiem. Gruszka grasował na Lubelszczyźnie, gdzieś
między znanymi w świecie Bełżycami, nie mniej sławnym
Babinem, starym jak świat Urzędowem i pięknym, nadwiślańskim Kazimierzem i też – bywało – rozdawał biednym część tego, co zrabował bogatym. Mówiono o nim
zbój, rabuś, huncwot, bandzior. Mówiono – rzecz jasna –
gdy nie słyszał. Gruszka miał gest, fantazję, a wiele przypadków jego życia – jako żywo – przypomina historie
z żywota Dobosza.
Aleksy Dobosz, którego imię niektórzy wymawiali
Ołeksa, uwijał się ze swą zgrają kamratów w latach 1738–
1745. Ksiądz Benedykt Chmielowski (1700–1763), autor
głośnej sarmackiej encyklopedii Nowe Ateny, mógł być
rówieśnikiem Dobosza, ale mógł być też od niego o lat
kilkanaście starszy. Jedno nie ulega wątpliwości: wiele
o nim słyszał, może się nawet zetknęli, wszak Rohatyń,
gdzie Chmielowski był proboszczem, leży niedaleko górnego Prutu i połonin Czarnohory, królestwa Dobosza.
Wspominał Dobosza nie tylko encyklopedysta Chmielowski, opryszek dał się dobrze poznać rodzinie Franciszka Karpińskiego, autora najpiękniejszej kolędy polskiej Bóg się rodzi, moc truchleje i ciągle popularnej pieśni
o Laurze i Filonie Już księżyc zaszedł. Poeta Karpiński
urodził się w roku 1741, w Hołoskowie, w okolicy słynnej Kołomyi. Zetknięcie z opryszkiem przeszło do legendy rodzinnej i literackiej. Zaczęło się, jak w owej pieśni:
księżyc zaszedł, psy się uśpiły, a do dworu dziedzica Karpińskiego wtargnęła zgraja Dobosza. Chwila była szczególna, Marianna Karpińska właśnie spodziewała się rozwiązania, opryszek nie wszczął, broń Boże, rabunku ni
gwałtu, rozsiadł się w salonie, zażądał najlepszego wina,
bo, przecież rodził się syn gospodarza, a kiedy rozległ
się płacz chłopca, opryszek posłał kamratów po plebana, by ten niezwłocznie udzielił chrztu nowo narodzonemu chłopięciu, którego ojcem chrzestnym zapragnął

nagle zostać. I przyszłego poetę, autora wzruszających kolęd i patriotycznych pieśni, do chrztu trzymał człowiek
wyjęty spod prawa, rabuś za schwytanie którego hetman
Józef Potocki wyznaczył olbrzymią nagrodę.
Dobosz, jak każdy zbójnik, lubił pieniądze i był nadzwyczaj łasy na wdzięki płci pięknej. Umizgiwał się do
Polek, Ukrainek, Żydówek, Ormianek. Dla wszystkich
niewiast: karczmarek, wieśniaczek, mieszczek, ba, nawet
zakonnic, potrafił być rycerski, umiał dworską rozmową
zabawić, ale też gotowy był w każdej chwili po zbójecku
do ściany lub do ziemi przydusić.
Wpadła mu w oko czarnobrewa Ksenia, z bujną piersią i rozłożysta w biodrach. Raz przydybał ją na połoninach, nie opierała się zbyt długo przed zaciągnięciem
w stóg siana, rozsmakował się w jej wdziękach, wyznaczył
więc spotkanie za dni parę i też nie spotkał się z odmową.
Ksenia była – i to dla rozkwitu tych miłosnych uniesień
stanowiło niejaką przeszkodę – mężatką. Jej mąż, gazda
Dźwińczuk, nie był z tych, co dają sobie w kaszę dmuchać, ale Dobosz to król gór! Lecz i takiemu można przecie stawić czoło!
Gazda uzbroił się w strzelbę, zajął stanowisko i czekał, czekał. Nawet nie tak długo. Dobosz rozzuchwalił się
wszak bardzo, w biały dzień wskakiwał do małżeńskiej
łożnicy Dźwińczuków. Przez okno, niczym chutliwy kot
czy kozioł, bez pukania do drzwi. Ale tamtego dnia nie
zbliżył się do Kseni, choć miał niewątpliwie taką ochotę. Gazda, gdy dostrzegł go na podwórku, złożył się do
strzału, wystrzelił i już niebawem w całej okolicy mówiono, że Dźwińczuk to strzelec wyborowy! Uśmiercił króla gór pierwszą kulą!
To jeszcze nie koniec historii opryszka. Dobosz, jak
się rzekło, potrafił być rycerski, ale to przecież zbój nad
zbóje. Niejednemu zalał sadła za skórę. Miał z nim na
pieńku sam hetman Józef Potocki, ten za schwytanie wyznaczył sowitą nagrodę. Hetman przez lata całe posyłał
do gór Czarnohory swe wyborowe oddziały, ale wszystko na próżno. Nie potrafiono schwytać żywego Dobosza,
ale nad martwym pastwiono się przez wiele dni. Potocki kazał wlec ciało herszta po wsiach i miasteczkach, aby
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Zbójnicy budzili lęk, ale pobudzali wyobraźnię.
Ich zuchwałość bywała tematem literackim
i malarskim. Niemiecka rycina z XVII w.
Münchener Altbestand, https://epub.ub.unimuenchen.de/2760/1/4Hist.4030_34.pdf

nikt nie miał wątpliwości, że Dobosz już ręki na hetmana
nie podniesie. A Dźwińczuk za swój czyn otrzymał przywilej uwalniający go od wszelkich danin.
Ale śmierć nie mija i tych, którzy ją zadają. Wybiła godzina hetmana, jego pogrzeb opisał poeta Karpiński i w jego relacji znalazły się akcenty groteskowe, choć
przecież wtedy o grotesce nikt nie mówił.
W roku pańskim 1751 trumnę ze zwłokami hetmana
dowieziono do Stanisławowa, warownej fortecy wzmacnianej nieustannie za życia hetmana, złożono w pięknej
kolegiacie, na ogromnym katafalku. Od drzwi świątyni aż
do katafalku ułożono z solidnych tarcic podjazd dla konnych rycerzy, jeźdźcy wpadali, o zgrozo, do kościoła na
śmigłych rumakach i u stóp trumny łamali kopie, szable
i miecze. Jedni czynili to sprawnie, widać, że biegli byli
w rzemiośle rycerskim, ale zdarzyło się, że dwaj panowie
rycerze, nim skruszyli kopie, spadli z koni. Ci, nikt w to
nie wątpił, byli bardziej pijani od innych.
Hetman, na takie zniewagi, pewnie się w trumnie przewracał, ale z niej nie powstał. Nadal spoczywa w stanisławowskiej świątyni.
Jego majątki uległy rozproszeniu, a złota po Doboszu
ciągle się w tych stronach szuka. Można też, jeśli ktoś ma
ochotę, nad pięknym Prutem obejrzeć jego mogiłę, spoczywa na niej ogromny kamień, mówi się o nim „Kamień
Dobosza”. Pieśni o sławnym opryszku nikt już nie śpiewa,
lecz zostały w porę zapisane i można je odnaleźć w starych księgach, ot, choćby taką zwrotkę.

Na wysokiej połoninie czerwienieją szyszki,
Hej, pójdziem pobratymy tej wiosny w opryszki?
Wyrobimy toporczyki, bułatne topory,
Skarby sobie otworzymy, zamki i komory.

O rozbójniku Gruszce, który rabował nad środkową Wisłą parę lat później, można jeszcze i dzisiaj usłyszeć parę
zwrotek rytmicznej balladki.

Jedzie, jedzie Gruszka,
konik pod nim skaka,
oj, panie dziedzicu, wysupłaj dukata,
bo dobędziem bata!
Gruszka, jak się rzekło, działał w okolicy słynnych Bełżyc.
Świat bez Bełżyc nie mógłby istnieć. To wcale nie anegdota. Takie przekonanie zapanowało w tym miasteczku
już w XVI czy XVII wieku. Bezkrytyczne przeświadczenie zaciążyło nad charakterem bełżyczan. Podróżnik bełżyczanin, ponoć jeszcze na początku dwudziestego stulecia, nim w odległym mieście zapytał tubylca o drogę na
dworzec czy też do urzędu, dociekał, czy nagabnięty nie
pochodzi z Bełżyc. Można przypuszczać, iż odpowiedź
potwierdzająca nie padała nigdy.
– Dlatego przyjęło się mówić: bełżycka fujara! – wyjaśniają ochoczo w pobliskim Babinie.
Ale na opinii babińczyków polegać przecież nie można. To prześmiewcy z dziada pradziada. Przecież to nie
gdzie indziej tylko tutaj powstała słynna na cały świat
Rzeczpospolita Babińska. Tam, w czasie biesiad, opowiadano łgarskie facecje oraz wesołe dowcipy, a biesiadnikom nadawano tytuły i urzędy identyczne z państwowymi, ale obdarzane osoby wcale nie musiały odznaczać się
kwalifikacjami do tych urzędów, wprost przeciwnie, wyróżniały się cechami krańcowo sprzecznymi do wymaganych przy piastowaniu przyznanych godności.
O Gruszce, jego fantazji i zbójowaniu przypomina kopiec. Nie jest wysoki, liczy sobie siedem, może osiem
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metrów wysokości, podstawa nasypu nie jest kwadratem
ani kołem, kopiec nie jest więc jakimś dziełem architektury. A na dodatek nosi imię Kościuszki!
– Nazwali go kopcem Kościuszki, choć powstał w miejscu stracenia zbójeckiego herszta. Tak mogli postąpić tylko w Bełżycach – śmieją się w mieszkańcy Babina, którym nigdy dość szyderstw z Bełżyc.
W miejscowej legendzie zapisał się zbójecki herszt także jako posiadacz katowskiego miecza.
Skąd go wziął? – nie sposób zadać takiego pytania.
Ukradł w Urzędowie! – wyjaśniają tutejsi znawcy
spraw zbójeckich.
Więc nie wykonywano tam wyroków śmierci?
Ukradł, kiedy urzędowiakom miecz już nie był
potrzebny!
Kiedy nastąpił taki moment?
W dziełku Wacława Świątkowskiego Wyprawa w Lubelskie można znaleźć i takie zdanie o Urzędowie: „Miasto
korzystało z licznych praw, nawet prawa miecza. Po rozbiorze Polski księgi miejskie wraz z mieczem katowskim
powędrowały do Warszawy, do głównego archiwum”.
Powędrowały, ale czy dotarły?
Może sprytny łotr wykradł miecz w czasie transportu,
albo może zdołał go ukraść w Urzędowie, jeszcze przed
odprawieniem w drogę do Warszawy? Odpowiedzieć nie
sposób.
A jak długo wojował katowskim orężem?
Trochę powojował, skoro przeszedł do legendy. Ale
zginął marnie. Powiesili go w nocy. – Kto? – ciśnie się
pytanie. – Tacy sami jak on!
W Babinie, gdzie o Gruszce wiedzą szczególnie dużo,
wyjaśniają: – Cyganie! Bo tym najwięcej się naprzykrzał!
Kradł im konie i uwodził niewiasty. Zdybali więc go którejś nocy, gdy wychodził z bełżyckiej karczmy. I powiesili. A po paru dniach zakopali. Razem z mieczem. A tam,
po latach, usypano kopiec. I nazwali, jak się rzekło, imieniem Kościuszki.
I jeszcze jedna historia, którą do dzisiaj komentują w słynnym Babinie. Gruszka, jak tu twierdzą, miał
trzymać do chrztu Leona Dembowskiego (1789–1878),
przyszłego senatora i wojewodę, członka Rządu Tymczasowego w powstaniu listopadowym i długoletniego
współpracownika księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.
Herszt, rzecz jasna, nie mógł wiedzieć, na jakiego zacnego obywatela wyrośnie jego chrześniak. Być może miał
przeczucie, że będzie to człek niezwykły. Oczywiście, nie
został zaproszony w kumy. Sam się wprosił. Inna sprawa,
że wypadki potoczyły się zgoła niezwykle. Pani Konstancja Dembowska, z domu Narbutt, kobieta dumna, piękna i bogata, powiła dziecię w nadwiślańskiej gospodzie
przy trakcie z Opola do Puław. Gruszka zjawił się tam ze

swymi kamratami, by obrabować arendarza, może goszczących u niego przejazdem wielmożów, albo po prostu
napić się gorzałki.
Napił się, poweselał, gdy usłyszał płacz maleństwa.
Zorientował się, co się święci, posłał więc po plebana. I on, niepiśmienny chłop, rabuś wyjęty spod prawa, może nawet z ciążącym na nim wyrokiem śmierci, został ojcem chrzestnym arystokraty. Toż to dopiero
komedyja!
Po latach Leon Dembowski przygotował swój pamiętnik. Tom zatytułowany Moje wspomnienia opublikowano
w Petersburgu już po śmierci autora, w roku 1898. Dembowski pisał z fantazją, wspomnienia ucukrzał czytelnikowi anegdotami i sensacyjkami obyczajowymi, o swym
chrzestnym jednak nie napomykał.
A dlaczegóż to? – ciśnie się pytanie.
Odpowiedzi można snuć różne.
Pójdźmy szczególnym tropem. Syn Leona Dembowskiego, Edward, żył krótko, zaledwie 24 lata, lecz życie
miał może jeszcze burzliwsze niż ojciec. Nie będziemy tu dywagować nad jego poglądami filozoficznymi,
śmiałą i oryginalną publicystyką, namiętną miłością
do legendarnej pisarki i działaczki Narcyzy Żmichowskiej, podumamy nad jego śmiercią. Zginął w roku 1846
od kul żołnierzy austriackich, gdy w białej chłopskiej
sukmanie szedł na czele procesji, a wiódł swych rewolucyjnych towarzyszy do chłopów galicyjskich, ot, chciał
tym manewrem pozyskać do powstania masy uzbrojonego chłopstwa, które w dziejową zawieruchę porwał
Jakub Szela.
Plan się nie powiódł, Dembowski legł przykuty do ziemi uderzeniami bagnetów.
Jego piękna acz tragiczna i niepotrzebna śmierć pod
Krakowem przeszła do historii, legendy i poezji, ale bywało, że stawiano go w jednym szeregu z Szelą. Kto wie,
czy to wtedy nie zrodziła się legenda, że takiego buntownika do chrztu mógł trzymać tylko jakiś krwawy watażka, zbój nad zbóje, ot, taki herszt Gruszka! Edwarda z całą
pewnością jednak nie trzymał, mógł trzymać jego ojca,
ale w legendzie pewne fakty się nagina, swobodnie interpretuje, niekiedy samo życie dopisuje zaskakujące i błyskotliwe puenty.

I tylko tyle można w tej chwili powiedzieć.
I jeszcze można zaśpiewać:
Jedzie, jedzie Gruszka,
konik pod nim skaka,
oj, panie dziedzicu, wysupłaj dukata,
bo dobędziem bata!
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Jan
Orłowski

Huculski bohater poematu
Opryszek Marii Bartusówny

1885, źródło: Polona

Maria Bartusówna (1854–1885), prawie zapomniana
dzisiaj poetka i nauczycielka, przyjęła niegdyś na swoje wątłe barki trudną rolę jednej z kresowych „siłaczek”,
które z nadludzkim niekiedy poświęceniem służyły ludziom w swoim środowisku i strzegły ojczystych wartości na ziemiach, skąd był ich ród. Krótkie życie Bartusówny (zmarła na gruźlicę, mając zaledwie trzydzieści jeden
lat) upłynęło głównie we Lwowie, a przejściowo również

w Kołomyi i na placówkach nauczycielskich w kilku galicyjskich wsiach.
Maria Bartusówna urodziła się we Lwowie 10 stycznia
1854 roku w niezamożnej rodzinie malarza Stanisława
Bartusa i matki Henryki ze Szczepańskich. Przyszła poetka, osierocona już w wieku pięciu lat (ojciec jej przedwcześnie zmarł na gruźlicę w roku 1859), spędziła kilka lat dzieciństwa w patriotycznej rodzinie dziennikarza
i wydawcy Jana Juliana Szczepańskiego. W domu dziadka
wcześnie rozczytywała się w dziełach polskiej poezji romantycznej, która ukształtowała jej uczucia patriotyczne
i zamiłowania literackie. W roku 1868 jej matka wyszła za
leśniczego Józefa Preyera. Rodzina czternastoletniej Marii zamieszkała wówczas w Roztokach nad Czeremoszem.
Wkrótce jednak Maria znalazła nowy dom u wuja Marcelego Sławińskiego w Kołomyi1.
Kołomyja odegrała ważną rolę w życiu Bartusówny.
W tym kresowym mieście przeżyła nieodwzajemnioną
miłość do Mieczysława Wąsowicza, redaktora miejscowego pisma „Jutrzenka”, w którym – mając zaledwie lat
szesnaście – zadebiutowała w roku 1870 patriotycznym
poematem Trzy obrazy Sybiru. Talent literacki młodej poetki rozwijał się bardzo szybko. Już w pierwszej połowie
lat siedemdziesiątych otwarły się przed nią łamy czasopism galicyjskich i warszawskich. Jej literackimi protektorami okazali się Władysław Ordon, Władysław Sabowski, Józef Rogosz, Teofil Lenartowicz, Władysław Bełza
i sędziwy już wtedy Antoni Edward Odyniec. Pierwszy
zbiór swoich wierszy Bartusówna wydała w wieku dwudziestu dwóch lat (Maria B., Poezje. Nakładem księgarni
Wł. Bełzy, Lwów 1876).
Cała droga życiowa utalentowanej poetki okazała się
jednak bardzo ciernista. Twórczość literacka nie mogła jej
zapewnić dostatecznych środków utrzymania. Bartusówna zmuszona była zdobyć jakiś praktyczny zawód, który
pozwoliłby jej zarabiać na życie. Tym zawodem okazała się pełna wyrzeczeń i poświęcenia praca nauczycielska
1 Szczegółowe informacje o życiu Marii Bartusówny zawierają prace: A. Studor, Szkic biograficzno-literacki [w:] M. Bartusówna, Dzieła, t. I, Lwów 1914,
s. 5–101; A. Bar, Bartusówna Maria [w:] Polski słownik biograficzny, t. I, Kraków 1935, s. 333.
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w kilku wiejskich szkołach. Postępująca choroba i zmagania z nędzą stały się przyczyną przedwczesnej śmierci
poetki. Jej odejście w kwiecie wieku, co nastąpiło 2 października 1885 roku, zbiegło się z okresem największego i zasłużonego, chociaż dość krótkotrwałego rozgłosu
w ówczesnym polskim życiu literackim.
Talent literacki autorki Snu powstańca objawił się
przede wszystkim w poezji lirycznej. Jan Tomkowski,
współczesny eseista i historyk literatury, nazwał ją „cudownym dzieckiem liryki polskiej”, dodając przy tym, iż
„prawdziwie nowoczesną kobiecą wrażliwość w liryce zaprezentowała dopiero Maria Bartusówna”2. Mniej znane
i cenione były natomiast poematy Bartusówny, w których
naśladowała romantyków (oto tytuły jej ważniejszych poematów: Sen powstańca, Opryszek, Magdalena, Wilia szlachecka, Czarodziejska fujarka).
Liryka Bartusówny wyrosła w dużym stopniu z jej
przeżyć osobistych, z doznanych nieszczęść życiowych
(wczesne sieroctwo, ubóstwo, choroba, zawiedziona miłość). Poczesne miejsce w jej twórczości poetyckiej zajmują też tematy patriotyczne, co było oczywiste, gdyż
wyrastała ona w atmosferze żałoby narodowej po klęsce
2 J. Tomkowski, Samobójcy i marzyciele. O zabijaniu poetów, Kielce 2002, s.
215–216.

powstania styczniowego. Losy Polski pod obcymi zaborami i losy powstańców do głębi poruszały jej młodzieńczą wyobraźnię i rozbudzone w rodzinie uczucia
patriotyczne.
Maria Bartusówna spędziła większość swego życia na
Kresach wschodnich. Poza Lwowem mieszkała na terenach Beskidów Wschodnich, w Kołomyi, w górnych dorzeczach Prutu i Czeremoszu, a więc na obszarze, który
pod względem etniczno-obyczajowym wyodrębniał się
niegdyś jako Huculszczyzna. Mieszkańcy tej ziemi byli
rusińskimi góralami wyznania greckokatolickiego, posługiwali się gwarą języka rusińskiego (ukraińskiego), wyróżniali się ponadto barwnym strojem i oryginalnymi
zwyczajami ludowymi.
Koloryt huculski nie uwydatnił się jednak dość wyraziście w poezji Bartusówny. Został on wyrażony zaledwie
w kilku miejscowych nazwach topograficznych (Kołomyja, Prut, Czeremosz, Czarnohora, Roztoki) oraz w kilku
imionach własnych (Dmytro, Fedor, Kiryło, Wasyl, czarownica Maraga). Koloryt ten nie jest jednak nacechowany znamionami obcości.
Koloryt ukraiński – właściwie lokalny koloryt huculski w twórczości Marii Bartusówny przejawił się najwyraźniej w „zbójnickim” poemacie Opryszek (1876), którego akcję umiejscowiła autorka w górach Huculszczyzny.
W owym czasie postrzegano Huculszczyznę jako swoistą
przestrzeń kulturową, której uroki opiewał już Franciszek
Karpiński i niektórzy późniejsi twórcy, wśród nich Wincenty Pol, Lucjan Siemieński, Mieczysław Romanowski.
Poemat Opryszek Bartusówny wpisywał się w tradycję
literatury polskiej XIX wieku, podejmującej problematykę życia Hucułów oraz ich dziejów i kultury. Utwór ten
rozpoczyna się opisem piękna górskiego pejzażu Huculszczyzny (jest to właściwie stały motyw utworów na temat uroków „małej ojczyzny” Hucułów):

Czeremoszu wstęga sina
Zapienione fale toczy…
Pięknaż, piękna to kraina!..3
Zawiązaniem akcji poematu jest wesoły taniec opryszków w górskim lesie przy ognisku – jest to oczywiście
skoczna kołomyjka. Nie cieszy on jednak smętnego watażki Dmytra, który zaprzestał zbójeckich napadów i nie
może ukryć swego strapienia. Podlegli mu opryszkowie
domyślają się, że przyczyną zgryzoty Dmytra jest nieszczęśliwa miłość. Wybranka jego serca, „jasnowłosa krasawica”, odtrąca bowiem jego uczucie –

3 Maria B.(artusówna), Poezje, Lwów 1876, s.65. Dalsze cytaty z Opryszka pochodzą z tegoż wydania. Po cytatach oznaczono strony w nawiasach.

n u m e r

…Bo to innych światów dziecię,
To dziedzica piękna córa!
Anioł boży – nie panienka!
(s. 70)
Szlachetny z natury Dmytro („ufał w przyszłość, kochał
ludzi”) doznał w młodości krzywdy i wielu upokorzeń, co
skłoniło go do pójścia w góry do bandy opryszków. Był
jednak – jak pisze poetka – „obdarzony wyższością duchową”. Udręczony smutkiem Dmytro oznajmił kompanom, że ich opuści na kilka dni i uda się do czarownicy
pod Czarną górą, aby poznać swoją przyszłość i sposób
na zdobycie miłości ukochanej. Wiedźma Maraga przepowiedziała mu, że spełnią się jego pragnienia, ale czeka
go „ciemna droga”. Podczas jego nieobecności opryszkowie porwali dla niego dworską panienkę, aby zakończyć
jego udrękę. On jednak nie przyjął tego „daru”, lecz poprosił porwaną pannę o wybaczenie tego czynu jemu
i jego zbójeckim kompanom. Dmytro uwolnił dziewczynę i zwrócił ją rodzicom, sam zaś wybrał śmierć w głębi
wód Czeremoszu.
Łatwo dostrzec, że Opryszek Bartusówny tkwi bardzo
mocno w tradycji poezji romantycznej. Wykreowany na
podobieństwo „dziecięcia natury”, zbuntowany i skłócony ze światem Dmytro przypomina typowego bohatera
romantycznego. Romantycznej proweniencji można też
doszukiwać się w motywie szlachetnego zbójcy. Z arsenału poetyki romantyzmu zaczerpnięte są też motywy
wróżb, przepowiedni i zagadkowa postać wróżki. Pierwowzorem postaci Dmytra – jak się wydaje – jest też chyba
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autentyczny huculski opryszek Ołeksa Dobosz, który został zabity w roku 1745 podczas napadu rabunkowego4.
Według legend i pieśni huculskich Dobosz – podobnie
jak tatrzański Janosik i śląski Ondraszek – rabował bogaczy i rozdawał pieniądze ubogim. W przekazach folklorystycznych wyidealizowany został na nieustraszonego
bohatera, który w swoim postępowaniu kieruje się nieokiełznanym charakterem i nie uznaje niczyjej władzy
nad sobą.
Dmytro z poematu Bartusówny „odziedziczył” część
tych cech huculskiego opryszka. Udał się też do lesistej
Czarnohory, gdzie w przeszłości władał opryszkami Dobosz, aby tam właśnie szukać rady i pomocy u czarownicy. Owo zaś miejsce, uznane w huculskiej tradycji za
matecznik opryszków, było dzikie, mroczne i tajemnicze:

[…] Duchy skarbów zaklętych tu strzegą,
Z których nocą bucha żar płomienia.
I Dobosza fantastyczne dzieje
Drzemią wkoło do miejsc tych przyrosłe.
(s. 79)
Jest rzeczą charakterystyczną, że Bartusówna nie wprowadziła do omawianego poematu ostrych napięć i konfliktów społecznych, ani tym bardziej narodowościowych. Bohater poematu – „sługa tylko i wieśniak ubogi”
– nie ma uprzedzeń i nie czuje wrogości do mieszkańców
4 Zob. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991, s.
211–212.
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w którym drzemie ukryta „piękna dusza”. Szlachetne porywy duszy opryszka Dmytra budzi nie tylko miłość,
wrażliwe sumienie, ale również i piękno natury, wśród
której przebywa. Tak właśnie interpretuje charakter tej
postaci krytyk Jan Choroszy w pracy Huculszczyzna w literaturze polskiej5.
Na podstawie lektury Opryszka można by sądzić, że
Bartusówna nie dostrzegała istoty i ostrości ówczesnych
polsko-ukraińskich konfliktów narodowościowych. Jednak napisany osiem lat później jej wiersz Modlitwa (Do
bł. Jana z Dukli) świadczył o tym, że poetka miała świadomość istnienia antagonizmów między Polakami a Ukraińcami. Nie mogło przecież być inaczej, jeśli zważymy,
że większość swego życia Bartusówna spędziła na Kresach południowo-wschodnich, gdzie wśród mieszkańców
przeważali Ukraińcy.
Wspomniany wyżej wiersz dobrze charakteryzuje patriotyczne przesłanie całej twórczości poetki. Często łączy się ono w nierozerwalną całość z motywami religijnymi, w które obfituje poezja Bartusówny. Wiersz Modlitwa
(Do bł. Jana z Dukli) napisany został we Lwowie w lipcu 1884 r. Modlitwa skierowana jest tu nie do Boga Ojca
i nie do Matki Bożej Królowej Polski (tak jest w wielu religijnych lirykach tej poetki), lecz do błogosławionego Jana
z Dukli. Oto końcowa strofa tego wiersza:

[…] Patronie Rusi! Co ręka w rękę
Kroczyła z nami przez zasług pole,
Z nami składała modlitw podziękę,
Z nami dzieliła dolę – niedolę!
Dziś, gdy jej zmysły czarny duch mąci,
Nim czoło piętnem Kaina splami,
Nim zaślepienie w przepaść ją wtrąci,
Patronie Rusi – módl się za nami!6

1884, źródło: Polona

szlacheckiego dworu. Trudno też doszukać się w Opryszku oznak antagonizmu między polskim dworem a huculskim środowiskiem opryszków, które należało do rusińskiej społeczności na tym terenie. Oś konfliktu w tym
poemacie usytuowana została na innej płaszczyźnie i jest
ona przeniesiona w sferę sakralności. W zamyśle autorki
anielska dziewczyna („Anioł boży – nie panienka!..”) ma
sprowadzić na drogę cnoty opryszka, „upadłego anioła”,

Jak widać, Bartusówna wyraziła w tym wierszu swoje
przywiązanie do idei jedności Polaków i Rusinów w granicach jednej Rzeczypospolitej. Poetka nie kryła obaw
i bólu, że zmysły Rusi „czarny duch mąci”, co groziło bratobójczą Kainową zbrodnią (jak wiadomo, dokonano jej
w następnym stuleciu nie tylko na Wołyniu). W ciągu
krótkiego życia Maria Bartusówna była świadkiem rodzenia się wśród Ukraińców wybujałego antypolskiego nacjonalizmu. W pełni zrozumiałe jest więc odwołanie się poetki do kultu beatyfikowanego w roku 1733 franciszkanina
Jana z Dukli, którego jednakowo wysoką czcią otaczali
w swoich świątyniach katolicy, prawosławni i Ormianie.
Jan Orłowski

5 Zob. J. A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław 1991, s.
150–151.
6 M. Bartusówna, Dzieła, t. II, Lwów 1914, s. 144.
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Marek A.
Koprowski

Zakarpacie

– tu się zaczyna i kończy Europa
Wy priszli z Ukrainy
Niektórzy mieszkańcy Zakarpacia nazywają swoją krainę Szwajcarią w Karpatach, i coś w tym jest. Cztery piąte terytorium obwodu zakarpackiego Ukrainy, liczącego
12 800 kilometrów kwadratowych powierzchni, zajmują
góry. Tu znajduje się najwyższy szczyt Karpat, Howerla,
wysoki na 2061 metrów. Niewiele ustępuje jej Pop Iwan,
mający 2022 metry, a także szczyt Petros, celujący w niebo na 2020 metrów. Podobnie jak w Szwajcarii, na Zakarpaciu występują też górskie jeziora, z których najwyżej
położone – Synewirskie – znajduje się na wysokości 989
metrów nad poziomem morza. Urody Zakarpaciu dodają lasy iglaste i liściaste, pokrywające większość jego terytorium, a także rwące górskie rzeki i potoki. Nad partiami lasów rozciągają się alpejskie połoniny… Podobieństw
do Szwajcarii jest znacznie więcej. To region wieloetniczny, zamieszkany przez kilkanaście narodowości; co najmniej kilka z nich ma charakter autochtoniczny i może
powiedzieć, że jest tu u siebie. By w pełni zrozumieć charakter tej ziemi i jej relacje z Ukrainą, należy do niej wjechać od strony Lwowa, a nie Słowacji, choć to trudniejsza droga. Ze Lwowa na Zakarpacie wiodą dwie drogi.
Można jechać na Stryj–Czop, magistralą stanowiącą fragment międzynarodowej arterii Kijów–Węgry, lub drugą
na Sambor–Turkę–Użok.
Pierwsza jest wygodniejsza, druga atrakcyjniejsza i ciekawsza, zwłaszcza dla tych, którzy chcą przeżyć przygodę
i poczuć dreszczyk emocji. Do pokonania pierwszej nadaje się każdy sprawny samochód; by wybrać się drugą, najlepiej zdecydować się na auto terenowe o wysokim zawieszeniu. Nie należy podróżować nią nocą – i to nie tylko
dlatego, że jest nieoświetlona, biegnie przez pustkowia
i pełno w niej dziur. Po prostu nocą można się tam natknąć na osoby, których lepiej nie spotykać w ciemnościach, zdolne zatarasować drogę czymkolwiek, by zatrzymać samochód. Z ich powodu nawet w biały dzień lepiej
się nie zatrzymywać, broń Boże, nie robić sobie postoju
ani nie biwakować. Choć oficjalnie się o tym nie mówi, to
tu, przez pogranicze obwodów lwowskiego i zakarpackiego,

biegną szlaki ukraińskiej mafii, zajmującej się przemytem
ludzi, narkotyków i Bóg wie jeszcze czego. Tędy też usiłują przedostać się na Zachód uciekinierzy z ukraińskich
więzień i kolonii karnych. Tylko odpryski zorganizowanego przemytu trafiają przez Bieszczady do Polski; ocierają
się o granicę Rzeczpospolitej, kierując na Słowację. Tu gęste zaludnienie (właściwe zwłaszcza społeczności romskiej) znakomicie ułatwia nielegalne poczynania, o skali
których najlepiej chyba świadczy niedawno odkryty tunel,
biegnący pod granicą ukraińsko-słowacką. Znajdował się
on już w obwodzie zakarpackim, miał długość kilkuset
metrów i był poważną budowlą inżynierską, wyposażoną
w poruszające się po szynach wagoniki, przeciągane linami. Gdy służby słowackie go wykryły, w jednym z wagoników znaleziono dwie torebki „białego proszku”. Przemycany towar był ładowany od spodu do ciężarówki
z wierzchu wypełnionej gruzem. Po stronie ukraińskiej
sprawa wywołała konsternację, bo wejście do tunelu znajdowało się tuż obok działek rekreacyjnych należących do
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy… Każdy, kto wjeżdża na
Zakarpacie drogą, przez którą biegną przemytnicze szlaki, przeżywa zaskoczenie. Tuż przed Użokiem, gdzie rozpoczynają się Przełęcz Użocka i obwód zakarpacki, drogę
zagradza szlaban. By jechać dalej, trzeba wyjść z auta, pokazać paszport na blokpoście i otworzyć bagażnik. Czegoś
takiego nie zobaczy się nigdzie więcej na Ukrainie. Post
ten przypomina, że każdy, kto go przekracza, wjeżdża do
innego świata. Przejeżdżający tamtędy Polacy z wrażenia
zapominają z reguły spojrzeć w prawo. Mało kto sobie
uświadamia, że mija właśnie najbardziej wysunięty na
wschód (wyznaczony przez cypel bieszczadzkiego worka)
punkt Polski. Do Ustrzyk Górnych jest stąd rzut kamieniem. Blokpost znajduje się także na drodze ze Lwowa na
Czop, na granicy obwodów, tyle że nie taki jak pod Użokiem; przypomina normalne wielopasmowe przejście
graniczne. Zarówno tamto, jak i to pod Użokiem, jest
spuścizną po czasach sowieckich, kiedy to obwód zakarpacki był terenem zamkniętym; by do niego wjechać,
trzeba było mieć specjalną przepustkę. Od 1946 r., kiedy
to obwód formalnie został włączony do ZSRR, aż do
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1939, Pogranicze polsko-węgierskie (b. Ruś Podkarpacka) i Słowacja: mapa poglądowa, źródło: Polona

1991 r., gdy ów ostatni się rozpadł, nikt w zasadzie nie
wiedział, co się tam dzieje. Teren obwodu zakarpackiego
został naszpikowany obiektami militarnymi mającymi
strategiczne znaczenie dla całego imperium. Były tu stacje zwiadu kosmicznego i wyrzutnie rakietowe z głowicami nuklearnymi. Nie wszystkie celowały w Europę.
Oprócz taktycznych SS-20 o średnim zasięgu na Zakarpaciu znajdowały się wyrzutnie rakiet balistycznych,
zdolnych dolecieć do Ameryki. Przy drodze ze Lwowa na
Czop, między Mukaczewem a Użgorodem, natknąć się
można na ich zdemontowane resztki. Kto chce je zobaczyć, powinien przed Seredniem skręcić w prawo; wówczas szybko dojedzie do owej „budowli”. Takie obiekty
w obwodzie zakarpackim spotyka się na każdym kroku.
Większość z nich, tak jak wyrzutnia pod Seredniem, znajduje się w stanie ruiny. Rzut oka na mapę wystarczy, żeby
zorientować się, dlaczego Sowieci przekształcili Zakarpacie w wysunięty bastion. Stojące tu dywizje przez Nizinę
Węgierską błyskawicznie mogły dotrzeć do Austrii,
Włoch i Jugosławii. Szachowały też Rumunię, Węgry oraz
Czechosłowację, mogły zostać posłane do działań przeciwko Polsce lub by wzmocnić uderzenie w kierunku
Niemiec. Tutejsze garnizony jako jedne z nielicznych były
wykorzystywane do swych zadań w praktyce. To stąd hufce z czerwoną gwiazdą ruszyły na Budapeszt w październiku 1956 r., tłumić tamtejsze powstanie, a w sierpniu
1968 r. prosto na czeską Pragę, by udzielić Słowakom
i Czechom braterskiej pomocy, umożliwiającej im pozostanie w Układzie Warszawskim. Współczesna Ukraina

nie akcentuje, rzecz jasna, sowieckich tradycji regionu.
Wprost przeciwnie: podkreśla, że jest on najbardziej europejską i otwartą na sąsiadów częścią państwa. Wielkiej
przesady w tym nie ma. Zakarpacie graniczy z Polską,
Słowacją, Węgrami i Rumunią. Z sąsiadami (poza Polską)
łączy je dwanaście przejść drogowych i sześć kolejowych.
Takiej infrastruktury, sprawiającej, że granice nie stanowią bariery trudnej do przekroczenia, nie ma żaden obwód Ukrainy. Tu praktycznie każdy większy trakt wiodący do granicy kończy się przejściem umożliwiającym
wjazd do sąsiedniego kraju, należącego do Unii Europejskiej. Brak natomiast przejścia łączącego region z polskim
województwem podkarpackim, choć istniała koncepcja
utworzenia go. Na przeszkodzie stanął fakt, że droga do
niego prowadząca musiałaby biec przez Wołosate i przecinać Bieszczadzki Park Narodowy na pół, czym strona
polska nie była zainteresowana. Europejskość Zakarpacia nie polega oczywiście tylko na otwartości na sąsiadów i dobrej infrastrukturze granicznej. Podczas przekraczania dwóch wcześniej wspomnianych bram
wjazdowych obwodu zakarpackiego ma się wrażenie
wjazdu do innego kraju. Wspólna dla obwodów lwowskiego i zakarpackiego jest wyłącznie architektura pozostawiona przez Sowietów, szara i ohydna. Poza tym
wszystko jest inne. Im głębiej wjeżdża się w obwód od
strony Ukrainy, tym potężniejsze ma się wrażenie przebywania na Węgrzech czy Słowacji. Na pierwszy rzut oka
widać, że te strony należą do innej cywilizacji – a raczej
do wielu cywilizacji. Większość mieszkańców regionu
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Powiaty obwodu zakarpackiego (2006), źródło: Wikipedia

wręcz demonstracyjnie posługuje się czasem środkowoeuropejskim, mimo iż oficjalnie obowiązuje w nim czas
kijowski, różniący się o godzinę. Niektórzy zakarpatczycy twierdzą też, że ich region to kraj pod ukraińską okupacją. W każdym punkcie informacji turystycznej można też kupić mapę Zakarpacia, z której wynika, że
granica Ukrainy kończy się na północnych rubieżach obwodu. Nazwa UKRAINE/Ukraina nie rozciąga się na obwód zakarpacki; obejmuje obwody lwowski i iwanofrankowski, oba pokazane na takiej samej zasadzie, co
terytoria Rumunii, Węgier, Słowacji i Polski. Różnią się
tylko kolorem: obwód lwowski oznaczony jest kolorem
niebieskim, a iwanofrankowski żółtym. Ciekawostką jest,
że mapy tej nie wydała jakaś prywatna firma czy „piąta
kolumna”, dybiąca na integralność terytorialną Ukrainy,
ale Departament do spraw Europejskiej Integracji Zakarpackiej Obwodowej Państwowej Administracji. Pytając
o drogę w rusińskich wsiach, można też usłyszeć zamiast
odpowiedzi pytanie: Wy priszli z Ukrainy?, z czego można wnioskować, że dla części mieszkańców regionu
Ukraina to zagranica. W górskich wioskach można też
skonstatować, że ich mieszkańcy posługują się językiem,
który z tym używanym na lwowskich ulicach ma raczej
niewiele wspólnego; to dialekt ukraińskiego. Przyczyn
tego stanu rzeczy jest wiele. Przynależność Zakarpacia
czy też Podkarpackiej Rusi, jak określa swój „kraj” część
jego mieszkańców, do Ukrainy jest stosunkowo świeżej
daty. Ostatni raz ziemie te należały do państwa ukraińskiego w IX i X wieku, kiedy to miały wchodzić w skład

Rusi Kijowskiej. Nie trzeba nikogo przekonywać, że dla
wielu tutejszych mieszkańców wywody historyków
brzmią jak opowieści o żelaznym wilku lub klechdy domowe. Niektórzy historycy w ogóle kwestionują, by Zakarpacie kiedykolwiek wchodziło w skład Rusi Kijowskiej. Iwan Pop, autor między innymi Encyklopedii
Podkarpackiej Rusi, uważa, że jest to legenda powstała
w XIX w., gdy zaczęło się ukraińskie odrodzenie narodowe, a zasadnicze kontury tej teorii nakreśliła historiografia sowiecka na zamówienie stalinowskiego komunistycznego reżimu, dla usprawiedliwienia dokonanej
przez Związek Sowiecki aneksji. W myśl tej teorii Stalin
nie był zaborcą, ale „zbieraczem” etnicznych ziem ruskich, których mieszkańcy powinni być mu wdzięczni.
Zdaniem Iwana Popa do XIII wieku Karpaty pozostawały niczyje, stanowiąc terra indagines, ziemię na polsko-węgiersko-ruskim pograniczu. Żadne z ówczesnych
państw nie pretendowało do jej zajęcia. W XIII wieku tereny Podkarpackiej Rusi weszły w skład Królestwa Węgier i pozostawały w jego granicach aż do 1918 r. To węgierska cywilizacja zostawiła największy ślad w tym
regionie, nadając mu cywilizacyjne ramy. To Węgrzy założyli jego stolicę, Użgorod, nadal będącą dla tej nacji
jednym z symboli nieistniejącej Korony św. Stefana.
W pierwszej połowie XIII w. powstał w Użgorodzie zamek komitacki, będący siedzibą żupana sprawującego
władzę w komitacie Ung. Budowla przetrwała do dziś
i jest głównym zabytkiem miasta nad rzeką Uż.
→
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Jestem Rusinem, byłem i będę
Przynależność Podkarpackiej Rusi do Węgier spowodowała napływ na jej terytorium innych niż słowiańskie
narodowości. Jako pierwsi zaczęli ją zasiedlać Niemcy,
którzy przybyli tam, gdy tylko Węgrzy umocnili na tych
terenach swoją władzę. Tradycje ich osadnictwa na Podkarpackiej Rusi sięgają więc już XIII w. Jako pierwsi przybyli tu Sasi i Szwabi, osiedlając się w rejonie Użgorodu,
Mukaczewa, Berehowa, Chustu i Sighetu. Niemiecka kolonizacja na Podkarpackiej Rusi różniła się jednak od tej
w Transylwanii, na Słowacji czy w Czechach. W jej ramach napłynęli na Podkarpacką Ruś przede wszystkim
chłopi; zakładali wsie i cywilizowali tutejsze urodzajne
ziemie. Po Niemcach zaczęli tu przybywać Węgrzy. Ich
ekspansja zatrzymała się jednak na równinach, nie poszła
w góry. Wraz z Węgrami przywędrowali na Podkarpacką
Ruś także Słowacy, tworząc zwarte skupiska. Z Półwyspu
Bałkańskiego napłynęła też na Podkarpacie fala Wołochów, za nią zaś zaczęli się osiedlać Rusini z Rusi Halickiej i innych księstw ruskich. Zdaniem Iwana Popa to
właśnie ci osadnicy przynieśli na ziemie Zakarpacia terminy „Ruś” i „rusiński”, które stały się synonimami całego
słowiańskiego etnosu zamieszkującego karpackie grzbiety. Umocnili też wpływ prawosławia na tych ziemiach;
tworzące się tu prawosławne duchowieństwo utrzymywało kontakty z prawosławnymi biskupami w Przemyślu i Lwowie. Swoje wpływy (zwłaszcza w południowej
części regionu) miała też bałkańska prawosławna hierarchia oraz mający tu wielu wyznawców Kościół rzymskokatolicki. Formowanie się wielonarodowego etnosu Zakarpacia odbywało się niejako naturalnie, bez zgrzytów
i waśni. Iwan Pop sugeruje, że między bajki trzeba włożyć
teorie, jakoby wśród ludności rusińskiej istniała feudalna
elita, która stawiała opór zaborcom jej ziem. To mit stworzony przez marksistowskich historyków. Historyk neguje też tezy głoszące, że pod koniec XIV wieku osiedlił
się na terenie Podkarpacia podolski kniaź Fedor Koriatowicz, i właśnie wtedy doznał klęski od Wielkiego Księcia
Litewskiego Witolda, który najechał i spustoszył Podole,
nie mógł więc przesiedlić 40 tysięcy swych poddanych
na sąsiednie ziemie. Zdaniem Popa XIV i XV stulecie
były kluczowe dla okrzepnięcia społeczeństwa Podkarpacia. Po przyłączeniu Rusi Halickiej do Polski skończyła się bowiem ekspansja królów węgierskich na północny
wschód. W tych dwóch wiekach ustabilizowała się też sieć
osadnicza; rozwinęły się zwłaszcza osady w dolinie Cisy
oraz górska część krainy. Hodowla bydła sprawiła, że na
połoninach pasterzom powodziło się całkiem nieźle. Sytuacja na Podkarpackiej Rusi drastycznie się pogorszyła
w wieku XVI, kiedy to po bitwie pod Mohaczem Turcy

rozgromili armię węgierską i zagrozili istnieniu Królestwa Węgier. Sąsiednia Transylwania została przez Turków zwasalizowana. W wieku XVI na Zakarpaciu zagościła reformacja. Do jej sukcesu tutaj przyczynili się
przede wszystkim Niemcy, dzięki którym swoich zwolenników zdobył tu nie tylko Luter, ale i Kalwin. Protestantami obu odłamów stało się wielu Niemców, Węgrów
oraz Rusinów. W 1646 r. miejscowa Cerkiew prawosławna zawarła unię z Rzymem, podpisaną na zamku w Użgorodzie i zwaną unią użgorodzką. Był to bardzo doniosły
akt, który umocnił związki Podkarpackiej Rusi z Zachodem i kulturą łacińską. W następnych wiekach losy Podkarpackiej Rusi układały się różnie. Stała się areną walk
dynastycznych i terenem kolejnych kolonizacji. Ponownie
zaczęli się w niej osiedlać chłopi i rzemieślnicy niemieccy. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII
wieku zaczął się też masowy napływ Żydów z Ukrainy,
głównie do ośrodków miejskich. Szukali tu schronienia przed rzeziami i pogromami, do jakich dochodziło
na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej, dokonywanymi przez hajdamackie ruchy ukraińskich chłopów. Dzięki nowym przybyszom liczba mieszkańców Podkarpacia
w latach osiemdziesiątych XVIII wieku wynosiła 235 tysięcy. Wzrosła rola Berehowa, Mukaczewa, a zwłaszcza
Użgorodu, który od 1780 r. był rezydencją biskupa unickiego. Dzięki wysiłkom biskupa Andrzeja Baczyńskiego,
który zręcznie potrafił wykorzystać reformy królowej Marii Teresy i cesarza Józefa II, Użgorod stał się kulturalną
stolicą kraju, z biskupią biblioteką, seminarium duchownym i królewskim gimnazjum. W XIX wieku zaczęła się
formować miejscowa inteligencja rusińska, kształcąca się
w Peszcie i Wiedniu, Krakowie oraz Lwowie, ale także na
uczelniach w Rosji. Wiosna Ludów, która wstrząsnęła imperium Habsburgów, w skład którego wchodziły Węgry,
spowodowała wzrost narodowej świadomości (czy raczej
świadomości narodowych – liczba mnoga uzasadniona)
u podkarpackich Rusinów. Wśród ich przywódców pojawiły się dwie opcje. Prowęgierska, wspierająca aspiracje wolnościowe Węgrów, i ruskosłowiańska, na czele
której stał Adolf Dobriański. Sformułował on koncepcję utworzenia rusińskiej guberni w składzie imperium
Habsburgów; miała ona objąć Podkarpacką Ruś, Galicję i Bukowinę. Opowiadał się kategorycznie za współpracą z Wiedniem. Mianowano go imperatorskim komisarzem przy armii rosyjskiej, która przybyła, by stłumić
węgierskie powstanie. W nagrodę dostał on od Wiednia
zgodę na utworzenie Użgorodzkiego Krajowego Okręgu.
Funkcjonował on tylko dwa lata, ale przez wielu badaczy
uznawany jest za pierwszą autonomię karpato-rusińską,
przynajmniej pod względem kultury. Instytucja ta spowodowała też ostateczne okrzepnięcie ruchu rusińskiego.
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Zakarpacie. Widok na połoniny

Jego centralną postacią stał się ksiądz Aleksander Duchnowycz, historyk, etnograf, literat, wydawca i pedagog.
To on napisał pierwszy szkolny podręcznik języka rusińskiego, założył w 1850 r. Preszowski Literacki „Zakład
Naukowy”, wydał też pierwszy na Podkarpackiej Rusi almanach „Pozdrowienie Rusinów”. Spod jego pióra wyszedł także rusiński hymn narodowy, zaczynający się wezwaniem „Podkarpaccy Rusini, obudźcie się z głębokiego
snu”. Duchnowycz jest autorem literackiego creda Rusinów, które w polskim tłumaczeniu brzmi następująco:

Jestem Rusinem, byłem i będę,
Bo urodziłem się Rusinem.
Zacnego swego rodu nie zapomnę,
Na zawsze zostanę jego synem.

Swoje główne zadanie duchowny widział w kodyfikacji
i uporządkowaniu literackiego języka rusińskiego. W jego
koncepcji powinien on być mieszaną wersją rosyjskiego,
cerkiewnosłowiańskiego i miejscowych dialektów. Duchnowycz kategorycznie sprzeciwiał się wprowadzeniu na
Podkarpaciu języka ukraińskiego, uważał bowiem, że po
tej stronie Karpat jest on językiem obcym. Postępujący kryzys imperium Habsburgów i wzmocnienie w nim
węgierskiego ruchu narodowego sprawiły, że zamierzenia

Duchnowycza zderzyły się z postępującą madziaryzacją
Podkarpackiej Rusi. Duchnowycz zmarł w 1865 r., gdy
tendencja ta zaczęła osiągać apogeum. Gdyby żył dłużej, z pewnością popadłby w konflikt ze swoim ordynariuszem, który zajął przeciwstawne wobec jego poglądów stanowisko. Biskup Stefan Pankowicz oświadczył
bowiem: „skoro żyjemy pod władzą Węgrów, to powinniśmy zostać Węgrami”. Stanowisko hierarchy było zapewne efektem nacisku władz węgierskich. W 1867 r.,
po przekształceniu Austrii w Austro-Węgry, Budapeszt
stał się podmiotem decydującym o losach Podkarpackiej
Rusi. Tak jak na całym terytorium pozostającym w jego
jurysdykcji, „madziaryzacja” stała się tu oficjalną doktryną państwową. Dla zwolenników księdza Duchnowycza nie oznaczało to niczego dobrego. Na cenzurowanym
znalazły się założone przez nich organizacje religijno-kulturalne, takie jak Towarzystwo św. Bazylego Wielkiego.
Wielu członków takich instytucji poddano różnorakim
represjom. Niektórzy w obawie przed nimi uciekli do
Rosji. Procesy te spowodowały, że przez cały XIX wiek
nie wykształciła się na Podkarpackiej Rusi niezbędna
dla życia każdego narodu warstwa inteligencji. Położone w górach rusińskie wsie trwały jakby w letargu. Zamieszkujące je rodziny miały charakter patriarchalny,
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żyły w swoim świecie, pogrążone w analfabetyzmie. Industrializacja i urbanizacja regionu były bardzo ograniczone i sprowadzały się głównie do przeciągnięcia przez
Podkarpacką Ruś kolei żelaznych, mających strategiczne znaczenie w przypadku konfliktu z Rosją. Głód ziemi
i brak środków do życia spowodowały emigrację znacznej części Rusinów do USA i Kanady. Niektórzy badacze sugerują, że za „wielką wodę” wyjechało 25 procent
wszystkich Rusinów.
Liczba mieszkańców Podkarpacia jednak nie zmalała;
ponownie masowo zaczęli się tu osiedlać Żydzi, wzmacniając tutejszą diasporę. Wśród nowych osiedleńców dominowali tzw. Wasserpolacken1*, czyli wodni Polacy. Pochodzili oni z zachodniej Galicji, z rejonu Nowego Sącza,
i byli zwolennikami chasydyzmu. „Wodnymi” nazywano
ich dlatego, że aby tu dotrzeć, musieli wcześniej przejść
przez rzekę Poprad. O ile w 1880 r. na Zakarpaciu mieszkało 83 076 Żydów, to w 1910 r. ich populacja składała się
już z 135 161 osób, stanowiła więc znaczny odsetek wśród
ludności Podkarpacia, liczącej 596 118 mieszkańców.
Oprócz Żydów na Podkarpackiej Rusi osiedlali się także przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących
Austro-Węgry, w tym także Polacy. Ślady ich diaspory
zostały odnotowane jeszcze w latach międzywojennych.
Główną nacją na Podkarpaciu pozostawali, rzecz jasna,
Rusini. U progu I wojny światowej wśród rusińskich działaczy ponownie pojawiły się dwie opcje: rusofilska, zorientowana na Rosję i od niej oczekująca wsparcia w pielęgnowaniu tożsamości narodowej, oraz prowęgierska,
uważająca, że Podkarpacie może osiągnąć postęp, jeżeli jeszcze bardziej zwiąże się z kulturą węgierską. Ta druga opcja była silniejsza. Rusini nie byli bynajmniej jedyną nacją ulegającą wówczas atrakcyjnej sile węgierskości.
W drugiej połowie XIX w. madziaryzacja zaczęła robić
postępy także wśród Żydów. Całkiem spora ich grupa
zaczęła się określać „Węgrami wyznania mojżeszowego”.
W niektórych gminach zjawisko to przybrało charakter
masowy.
Żydów-Madziarów ich właśni ziomkowie traktowali
jako piątą kolumnę, działającą na rzecz Węgrów pośród
ludności niewęgierskiej. Wśród podkarpackich Rusinów
u progu I wojny światowej nie było natomiast ukrainofilów. Rusini nie identyfikowali się z Ukraińcami. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że na ówczesnej scenie politycznej nie pojawiło się nic takiego jak „państwo
ukraińskie” czy „naród ukraiński”. Pojęcia te dla Rusinów
były czystą abstrakcją. Obecne twierdzenia ukraińskich
publicystów, sugerujące, że ruch ukraiński nie rozwinął
1* W innym znaczeniu termin ten pierwotnie stosowany był przez Prusaków
dla nazwania ludności polskiej zamieszkującej Dolny Śląsk oraz Górny Śląsk,
później także przez Niemców wobec ogółu ludności mieszkającej na pograniczu niemiecko-polskim na terenie Śląska, Warmii, Mazur i Kaszub.

Dzisiejszy obwód zakarpacki przez kilkaset lat
wchodził w skład Królestwa Węgier. Do sowieckiej
Ukrainy włączył go Józef Stalin w 1944 roku. Jak
powiedział jeden z rosyjskich polityków, Stalin
chciał w ten sposób ukarać Węgry za popieranie
Hitlera, a także zdobyć dodatkowe poparcie dla
ukraińskich komunistów. Ich apetyty terytorialne
były nie mniejsze niż te ukraińskich nacjonalistów.
Zamieszkuje go 35 narodowości, mających charakter
autochtoniczny. Książka w formie reportażowo-publicystycznej pokazuje całe bogactwo regionu,
jego bardzo złożoną historię i kulturę. Pokazuje
bezwzględny proces sowietyzacji Zakarpacia
i prześladowania mniejszości narodowych; opisuje
też losy zamieszkujących te tereny nacji w wolnej
Ukrainie i ich zmagania z ukrainizacją. Głównym
przesłaniem książki jest teza, że aspirująca do Unii
Europejskiej Ukraina znajdzie w niej godne miejsce,
jeżeli nauczy się przestrzegać praw mniejszości
narodowych i zacznie traktować je jako część
swojego bogactwa, a nie zagrożenie.
*Książka na gruncie polskim ma charakter
prekursorski, pisana jest z pozycji osoby życzliwej
mieszkańcom a nie ukraińskiemu nacjonalizmowi.
Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2014, ss. 196, fot.
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się przed I wojną wyłącznie na skutek rosyjskiego przeciwdziałania, propagującego rusofilstwo, są śmieszne.
Zresztą i ten kierunek, jak to zostało wcześniej nadmienione, nie odegrał wśród Rusinów większej roli, choć
niewątpliwie Rosja podejmowała wiele starań dla jego
umocnienia. Aktywność ta wynikała raczej z przyczyn
strategiczno-geopolitycznych – w tym kontekście trzeba
widzieć rosyjskie ekspedycje archeologiczne, historyczne i etnograficzne przeprowadzone w Karpatach, w tym
i na Podkarpackiej Rusi. Ich członkowie nie tylko zbierali eksponaty do powstającego w Moskwie „Karpackiego
Muzeum”, ale też sporządzali mapy dla przyszłej ofensywy armii carskiej w Karpatach…
Pod walcem wojny światowej
I wojna światowa stanowiła przełom w życiu podkarpackich Rusinów. Dziesiątki tysięcy z nich zostało wyrwanych ze swoich chat i zmobilizowanych do austro-węgierskiej armii. Wielu z nich dostało się do rosyjskiej niewoli.
Część terytorium Podkarpackiej Rusi w toku rosyjskiej
ofensywy została zajęta przez armię carską, która stacjonowała na tych terenach zimą z 1914 na 1915 rok. Gdy
Rosjanie zostali wyparci, węgierska administracja zaczęła szukać tych, którzy życzliwie odnosili się do rosyjskich
okupantów. Oddziały węgierskich żandarmów wieszały
ich wszystkich na najbliższych drzewach. Jednocześnie
w całym regionie internowano Rusinów podejrzewanych
o rusofilskie sympatie; osadzono ich w obozie koncentracyjnym w Telerhofie w Austrii. Wielu z nich nie wróciło: choroby i głód zbierały w obozie obfite żniwo. Daninę krwi złożyli również Rusini, którzy walcząc w armii
węgierskiej, dostali się do rosyjskiej niewoli. Po rewolucji bolszewickiej ich losy ułożyły się różnie. Walczyli oni
u „białych” i „czerwonych”, w legionie czechosłowackim
oraz w oddziałach ukraińskich. Gdy jesienią 1918 r. Austro-Węgry trzęsły się w posadach, a wchodzące w ich
skład narody wybijały się na niepodległość, Podkarpacka Ruś pogrążona była w głębokim śnie.
Rusińska diaspora mieszkająca w USA i Kanadzie nie
zapomniała jednak o dawnej ojczyźnie. Jej liderzy zainteresowali problemem Biały Dom i prezydenta Woodrowa Wilsona, który podniósł go na konferencji pokojowej
w Paryżu. Amerykański przywódca zasugerował przyłączenie Podkarpackiej Rusi do Czechosłowacji w charakterze autonomicznego okręgu.
Rusińscy liderzy zgodzili się z tą propozycją, uzgodnili ją także w Filadelfii z przyszłym prezydentem Czechosłowacji, Tomášem Masarykiem. Okazało się jednak, że
sąsiednie państwa nie zamierzają oddawać Podkarpackiej
Rusi. Użgorodzka Rada Rusinów-Węgrów opowiedziała
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się za dalszym związkiem Podkarpackiej Rusi z Węgrami.
Na wschodzie w Chuście ukonstytuowała się natomiast
rada, która opowiedziała się za przyłączeniem Podkarpacia do Ukrainy. Delegaci wchodzący w jej skład reprezentowali tylko jeden powiat. Nie sformułowali też swojego postulatu precyzyjnie. Nie wiadomo, czy mieli na
myśli Zachodnioukraińską Republikę Ludową z siedzibą we Lwowie, Ukraińską Republikę Ludową ze stolicą
w Kijowie czy Sowiecką Ukraińską Republikę z centrum
w Charkowie. Władze ZURL, nie czekając zresztą na żadne rezolucje, już jesienią 1918 r. ogłosiły, że Podkarpacka
Ruś wchodzi w jej skład. Nie miały jednak żadnych możliwości ustanowienia w niej swojej jurysdykcji.
Usiłowały odbić z polskich rąk Lwów – i tam skoncentrowały swoją armię. Ogólnonarodowy Kongres Węgierskich Rusinów, na którym ZURL chciała oprzeć swoją władzę w regionie, istniał tylko na papierze. Ze swoim
projektem „urządzenia” Podkarpackiej Rusi wystąpił też
Budapeszt, który ogłosił, że pozostając w składzie Węgier,
przekształca się ona w autonomiczną prowincję „Ruska
Kraina”. Jej stolicą zostało miasto Mukaczewo, znajdujące się w centrum węgierskiej diaspory w tym regionie. Po
komunistycznym puczu w Budapeszcie i ustanowieniu
w nim rządu Béli Kuna Podkarpacka Ruś została przekształcona w „Sowiecką Ruśką Krainę”. Utworzono Radę
Narodową, wyłonioną w trakcie wyborów. Ta przyjęła
konstytucję obszaru i wyłoniła organ wykonawczy, tzw.
dyrektorium. Jego władza obejmowała w zasadzie tylko
terytoria zamieszkane przez Węgrów, czyli okolice Mukaczewa i Berehowa. Pozostałe terytoria Podkarpacia kontrolowały wojska Czechosłowacji i Rumunii. Na obszarze „Sowieckiej Ruśkiej Krainy” utworzono Czerwoną
Gwardię i wprowadzono bolszewickie porządki. Zaczęły
się kontrybucje, nacjonalizacje i tym podobne.
Po stłumieniu rewolucji Béli Kuna powrócono do koncepcji przyłączenia Podkarpacia do Czechosłowacji. Decyzję w tej sprawie podjęto na konferencji pokojowej
w Paryżu i zatwierdzono podpisanym w Saint Germain-en-Laye traktatem. Na jego mocy Podkarpacka Ruś, bo
tak już oficjalnie nazwano region, miała uzyskać szeroką
autonomię w ramach zjednoczonego państwa czechosłowackiego. Obiecano powołać rusiński parlament, a także
gubernatora posiadającego kompetencje w sprawach językowych, szkolnych i wyznaniowych. Miejscowej ludności miano zapewnić dostęp do stanowisk urzędowych
oraz odpowiednią reprezentację w parlamencie Republiki
Czechosłowackiej. Z punktu widzenia Rusinów nie było
to rozwiązanie najgorsze. Współcześni rusińscy działacze twierdzą nawet, że optymalne: podkarpaccy Rusini po
raz pierwszy zostali uznani przez instytucje międzynarodowe za naród zasługujący przynajmniej na autonomię.
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Zakarpacie. Widok na połoniny

Dla mniejszości węgierskiej przyłączenie Podkarpacia do
Czechosłowacji oznaczało natomiast oderwanie od Macierzy. Ponad sto tysięcy Węgrów zamieszkujących rejon
Mukaczewa i Berehowa w zwartym, monoetnicznym
skupisku znalazło się w innym państwie, odciętym arbitralnie ustaloną granicą, którą urzędnicy ustalili wzdłuż
linii kolejowej łączącej miasta Czop i Máramarossziget.
Budapeszt nigdy nie pogodził się z takim rozwiązaniem.
Praga, która dostała Podkarpacie w prezencie, początkowo nie wiedziała, co z nim zrobić. Używając języka kolokwialnego, stwierdzić można, że podchodziła do niego
jak pies do jeża. Jej liderzy, a zwłaszcza prezydent Tomáš
Masaryk oraz premier Edvard Beneš, nie bardzo rozumieli „problem rusiński”.
Za głównego przeciwnika (nie tylko na tym obszarze)
uważali Węgrów i zgadzali się popierać każde ugrupowanie ograniczające ich wpływy na Podkarpaciu. Najpewniejszym narzędziem był dla nich ruch ukrainofilski.
Akceptując go, chcieli upiec dwie pieczenie na jednym
ogniu: stawiali tamę wpływom węgierskim, a z drugiej
strony szkodzili Polsce, z którą Czechosłowacja miała
bardzo chłodne stosunki. Dlatego też udzielała na swoim terytorium schronienia działaczom ukraińskim, nieuznającym jurysdykcji państwa polskiego nad Małopolską Wschodnią oraz Wołyniem i tropionym często przez
polskie organy ścigania. Znaczna ich część osiedlała się
na Podkarpackiej Rusi, z której przez karpackie przełęcze do Małopolski Wschodniej był tylko jeden skok.
Uciekała większość uchodźców z dawnej Galicji, która
nie chciała żyć pod „polskim panowaniem”. Starali się
oni przekształcić Podkarpacką Ruś w swoisty Piemont
ukraiński, z którego pomaszerują kiedyś przez Karpaty na Lwów.

Makiawelizm władz czeskich w rozgrywaniu stosunków narodowościowych na Podkarpackiej Rusi zataczał
coraz szersze kręgi. Udzielały one również schronienia
emigrantom rosyjskim. Ci zaczęli popierać na Podkarpackiej Rusi ruch rusofilski, który szybko zaczął się aktywizować. W krótkim czasie społeczeństwo regionu znalazło się pod wpływem trzech orientacji: ukrainofilskiej,
rusofilskiej i rusińskiej, przy czym ta ostatnia była najsłabsza. Praga bardzo zręcznie manipulowała działaczami z różnych środowisk. Popierając ukrainofilów, powołała na urząd gubernatora prowincji Antoniego Beskidu,
czołowego działacza obozu rusofilskiego. By jednak nie
czuł się on zbyt pewnie, wicegubernatorem Podkarpackiej Rusi mianowano Antonína Rozsypala, czeskiego polityka, który skutecznie kontrolował jego poczynania,
szybko sprowadzając go do roli figuranta. Praga, działając
w myśl zasady „dziel i rządź”, dążyła do unifikacji administracyjnej Podkarpackiej Rusi z czechosłowackim organizmem państwowym. Władze czechosłowackie ociągały
się z nadawaniem jej statusu autonomii. Przerażały je zapewne wyniki wyborów do przedstawicielstw gminnych
i uzupełniających do parlamentu, wygranych przez ugrupowania opozycyjne, głównie prowęgierskie i węgierskie.
Dopiero w 1927 r. Praga nadała Podkarpackiej Rusi status jednej z czterech prowincji republiki. Podzielono ją na
12 okręgów. Na czele krajowego zarządu stał prezydent,
mianowany przez władze czechosłowackie, który jednocześnie pełnił stanowisko wicegubernatora. W Użgorodzie powołano Sejm Krajowy, składający się z 24 deputowanych. Dwie trzecie jego składu pochodziło z wyborów,
a pozostali z nominacji. Ciało to posiadało uprawnienia
opiniodawcze i kontrolne w zakresie spraw wewnętrznych; miało raczej charakter dekoracji – było całkowicie
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zdominowane przez prezydenta. Podobnie działo się na
niższych szczeblach. Ludność rusińska nie miała praktycznie dostępu do liczących się urzędów: osadzali je Czesi i nastawieni prorządowo emigranci ukraińscy.
Władze czechosłowackie, chcąc umocnić swoją władzę, starały się o rozwój ekonomiczny Podkarpackiej
Rusi, ale osiągnęły ograniczony rezultat. Region ten, by
wyrównać w nim poziom życia, wymagał inwestycji kilkakrotnie wyższych niż w Czechach czy na Słowacji. Na
takie wydatki Pragi zaś najzwyczajniej nie było stać. Dziedzictwo przeszłości było trudne do przezwyciężenia. Niemniej jednak Praga starała się stymulować napływ czeskiego kapitału na Podkarpacką Ruś. Po kilkunastu latach
osiągnęła niezłe rezultaty, zwłaszcza w komasacji i melioracji gruntów, regulacji rzek, budownictwie dróg i linii
kolejowych. Sporo za rządów Czechosłowacji zbudowano tu szkół, szpitali, a także budynków administracyjnych. Lektura opracowania Podkarpatskaja Ruś za gody
1919–1936, wydanego w Użgorodzie w 1936 r., zawierającego liczne zestawienia, istotnie robi wrażenie. Prowadzona przez Pragę urbanizacja w niewielkim jednak stopniu wciągała w swą orbitę Rusinów, którzy według spisu
ludności z 1930 r. stanowili 63 procent mieszkańców regionu, spośród populacji liczącej 725 357 osób.
Aż 83 procent Rusinów mieszkało na wsi, zajmując się
(tak jak ich przodkowie) głównie hodowlą bydła i uprawą
ziemi. Część znajdowała zatrudnienie przy wyrębie lasu
Zakarpacie. Widok na połoniny
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i spławianiu drewna. Tylko 6 procent Rusinów pracowało w górnictwie i przemyśle drzewnym oraz przetwórczym. 3 procent utrzymywało się z handlu i rzemiosła.
Inteligencja wśród Rusinów stanowiła 2,5 procenta społeczności i składała się głównie z księży, nauczycieli, wojskowych oraz dziennikarzy. Wysoki był poziom analfabetyzmu, szczególnie w grupie osób niepodlegających już
obowiązkowi szkolnemu. Aż 42 procent z nich nie umiało czytać i pisać. Nie trzeba dodawać, że większość Rusinów żyła w ubóstwie i biedzie. Wielki kryzys na początku
lat trzydziestych jeszcze bardziej spauperyzował ludność
tej nacji. Poziom życia innych narodowości Podkarpackiej Rusi i ich pozycja były znacznie lepsze. Drugą po
Rusinach społeczność krainy stanowili Węgrzy; 109 472
osoby. Na trzecim miejscu plasowali się Żydzi, których
populacja wynosiła 91 255 osób.
Czwarte miejsce zajmowali Czesi, których w regionie mieszkało 20 719, a następnie Niemcy (13 249). Tylu
samo żyło tu Słowaków i niewiele mniej Rumunów. Spis
odnotował też w regionie 1357 Cyganów i nieco niższą
liczbę Polaków. Pod względem wyznaniowym największą grupę stanowili unici – zwani grekokatolikami – 51,4
procenta; drugie miejsce zajmowali prawosławni – 15,5
procenta, trzecie zwolennicy religii mojżeszowej – 14,2
procenta; czwarte luteranie i kalwini – 10,3 procenta; piąte katolicy rzymscy – 9,6 procenta.
Marek A. Koprowski
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Czesław
Michałowski

Tam szum Prutu, Czeremoszu…
...Hucułom przygrywa
A wesoła kołomyjka do tańca porywa
Dla Hucuła nie ma życia jak na połoninie
Gdy go losy w doły rzucą wnet z tęsknoty zginie
Dla Hucuła nie ma życia jak na połoninie
Gdy go losy w doły rzucą wnet z tęsknoty zginie
Słowa tej popularnej pieśni pod tytułem Czerwony pas
ułożył w roku 1843 Józef Korzeniowski i umieścił w dramacie Karpaccy Górale. Natomiast melodię skomponował
Karol Kurpiński (1785–1857) autor wodewilu Zabobon
czyli Krakowiacy i Górale, który grany był (m.in.) w roku
1952 w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Obejrzałem kilka
spektakli Zabobonu i zapewniam, że cieszyły się ogromnym powodzeniem publiczności choćby ze względu na
wyśmienity balet i chór, piękne dekoracje oraz prześliczne kostiumy wykonawców projektowane przez panią Ewę
Fabian.
Huculi to rodowici mieszkańcy krainy położonej na pograniczu ukraińsko-rumuńskim obejmującym około 6 tys.
km2. Dzieli się na części: halicką, bukowińską i zakarpacką. To niezwykle malownicza część Karpat Wschodnich
z najwyższym pasmem Czarnohory (szczyt Howerli liczy
2061 m n.p.m.) pokryta lasami, z licznymi strumieniami
i rzekami Prutem, Czeremoszem i Cisą. Region ten zwany Huculszczyzną należał m.in. do Polski, Austro-Węgier,
Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, Austrii, Mołdawii.
Trudno mi opisać piękno tej baśniowej ziemi i stąd
oddaję głos Antoniemu Ferdynandowi Ossendowskiemu, który w dziele Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora tak pisał:
„Słoneczny kraj. Daleko na południu ostrym klinem
niby żądłem oszczepu, wcina się Polska w górzystą w tem
miejscu ziemię rumuńską. Tam, gdzie kraina Wielkich
połonin jak morze otacza szczyty Czywczynu i Rotondułu, Komanowej i Hnytesy – leży południowy cypel naszej ojczyzny. Ale dalej i dalej ku północy odchodzą góry,
gońców posyłając na zachód i wschód, aż spiętrzy się potężna ściana Czarnohory i łagodniejsze wężyć się poczną od niej uskoki Beskidu Huculskiego, a za przełęczą

Tatarską – rozbiegną się Gorgony surowe, poczem razem cały ten kraj obniży się znacznie, przystroi zielenią
buków i dębów i opadnie nagle na równinie, gdzie fioletowe i niebieskie fale płyną po złotych niwach i gdzie od
wieków istniejące znaczne skupiska ludzkie – Stanisławów, Kołomyja, Dolina, Nadwórna, Delatyn, Kuty i Śniatyn troskają się o spokój i dobrobyt ludzi co lesiste i połoninne wierchowiny za siedzibę sobie obrali. Ten kraj
jeszcze w drugiej połowie (tj. XIX w.) wieku stanowił odwieczną ojczyznę Hucułów (za: A. Heratyk (red.): Huculszczyzna. Kultura i edukacja. Toruń 2009).
Tak i ja będąc w czasie wakacji w 1938 roku w Tatarowie u ojca leśniczego pozostawałem podobnie zauroczony przepychem górskiej przyrody. Z dworca w Tatarowie wyruszałem pociągiem zwiedzać nie tylko pobliską
Worochtę ale także oddaloną Kołomyję. Do dzisiaj pamiętam żywiczny zapach sągów pociętych pni świerków
i sosen, a także obrazu bystrych strumyków z drobnymi
kaskadami zimnej wody i buszujących w niej pstrągów.
Okolica pełna była małych i dużych ptaków. Mój podziw
wzbudzały pstre dzięcioły wystukujące dziobami werble
podobne do tych wybijanych na bębenku. Pewnego dnia
ujrzałem przez wojskową lornetkę niedźwiedzia człapiącego wolno w poprzek stoku porosłego bujną trawą. Siedziałem przy oknie w gabinecie ojca, a obok na ścianie
zawieszony był sztucer. Wyobraziłem sobie, jak strzelam
do zwierzęcia w momencie ataku na mnie. Rzecz jasna,
strzał był celny i zwierzę legło u mych stóp. Misiek tymczasem poczłapał swoją drogą i wkrótce zniknął w gęstwinie krzaków… Scena ta zachowała się w mojej pamięci, bowiem był to pierwszy niedźwiedź, jakiego w życiu
zobaczyłem i który wzbudził mój podziw wielkością i dostojnością chodu. Moimi ulubionymi zwierzętami (obok
psów, a szczególnie naszej ukochanej Fifi rasy doberman)
były huculskie koniki. Górale pozwalali mi na nie wsiadać w czasie postoju wozów. Nie było to specjalnie trudne, gdyż były one tylko trochę większe ode mnie… Wyśmienicie sprawdzały się w leśnych pracach na stokach,
zwłaszcza w czasie zrywki, czy też transportu pociętych
pni na stację kolejową.

n u m e r

Huculi, fotografia z „Tygodnika Ilustrowanego”, 16.08. 1924

Pracujący przy wyrębie bądź pielęgnacji lasu górale i góralki wydawali mi się bardzo egzotyczni. Ubrani
kolorowo w lniane koszule, zapaski, chusty i wyszywane
serdaki. Taki piękny serdaczek dostałem w prezencie od
gajowego, upominek jednak wręczył mojemu ojcu ze słowami „dla panicza”. Ten nieznany tytuł bardzo mi zaimponował, po powrocie do Zawichostu nakazałem moim
kolegom tak właśnie mnie nazywać. Huculi byli również
wytwórcami wełnianych kilimów (dywanów na ściany)
i narzut na łóżka. Te ostatnie mam w swoim mieszkaniu
kupione na tzw. „ruskim targu” w Lublinie. Piękne, z geometrycznymi wzorami (romby) w barwach zieleni, bieli,
czerwieni, szarości, czerni.
W gabinecie ojca na etażerce pyszniły się dwie jaskrawo pomalowane pisanki gęsich jaj, a na ścianie duży kilim. Podobny kilim wisiał w babci Wiktorii mieszkaniu
w Zawichoście. Spłonął w lipcu 1944 roku od radzieckiego pocisku, podobnie jak cały dom.
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Z wyposażenia leśniczówki pamiętam jeszcze duży telefon na korbkę z dwiema słuchawkami: jedną do słuchania, drugą do mówienia, a także duży piec obłożony kaflami z malowidłami zwierząt, roślin i gór. Podobny
możemy zobaczyć w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.
Z huculskich przysmaków zapamiętałem tylko ogromne pierogi i bryndzę. To ser wytwarzany z owczego mleka
o konsystencji twarogu, ostry i słony. Ojciec przesyłał rodzinie w Lublinie blaszane pojemniki o pojemności pewnie aż dwóch litrów tego pysznego produktu. Kupowana dzisiaj bryndza wytwarzana w polskiej części Karpat
nawet się nie umywa do tej huculskiej. Tyle wspomnień.
Czas przejść do teraźniejszości. Huculszczyzna nie jest
krainą zbyt często odwiedzaną przez polskich turystów
i kuracjuszy, w porównaniu choćby z Truskawcem pod
Lwowem czy pobliską Słowacją. Rzecz jasna, złożyło się
na ten obraz wiele przyczyn. Nie będę wgłębiał się w polityczne, wskażę gospodarcze. Przede wszystkim brak
odpowiedniej infrastruktury (z reguły komunikacyjnej)
oraz bazy hotelowej, a także bardzo skąpe informacje
o walorach tego zakątka ziemi, ciągle jeszcze stanowiącej
dla Polaków „terra incognita”. Należy jednak przyznać,
że od czasu odzyskania przez Ukrainę niepodległości sytuacja ta ulega wyraźnej poprawie. Wskazał na ten proces mój rozmówca – świetnie zorientowany i nadzwyczaj
sympatyczny dyplomata – p. Vasyl Pavlyuk Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, który był uprzejmy przyjąć
mnie w swojej siedzibie.
I tak: jakość dróg, ich gęstość oraz oznakowanie są
w zupełności wystarczające dla odbycia bezpiecznej podróży samochodem osobowym, bądź autobusem rejsowym kursującym z Lublina do Iwano-Frankowska
(Stanisławów) leżącego na progu regionu. W pensjonatach, kwaterach prywatnych, hotelach miejsc nie brakuje, a wszędzie są zapewnione przyzwoite warunki pobytu i wyżywienia. Trasy narciarskie, szlaki dla pieszych,
niezwykłe krajobrazy gwarantują moc przeżyć sportowych, turystycznych i odkrywczych. Jeśli jeszcze wspomnę o gościnności Hucułów, ich bogatej kulturze (obyczaje, rękodzieło, pieśni, tańce, mity, budownictwo itp.)
to mam już niepłonną nadzieję, że Huculszczyzna stanie
się wkrótce dla wielu mieszkańców naszego regionu ziemią wartą odwiedzenia.

Czerwony pas (czerwony pas)
Za pasem broń (za pasem broń)
I topór co błyszczy z dala
Wesoła myśl (wesoła myśl)
Swobodna dłoń (swobodna dłoń)
To strój to życie górala ■
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Stanisław
Turski

Dotykanie Zakarpacia
W styczniu 2008 roku uczestniczyłem na ukraińskim
Zakarpaciu w kursokonferencji integracyjnej na temat turystyki, ochrony środowiska, kultury i działalności społecznej w regionie przygranicznym. Konferencja zorganizowana w miejscowości Wyszka finansowana była ze środków
unijnych.
Ekipa z Polski liczyła 8 osób, plus kierowca mikrobusu
mercedes. Z Lublina trójka geografów: znajoma Małgorzata Xik – szefowa przedsięwzięcia, pewien doktor z UMCS,
wcześniej mi nieznany i ja. Pozostali to: pani Ela w wieku
balzakowskim z Białej Podlaskiej, młody człowiek z Warszawy i trójka z Rzeszowa, którą zabraliśmy po drodze. Rzeszowianka Agnieszka usiadła obok mnie, ale po pierwszym
postoju została zmuszona do zajęcia miejsca obok swojego
znajomego. Stanowili parę, a zazdrosny mężczyzna nie pozwalał Agnieszce na kontakty z mężczyznami.
Na granicy polsko-słowackiej w Barwinku jeszcze nie tak
dawno celnicy mocno „trzepali” podróżnych, a teraz nie
ma tu ani szlabanów, ani psa z kulawą nogą. Z przejścia pomknęliśmy do miasta Świdnik, stamtąd skręt na południowywschód i kilkugodzinna jazda przez Słowację. Mijamy
Stropków, Humenne, Sninę, docierając do Ubli przy granicy z Ukrainą. Tu kończy się obszar Unii Europejskiej, więc
koniec też wygód.
Na granicy straciliśmy kilka godzin z powodu kolejki aut,
a ponadto pogranicznicy kazali sobie przedstawić jakiś dodatkowy papierek dotyczący naszego samochodu, a takiej
bumagi nie mieliśmy. Trochę prośbą, trochę łapówką, zdołaliśmy przekonać Ukraińców, żeby nas przepuścili.
Ruszyliśmy dopiero o godzinie 21. Czekała nas jazda
w karpackim, ośnieżonym terenie aż do wsi Wyszka. gdzie
był cel naszej podróży. Miejscowość leży w odległości 15
km na południe od najwyższego szczytu polskich Bieszczad, Tarnicy.
Wysiedliśmy przed pensjonatem „Uroczysko” i odetchnęliśmy rześkim, górskim powietrzem.
Trzydziestoosobowa grupa ukraińska z kilku obwodów
administracyjnych, z którą mieliśmy się integrować, już kończyła kolację. Nam też podano smaczny, gorący posiłek, duży
kielich śliwowicy i kilka karafek węgierskiego wina, jako że
pensjonat prowadzą Madziarzy.

W naszej, kilkuosobowej, męskiej kwaterze stały 4 łóżka,
które zajął kierowca i młody warszawiak, ale ja wybrałem dla
siebie mały pokoik w tym samym aneksie. Było mi trochę
ciasno, ale cieplej niż obok i zawsze mniej krępująco. Kierowca zresztą chrapał mocno, więc gdybym popadł w jego
sąsiedztwo łóżkowo-pokojowe, byłby horror, bo chrapanie
(cudze) doprowadza mnie do szału.
Przed śniadaniem wybrałem się na półgodzinny spacer,
trochę zły na siebie, ponieważ przez roztargnienie pozostawiłem aparat fotograficzny w Lublinie.
Zszedłem ze zbocza, na którym stał pensjonat, do głównej
drogi w Wyszce, aby potem wędrować przez wieś i wciągać
w płuca zakarpackie, świerkowe powietrze, z lekką domieszką dymu z drewna, który ulatywał z kominów domostw.
W nocy dosypało śniegu, więc oczy cieszyły się widokiem
czap śniegowych na drzewach, plotach i dachach. Brakowało tylko słońca i błękitnego nieba, by uczynić ten zakątek bajecznym i sielskim.
Do obiadu intensywnie pracowaliśmy w mieszanej grupie specjalistów od turystyki (były jeszcze dwie inne grupy), sporządzaliśmy tzw. analizę SWOT, tj. mocne strony,
słabe strony, szanse i zagrożenia dla transgranicznej turystyki. Przy omawianiu słabych stron turystyki i zagrożeń z nią
związanych, Ukraińcy zachowywali się sztywno, nie dopuszczając do żadnej krytyki. Albo wyłaziło z nich sowieckie wychowanie albo nacjonalizm, a może jedno i drugie.
Obiad mieliśmy bardzo smaczny, taki normalny z barszczem ukraińskim i gołąbkami, plus wino i ciasto oraz czaj
z samowara. Inne grupy nie skończyły na czas pracy, nasza
tak, ponieważ dysponowałem potrzebną wiedzą, więc wyręczałem i Polaków i Ukraińców, pomimo obiekcji tych drugich. Łebski był też rzeszowiak; jego dziewczyna zapisywała
uzgodniony tekst na laptopie.
Późnym popołudniem, gdy większość uczestników konferencji szykowała się do koedukacyjnej, prawdziwej bani parowej z rózgami, wybrałem się na dłuższy spacer do wsi. Niedoleczone zatoki i lekkie nadciśnienie krwi spowodowały,
że odpuściłem kąpiel i… parzenie się w parze, oczywiście
w bezgrzesznym znaczeniu.
Wyszło słońce, brał mróz, powietrze stawało się coraz bardziej przejrzyste. Nie było innej drogi jak tylko przez wieś,
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która zajmowała podgórską dolinę. Wędrowałem wzdłuż
szumiącego potoku, zaciekawiony okolicą, domostwami
i podwórkami. Domy skromniutkie, najczęściej na planie
kwadratu z czterospadowymi dachami, budowane w większości z glinianych cegieł własnej produkcji. Część domów
otynkowana, część nie. Zabudowa gęsta, bo w tym górzystym terenie mało jest dogodnych miejsc osiedleńczych.
Wyszka ma 7 km długości, potem pół kilometra przerwy
i zaczyna się następna wieś, Luta, o długości 12 km, a za nią
droga się kończy, ponieważ wznosi się tam stromy masyw
górski, podobny do bieszczadzkiej magury.
Kundle podwórkowe rwały się na łańcuchach i szczekały jak najęte. To samo czyniły sobaki snujące się po drodze, ale nie były groźne, wyczuwając widocznie, że to dobry Polak idzie. Wyjątkiem był czarny, pokaźny owczarek.
Ten siedział na drodze jak sfinks i warczał posępnie, ale że
miał siwą brodę jak moja, więc się jakoś porozumieliśmy,
jednak przedtem pokazaliśmy sobie uzębienie, tak dla fasonu. Moje kły są zdrowsze, więc brytan pierwszy spasował, chociaż z drogi nie ustąpił. Kurtuazyjnie ominąłem
owczarka bokiem jezdni, gdy tymczasem on pozostał pośrodku niczym jaki ataman.
Kłaniałem się Ukraińcom spotykanym na drodze lub za opłotkami. Może byli to również tutejsi Polacy – tego nie sprawdziłem. Mężczyźni okazywali lekkie zdumienie, natomiast idące gdzieś baby,
wprost stawały przede mną, gdy je pozdrawiałem, potem się uśmiechały, a nisko położone słońce odbijało
się w ich złotych zębach. Powtarzałem więc ten manewr
z upodobaniem, następnego dnia rano również, dodając wówczas: dobre utro. Inaczej jest w polskich wsiach,
w których to miejscowi kłaniają się obcym.
W pewnym miejscu, pomiędzy wsiami Wyszka i Luta, ponad pobliską przełęczą, odsłonił się kapitalny widok na dwugarbny szczyt, odległej o około 50 kilometrów połoniny. Jej
zaśnieżone stoki różowiły się od zmierzchającego nieba. Napotkany tubylec orzekł, że to Ostra Hora, w prawo od niej
widnieje Połonina Równa. Z mapy wynikało, że ich wysokość nad poziomem morza sięga 1600 metrów.
Na wspomnianej przełęczy stały cztery sędziwe lipy, a pod
nimi kapliczka z polskimi napisami i datą 1913 r. Napisy zamazano farbą olejną – widocznie komuś przeszkadzały –
i były trudne do odczytania. Na starym, murowanym cokole wysokim na 3 metry, zamocowano niedawno kolorowy
wizerunek Chrystusa na krzyżu, w prawosławnym stylu, namalowany na blasze.
Mróz zaczął kąsać przez kurtkę, a jednocześnie się spociłem, więc zawróciłem z drogi. Zamiast kąpieli w bani, wlazłem pod gorący prysznic, a potem pociągnąłem łyk wina.
Trunek kupiłem w naszym pensjonacie, płacąc 10 dolarów
za dwie butelki: czerwonej kadarki i białego chardonnay. To
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drugie wino wypiliśmy później w salonie przed kolacją w kilkuosobowej grupie, gaworząc o tym i owym.
Przy wieczerzy szefowa Małgorzata zakomunikowała mi,
że ustaliła wcześniej ze wszystkimi osobami z naszej grupy
i ukraińskiej też, że „skraca się pobyt w pensjonacie o jedną
dobę, ponieważ wszystko zostało już właściwie wykonane”.
Zaoponowałem, gdyż bardzo zależało mi na dłuższym pobycie, zgodnie z planem, w tak zdrowym pod względem klimatycznym miejscu. Jednak siła złego na jednego, nikt mnie nie
poparł. Kiedy dałem do zrozumienia, że podejrzewam przekręt, jako że Małgorzata dostała pieniądze na 4-dniową konferencję, a nie 3-dniową, zaczęła się wić, mataczyć, wreszcie
przystała na mały kompromis: wyjedziemy jutro po obiedzie, nie zaś rankiem, a przed południem zorganizujmy dla
Polaków kulig.
– Tak więc nie skorzystamy z 40 należnych noclegów, 40
kolacji i 40 śniadań, chociaż otrzymaliśmy na to publiczne
pieniądze. Ciekawe, na ile świadczeń będzie wystawiony rachunek? „To mi się nie podoba – powiedziałem” – stając się
od razu wrogiem nr 1 kierowniczki i jej klakierów.
Członkowie naszej grupy zaczęli odtąd koso patrzeć na
mnie i częściowo ich rozumiałem. Chcieli wrócić do domów i skorzystać z tego, że wrócą w czwartek i nie muszą
iść w piątek do pracy, jako że wszyscy otrzymali delegację
ze swoich instytucji. Natomiast ja musiałem wziąć urlop na
4 dni, więc wolałbym spędzić ten czas w górach, poza tym
dlaczego mam legitymizować swoją osobą czyjeś przekręty?
Grupa, poza warszawiakiem, nie podzielała mojego stanowiska więc ulotniła się okazywana mi wcześniej sympatia.
Trudno, jakoś przeżyję, chociaż gorzko.
Na kolację podano świetną uchę, czyli zupę rybną, słynną
w całej Rosji, szczególnie na Syberii. Pojawiło się też na stole
duszone mięso z jagnięcia dzikiej kozy (pewnie od kłusownika) z knedliczkami oraz gotowanymi czarnymi jagodami.
Ponadto zaserwowano nam świetne pstrągi wędzone, śledzie
w oleju i inne smakołyki.
Po kolacji długo dyskutowałem przy kieliszku z kilkoma
Ukraińcami na tematy społeczno-polityczne. Szczerze odradzałem im autonomię dla Zakarpacia, przekonywałem, że
nie są jeszcze ustabilizowani jako państwo, więc wszelkie ruchy odśrodkowe będą zabójcze politycznie. Niestety, oni są
jakby zaćmieni, jak niegdyś banderowcy, albo to są jakieś putinowskie intrygi.
Przy śniadaniu zamieszanie. Grupa polska, szczególnie
panie, kręcą nosem, gdyż podano jajecznicę z cebulą, grzybami, a także kiszoną kapustę, a do tego słoninę paprykowaną.
– Twarożku albo serka nie ma? – jęczeli.
Kuchnia więc dorobiła naleśniki dla wybrednych; zjadłem
pół porcji ponieważ już za 3 godziny obiad.
Na kulig pojechaliśmy w 5-osobowych saniach i znów
mi przyszło siedzieć koło urodziwej Agnieszki, ponieważ jej
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partner leczył kaca w pensjonacie. Wymienialiśmy uwagi na
temat mijanych domów. Sanie, ciągnione przez rozbrykane
konie, powiozły nas w dolną, nieznaną mi część wsi Wyszka.
Po powrocie z sanny zostało jeszcze półtorej godziny do
obiadu, poszedłem kolejny raz na wycieczkę w kierunku wsi
Luta, czyli w górę doliny. Oczywiście dotarłem tylko do początków tej długaśnej wsi. Przyglądałem się ze zgrozą budynkowi tamtejszej szkoły podstawowej, był wykonany niedbale
z nieotynkowanych cegieł glinianych i straszył dziurawymi
ścianami. Słyszałem odgłosy prowadzonych lekcji. Kuriozalny był umieszczony na tej ruinie ogromny i pompatyczny
szyld: „Ministerstwo Oświaty Ukrainy”.
Wkrótce odsłonił się ładny widok na ukryte w dolinie domostwa wsi Luta. Stałem i patrzyłem, myśląc: jak tu cicho,
spokojnie, daleko od cywilizacji. Dymy szły z kominów, śniegiem były pokryte dachy, drzewa, stogi siana, małe poletka,
a powyżej głębokiej doliny odległe lasy. Ktoś od czasu do czasu zamajaczył w opłotkach. Samochody dostawcze i autobus
przejeżdżają tędy zaledwie 2 lub 3 razy dziennie. Czy to warto tym ludziom pchać się do Unii Europejskiej, czyż nie lepsze ich pielmieni, golubci czy borszcz niż hot-dogi? Nawet
tutejsze sklepiki są jakieś bardziej ludzkie niż nasze hipermarkety, które z konsumentów robią niewolników badziewiastych promocji, wyciskają poty z personelu, a małe sklepy
doprowadzają do bankructwa. Pomyślałem, że fajnie byłoby
tu przyjechać latem. Zygmunt Nasalski, mój kolega, od kilkunastu lat wyprawia się w tutejsze góry, m.in. na większość
połonin, w Gorgany i w Czarnohorę.
Mnie się też zdarzyło przemierzyć przed kilku laty kawałeczek Czarnohory, powyżej Przełęczy Tatarskiej. Było to
jeszcze za Gorbaczowa. Dotarliśmy wtedy nielegalnie wycieczkowym autokarem na Huculszczyznę, która znajduje się
we wschodniej części Zakarpacia. Pamiętam tamto ogromne zdziwienie, gdy zatrzymywaliśmy się w kilku wsiach nad
Prutem, w znanych miejscowościach letniskowych przed
wojną, m.in. w Jaremczu i Delatynie. Natychmiast otaczali nas mieszkańcy wołając:
– Pany prijechali! Marta, Katja, Jewdokija, choditje sjuda, bystro, bystro!...
Starsze kobiety wspominały Polaków z żalem, że już nas
tu nie ma, a tak było dobrze, gdy pany wypoczywały w naszych domach, znaczyt’sja w pensjonach. Była praca, były
pieniądze, a teraz jest ZSRR…
Przyznam, że były to wzruszające chwile.
Wracając do pensjonatu, spotkałem koło kapliczki pod
lipami sanie z kuligu z kilkorgiem osób z naszej ekipy. Zaproszony przez nich, usiadłem obok woźnicy, który powoził
parą kasztanów. „Chyba nie jest tak źle” – pomyślałem, zaprosili, więc się zbytnio na mnie nie boczą.
„Wiśta” – czyli rozkaz woźnicy dla koni, by skręciły w lewo, a „hetta” – w prawo, jest taki sam jak w Polsce.

Dociera do mnie myśl, że konie nie tylko umieją słuchać,
ale i czytać, o czym świadczył transparent, jaki wisiał w czasach stalinizmu nad żłobami w jednym z pułków lubelskich
z hasłem: Koniu polski, bierz przykład z konia radzieckiego! Podobno nie udało się żadnego polskiego wierzchowca przekabacić.
Zaraz po obiedzie Ukraińcy opuszczali pojedynczo i grupkami pensjonat, wsiadali do swoich zaporożców lub ład, aby
odjeżdżać do Użgorodu, Lwowa i Łucka.
Polacy konsumowali obiad dłużej, a było warto. Zupa fasolowa z mięsem po węgiersku – pychota. Korciła mnie repeta, ale poczekałem na drugie danie. Niespodzianka: dają
gorący placek z mielonymi orzechami! Można go polać
śmietaną lub miodem. Tak robię i wcinam z rozkoszą, inni
grymaszą. Posilam się solidnie, bo i kawał kołacza pałaszuję, wiedząc, że droga daleka.
Opuszczamy pensjonat o 13, pół godziny zajęło nam
odkopywanie auta ze śniegu. W Polsce jest teraz 12,
gdy prorokuję, że dotrzemy do Lublina około 21, to
niektórzy biorą mnie za zgryźliwego pesymistę. Proponuję, by ominąć poprzednie przejścia graniczne i wybrać mniej zatłoczone, jednak nikt nie słucha porady.
Zresztą, szefowa programu unijnego, Małgorzata, jest
zarazem i kierownikiem i pilotem, a moje podpowiedzi jej nie pasują.
Ludzie zamierzają kupić tańsze niż w Polsce alkohole i papierosy, toteż po półgodzinnej jeździe w trudnych warunkach drogowych zatrzymujemy się w Wielkim Berezniku
(Wielikij Berzenij), mieścinie o powiatowym statusie. Nie
wszyscy posiadają hrywny. Mam tylko 8 hrywien, więc kupuję za nie dużą butlę najlepszej na świecie wody mineralnej, Borżomi z Gruzji. Pani Ela nastaje, aby szukać banku,
bo wydała już wszystkie na wino i papierosy, a chciałaby kupić więcej. Odradzam, bo na granicy będzie pachnieć kontrabandą, no i czasu szkoda, gdyż warszawiak chciałby zdążyć na ostatni pociąg z Lublina do stolicy... ale nie dano mi
dokończyć wypowiedzi. Usłyszałem od Małgorzaty, rozemocjonowanej zakupami, żebym martwił się o siebie, a nie o kolegę. Niech i tak będzie. Podszedłem do kiosku z gazetami.
Może mają w nim dokładną mapę Zakarpacia? Niestety, na
szybie kiosku wisi kartka z koślawym napisem: „Ujechałam
w Użgorod”.
Oglądając pomnik Tarasa Szewczenki na skwerku, widzę, jak ze sklepu nasi dźwigają do mercedesa stosy flaszek
z trunkami i liczne kartony papierosów.
Ukraińcy na granicy przepuszczają nas szybko, ale pulchny słowacki celnik coś marudzi. Pyta, ile mamy alkoholu
i cygaretów. Coś tam odpowiadamy. Zabierają nam paszporty. Celnik gdzieś odchodzi. Dzielimy się towarem. Biorę od kogoś papierosy i wino do swojego bagażu, warszawiak też. Kierowca klnie, że skoro jesteśmy członkami Unii
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Europejskiej, powinniśmy być traktowani lepiej niż Ukraińcy, których mocno sprawdzają na naszych oczach.
Nie chcę zadrażniać sytuacji, więc nic nie mówię, tylko
myślę, że przepisy celne dotyczące pewnych towarów są prawie takie same we wszystkich krajach europejskich. Wjeżdżamy wprawdzie do kraju unijnego, ale z kraju, który nie
jest objęty przepisami Szengen, więc maksymalnie można
przewieźć tylko 20 paczek papierosów, 2 litry wina i litr mocnego alkoholu.
Pulchny Słowak każe nam zjechać na bok. Stoimy tam
bezczynnie przez pół godziny. Nikt się nie kwapi, aby go odszukać i dać w łapę. Wreszcie każe nam wjechać do hali ze
stołami, gdzie się sprawdza zawartość bagaży, ale teraz trwa
„czesanie” Ukraińców, więc stoły są zajęte.
Celnik rozkazuje wyładować nasze bagaże i stawiać je na
podłodze. Widząc, że cementowa podłoga pokryta jest błotem i kałużami, wkraczam do akcji i odmawiam w imieniu
grupy. Proponuję, że opuścimy auto, a on niech wlezie do
środka i szuka. Ta brudna podłoga daje nam przewagę. Zakupiony towar jest pod siedzeniami, a nasze torby z rzeczami osobistymi stoją z tyłu samochodu, więc gruby Słowak
nie może się dopchać do wszystkich toreb, traci zapał i kończy kontrolę po tym, gdy mu mówię, że alkohol i papierosy
„w normie”. Chyba nabrał do mnie respektu, wyczuwając doświadczonego pilota wycieczek, a może sympatii?
Słowak pyta mnie o trwający właśnie strajk polskich celników. Ma pretensje, że on pracuje a oni bumelują. Gadaj tu
z takim! Zadaję mu pytanie:
– Czy dlatego chciał pan nam bagaże sponiewierać na zabłoconej podłodze?
Pulchna twarz czerwieni się, widać mu głupio, bo rozmawiam z nim rzeczowo, bez irytacji. Większość naszych pasażerów pochowała w sobie złość, a nabuzowany wściekłością
kierowca siedzi na szczęście cicho, ale i tak straciliśmy w sumie 2 godziny na granicy.
Mam sprzeczne uczucia, nie wiem, czy dobrze zrobiłem,
pomagając naszej grupie na granicy. Zadziałał jednak wieloletni nawyk pilota wycieczek, który zawsze osłaniał swoich
podopiecznych, nie tylko na przejściach granicznych.
Kierowca odreagowuje stratę czasu przekleństwami na
Słowaków i szaleńczą jazdą po zakrętach. Dobrze, że ktoś
z przeciwka mruga reflektorami, ostrzegając przed słowacką policją, więc odtąd jedziemy bezpieczniej.
Przekonuję, abyśmy wjechali do Polski przez małe przejście graniczne za miejscowością Palota, pomiędzy Beskidem
Niskim a Bieszczadami, a potem kierować się na Radoszyce, Komańczę, Zagórz, Sanok, Dynów, Rzeszów, tak jak poprzednio proponowałem. Wcześniej nie chciano mnie słuchać, ale od granicy mam wszystkich „w garści”.
Droga prowadzi przez słowacką cześć Beskidów, wśród
okazałych lasów. Drzewa i ziemia są pokryte grubą warstwą
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śniegowego puchu. Okolica wspaniała krajobrazowo. Jest
majestatycznie, pusto, romantycznie. Reflektory auta wyławiają z mroku coraz ostrzejsze zakręty, małe polanki, osuwające się ze świerków kiście śniegu. Jest coraz bardziej stromo
i ślisko, ponieważ szosę pokrywa ubity śnieg, a my nie mamy
łańcuchów na kołach.
Szła noc, gdy mozolnie wspięliśmy się na przełęcz graniczną, skąd droga wiodła doliną Osławy przez Zachodnie
Bieszczady. Dobrze znałem te miejsca z licznych rajdów studenckich i wypadów urlopowych. Wreszcie głód zmusił nas
do zatrzymania się w stylowej karczmie koło Dynowa. Ogień
buzował w kominku koło ław, na których zasiedliśmy przy
dębowych stołach. Skusiłem się na żurek oraz gołąbki. Porcje
były tak duże, że nie udało się wszystkiego zjeść. Warszawiak
zachorował nam wcześniej gastrycznie, więc daję mu jakieś
pastylki, po których coś tam lekkiego konsumuje.
W Rzeszowie zostawiamy trzy osoby. Do pokonania jeszcze 170 kilometrów. Obliczam, że będziemy w Lublinie ok.
21.30.
Pani Ela dzwoni do męża do Białej Podlaskiej, aby po nią
przyjechał do Lublina. Każe mu sprawdzić rozkład busów
z Białej do Warszawy w godzinach rannych, potem zaprasza
warszawiaka do siebie na nocleg. Mówi że mają duże mieszkanie, a z Białej do stolicy jedzie się tylko 2 godziny i można dotrzeć przed ósmą rano, co urządziłoby zaproszonego.
Kiedy przystaje na propozycję, spada nam kamień z serca, jeden z newralgicznych problemów udało się rozwiązać. Większość osób wysiada koło zamku w Lublinie, opuszczam auto
koło domu, a najdalej jedzie Małgorzata, mieszkająca w innym rejonie miasta.
Męczący był ten dzień, nie powiem, więc po umyciu się
i rozpakowaniu idę spać przed północą, wiedząc, że jutro
mam wolny dzień. Planuję pozałatwianie różnych zaległości, na które zawsze nie ma czasu, chociażby przegląd garderoby i porządek w regałach z książkami oraz różnymi papierami w szufladach.
Myślę, że nie pojadę na początku marca na podobne spotkanie naszej grupy z Ukraińcami pod kierownictwem Małgorzaty, planowane w Łucku. Obrzydły mi granice, nie chcę
też przeżywać rozczarowań zmianami planów w trakcie
trwania konferencji.
Zapomniałem wcześniej napisać o innym postępku Małgorzaty. Jeszcze w Lublinie obiecała mi honorarium za udział
w konferencji na Zakarpaciu w wysokości 1900 zł, a podczas
jazdy podsunęła mi umowę na 950 zł, twierdząc, że reszta
poszła na koszty mojego pobytu. Nie uwierzyłem w jej wyjaśnienia, ponieważ wiem, że uczestnicy takich konferencji
mają opłacone wszystkie świadczenia. Zresztą, nawet gdybym za ten pobyt zapłacił z własnego honorarium, to nikt nie
miałby prawa skracać czasu trwania konferencji (!).
Stanisław Turski
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(red)

Srebro na szkle

O twórczości Romana Krawczenki słów kilka
Roman Krawczenko urodzony w 1957 roku
w Smoleńsku.
Pracuje, wykorzystując różne techniki fotograficzne.
Jedną z jego ulubionych jest ambrotypia – wynaleziona
w XIX wieku fotografia na szkle – wykonana w technice
mokrej płyty kolodionowej. Jego prace były wielokrotnie
prezentowane na wystawach w Polsce, Hiszpanii, Gruzji,
Ukrainie, m.in. Ambrotypy – naturalna magia (Mystecki Arsenał, Kijów, 2009). Fotografie Romana Krawczenki zostały opublikowane w The Wet Plate Collodion Day
Book (Monachium, 2009).
Jest absolwentem Wydziału Historii Czernihowskiego
Instytutu Pedagogicznego. W 1981 roku przeprowadził
się na Półwysep Krymski, gdzie pracował jako nauczyciel
i prowadził zajęcia z fotografii podwodnej dla młodzieży.
Przez wielu określany mianem nieformalnego ambasadora kultury polskiej na Krymie. W Bakczysaraju stworzył
ekspozycję poświęconą Adamowi Mickiewiczowi i jego
Sonetom Krymskim, organizował liczne plenery dla polskich fotografików. Prace wykorzystane w książce to fotografie tradycyjne i cyfrowe wykonane w latach 2008–2013.
Okupacja Krymu przez Rosję zmusiła go do emigracji. Na nową ojczyznę wybrał Polskę. Dziś tworzy w Lublinie, gdzie w ramach Warsztatów Kultury opiekuje się
pracownią poświęconą szlachetnym technikom fotografii.
Tworząc w Polsce, Roman Krawczenko wypracował
własną metodę fotografowania „lublintone”. „Lublintone” (ambrotypia) to mieszanka technik fotograficznych
i jubilerskich, która umożliwia uzyskanie pozytywnego
obrazu fotograficznego opartego na mokrym kolodionie
na szkle zarówno z analogowego, jak i cyfrowego negatywu. Taka metoda pozwala zachować obraz na wiele stuleci. Fotografie takie wykonuje Roman Krawczenko, pracownik Warsztatów Kultury w Lublinie, prowadzący tam
swój autorski Warsztat Fotograficzny. Wernisaż zdjęć Romana Krawczenki odbył się 27 sierpnia, w Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska, pl. Łokietka 3). Wystawę można będzie oglądać od 28 sierpnia do
30 września 2021. Na sąsiednich stronach prezentujemy
fotoreportaż M. Fujcika z wernisażu artysty.
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Wystawy indywidualne
w przygotowaniu: 2021 06.12–08.01.2022 „Srebro na
szkle”, Związek Polskich Artystów Fotografików, Galeria Obok ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warszawa;
2021 27.08–30.09 „Srebro na szkle”, Muzeum Historii
Miasta Lublina;
2019 06.10–06.11 „Lublintone. Lublin – srebro na szkle”,
Centrum informacyjne NATO i UE w Tbilisi, Gruzja;
2019 31.05–30.06 „Krym niedokończona podróż”, Lublin,
UMCS;
2018 22.09–30.10, „Transfonnacja fotograficzna”, Galeria
Atelier, Chełm, Polska;
2017 06.07–15.07 ,Instalacja „Fotograf W zawodzie”, Land
Art Festiwal, Polska;
2016 20.05–05.06 „Krym niedokończona podróż”, analogowy festiwal fotograﬁi, Revela-T, Vilassar de Dalt
(Barcelona), Hispania;
2014 15.08–17.08 „Historia fotograﬁczna Tatarów krymskich”, Lublin, Stare Miasto;
2012 02.06–20.07,,Ambrotypy – Magia naturalna”, Galeria „kroki 111”, Lublin;
2011 20.08–09.09 „Magia naturalna”, Kraśnik, Polska;
2011 16.05–28.05 „Ambrotypy – Magia naturalna”, Galeria Atelier, Chełm;
2011 01.03–14.03 „Ambrotypy – Magia naturalna”, Galeria NN, Lublin, Polska;
2009 01.10–30.10 „Ambrotypes – Natural Magic”, Arsenal
Art, Kijów, Ukraina.
Wystawy zbiorowe:
2019 05.09–20.10 „Wokół Portretu” wystawa w Galerii
Miasta Ogrodów, Katowice;
2019 19.08–04.09 „Wokół portretu” w ramach 2. edycji Dni Fotografii Alternatywnej Sinfonia Varsovia,
Grochowska 272, Warszawa;
2018 20.08–26.09 Dni Fotografii Alternatywnej Sinfonia
Varsovia, Warszawa;
2016 02–29.10 „Krym niedokończona podróż”, Galeria
„Pomost”, Lublin;
2016 12–30.05 „Współczesny przegląd technik fotograficznych alternatywnych”, Wrocław;
2016 02–29.03 ,,Krym niedokończona podróż”, Siedlce;
2016 01–30.03 „Współczesny przegląd technik fotograficznych alternatywnych”, Katowice;
2016 16-30.01 „Współczesny przegląd technik fotograficznych alternatywnych”, Warszawa;
2015 03–06.09 „Krym – niedokończona podróż” Europejski Festiwal Smaku, Lublin;
2015 02–28.09 „Krym – niedokończona podróż”, Szczecin;
2015 17.06–25.08 „Duchowość graniczy z krajobrazem”,
Biała Podlaska;

→
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2015 22–29.05 „Krym niedokończona podróż”, Poznań;
2014–2015 „Krym niedokończona podróż”, „Atelier” Chełm;
2010 „Ambrotypes”, Czerniowce, Ukraina;
2010 „5”, HA_RA_SHO, Evpatoriya, Krym, Ukraina;
2009 „Sztuka ręcznego kopiowania”, Plast Art, Czernihów,
Ukraina.
Ambrotypia (ze starogreckiego ἀμβροτός – nieśmiertelny, τύπος – wrażenie) – jedna z dawniejszych, stosowanych
od 1851 roku, pozytywowych technik fotograficznych, pozwalająca uzyskać jeden unikatowy (czyli bez możności
wykonania odbitek) obraz. Ambrotypia opiera się na technice mokrej płyty kolodionowej, przy czym negatyw na
szklanej płycie uzyskany w technice mokrej płyty jest specjalnie lekko niedoświetlony, a następnie umieszczany na
czarnym podkładzie, przez co uzyskuje on wygląd pozytywu. Obrazy tego rodzaju były często kolorowane.
Fotografie uzyskane w wyniku zastosowania mokrej
płyty kolodionowej miały dobry kontrast i drobne ziarno.
Odbitka kolodionowa (celoidynowa) – pozytyw
fotograficzny na papierze pokrytym warstwą barytową
i warstwą kolodionu zawierającą chlorek srebra. Obraz
uzyskiwało się poprzez kopiowanie (ang. printing-out
print, POP), tzn. stykowe naświetlanie papieru przez negatyw aż do pełnego pojawienia się obrazu.
Technika ta powstała w wyniku prac prowadzonych
przez różnych badaczy. Stosowana była zarówno przez zawodowych fotografów, jak i amatorów, w okresie od ok.
1870 do ok. 1930, gdy wyparta została przez różnego rodzaju papiery żelatynowo-srebrowe.
Proces kolodionowy (wet plate collodion) czyli to,
co było początkiem znanej nam dzisiaj fotografii. Technika oparta na odkryciach Fredericka Scotta Archera oraz Jamesa Ambrose’a Cuttinga polegająca na wywoływaniu przy
użyciu powiększalnika fotograficznego z zastosowaniem
techniki kolodionowej na szkle. W technice tej cień uzyskuje się przez pokrycie matrycy (szkła) kolodionem zawierającym siarczek srebra, który reaguje czernieniem pod wpływem światła. Szkło pozostaje przezroczyste i daje „biel”.
Lublintone
Roman Krawczenko: w wyniku moich trzyletnich eksperymentów (2015–2018) z czterema historycznymi technikami fotograficznymi procesem kolodionowym, ambrotypią,
verre églomisé (szkło eglomizowane) oraz orotone, pojawiła się nowa technika fotografii mieszanej. Nazwałem ją
lublintone od miejsca jej powstania – miasta, które stało
się moją drugą ojczyzną.
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Roman Krawczenko, Lublin, Stare Miasto, Dachy i wieże
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Roman Krawczenko, Ulica Świętoduska, kościół i klasztor kapucynów

Roman Krawczenko, Zamek lubelski
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Roman Krawczenko, Za placem litewskim gmach przyszłego Muzeum

→
Roman Krawczenko, Widok na zamek z Placu po farze
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Roman Krawczenko, Zaułek Panasa, Lublin
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Roman Krawczenko, Przy ul. Ewangelickiej

→
Roman Krawczenko, Podwórko lubelskie
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Roman Krawczenko, Nad zalewem Zemborzyckim

Roman Krawczenko, Nad zalewem Zemborzyckim
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Roman Krawczenko, Drzewo nad Bystrzycą
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Szczęście rodzinne
Mój stary ojciec był z brązu,
a matka z opłatka i miodu.
Ojciec się chlubił siłą ogromną
a matka – sarny urodą!
Ojciec zdobywał chleb czarny
swą siłą niestrudzoną,
a matka niby gwiazdy
szczęście siała swą dłonią…
I choć ich chata wieśniacza
była uboga i mała,
ojciec w niej nigdy nie płakał
i matka nie szlochała…

w niedzielne popołudnie
dłonie-m twoje uścisnął…
byliśmy sami…
tylko przez sadów gąszcze zielone
przez jaśminy białe
padł nagle słoneczny promień
na nasze twarze…
i serca nasze powiązał na zawsze…
z rękopisu 1951

ziemia lubelska
1962

Jan Pocek

Chciałbym
tak bardzo chciałbym wrócić na te drogi
po których chodziło moje dzieciństwo
te piołuny oglądać te głogi
krów pełne ściernisko
spocząć pod krzyżem
z dwóch dębowych belek
gdzie latem o świcie staruszki siwe
rwą ziele
i los swojego życia
los twardy i gorzki
napaść
bezmiarem dziecięcej
beztroski

kiedy powrócę?
rodzinne strony…
– kiedy do was powrócę?...
dziś tylko w snach mi się jawią palmą
wielkanocną
Nałęczów Markuszów…
Bronice Kaleń…
Zabłocie…
…pola wypukłe wzgórzami…
dzikie wąwozy…
leszczyny… głogi…
i w przydrożnych rowach mlecze złote
przesiane stokrótką…
tam na tej ziemi
która była naszą – moją i twoją – kołyską
pierwszy raz w życiu

miejscami barwna jak wiejskie kilimy
gdzie indziej szara jak chusta sieroty
mienisz się droga ziemio lubelska
pod niebem sinym
jak klejnot złoty…
twe szare drewniane – słomiane wioski
pod baldachimem wisien i brzóz białych
mają więcej piękna i dostojności
od katedralnych złotych ołtarzy…
a pola twoje
jak kłos pszenicy:
złote
dzwoniące
tarza się po nich
jak koń na łące
w lipcowe południe
ogromne słońce…

1962

że ty jesteś moją Ojczyzną
ziemio
śpiewem skowronków karmiona
barwniejsza od pliszek i szczygłów
tak bardzo jestem szczęśliwy
że ty właśnie
jesteś
moją Ojczyzną
i tak wiele czuję w sercu radości
że obydwoje
jednakże nosimy –
ty w niebie
a ja w oczach –
zorze
i szczęściem rozkwitają moim oczom
twe łąki i pola
i szczerym złotem płyną

n u m e r

gdy
wymieniamy
dwa najprostsze słowa:
– matko
– synu
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prosto
1967

Chrystus
Raz na tę ziemię przyszedł biedny Chrystus
i stał zadumany nad mnogością kwiatów,
potem pokłonił się w pas wiejskim wiśniom
i ucałował cień brzóz, które płaczą.
Oglądał chaty pobielone wapnem,
fujarki z wierzby kręcił bosym dzieciom,
a gdy mieszkańcom mówił: pragnę, łaknę,
w dom go prosili na chleb i na mleko.
A gdy zakochał się w ziemi i Wiśle,
koronę z głowy ogromną, cierniową
z serca swojego niby zorza błyskiem
rozdał tarninom i przydrożnym głogom.
1965

niebieski gospodarz
w wielkanocne rano
obchodził Chrystus wiosenne zasiewy
z miedz
z dróg rozstajnych
przyglądał się wschodzącym owsom
jęczmieniom
kłaniały się nisko wschodzące roślinki
z radosnym na ustach śpiewem
jego stopom
uśmiechniętej twarzy
błogosławiącym dłoniom
a kiedy dzwony się ozwały
dzwony z wieży na rezurekcję
cudownie zmienił swe szaty białe
na szarą chłopską kapotę
i razem z wieśniaczymi gromadami
z bijącym radośnie sercem
podążał ku kościołowi
ciężkim
strudzonym
oracza krokiem
z rękopisu 1959

ja modlę się szczerze i prosto
jak skowronek szaropióry
kiedy pijany wiosną
wzlata w słoneczne lazury
a słów tej prostej modlitwy
słucha ziemia od ros mokra
i nieba dzwon błękitny
i słońca złota stokrotka
i to jest ta chwila szczęśliwa
gdy tak się modlę razem
na miejscu świętym jak synaj
przed żywym ołtarzem lasu

z rękopisu

ceremoniał polny
w kościółku z kwiatów kąkolu
róż – polny konik maleńki
odprawiał mszę świętą w polu
w Zbóż Dojrzewania – dzień święty
miał kielich misterny w ręku
ze skrzydła biedronki złotej
w którym zmieniał w krew pańską
kropelkę chłopskiego potu
z szarego grzbietu mu spływał
ornat podobny do tęczy
z barwnego skrzydła motyla
i wielkich srebrnych pajęczyn
dokoła wiernych tłum wielki
klęczał na miedzy ściśnionej
każdy miał złote skrzypeczki
i bogomodlnie dzwonił
ale gdy kapłan nad głową
podnosił pszeniczne ziarno
cichły srebrzyste melodie
i tłum na ziemię się garnął
i tylko szelest ornatu
i jego kolorów gra
zwiastowały polnemu światu
że święta ofiara trwa
dopiero dzwonek powoju
zawieszony na źdźble słomy
podnosił z wolna znowu
tłum kornie pochylony
a gdy w kościółku z kąkolu
msza święta dobiegła końca
każdy się zbliżał do progu
by przyjąć komunię – skrę słońca

1959

→
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Marian
Burek

Jan Pocek
– poeta z lubelskiego Kalenia
Jan Pocek jest wielką i znaczącą postacią polskiego
życia literackiego i kulturalnego. W roku 2021 przypada
50. rocznica śmierci tego wybitnego poety.
Jan Pocek (właściwe nazwisko Poczek) urodził się 4 maja
1917 roku we wsi Zabłocie, w powiecie puławskim,
w licznej rodzinie chłopskiej. Rodzice jego mieli nieduże gospodarstwo rolne. Ojca stracił wcześnie, a matka
musiała przejąć na siebie trud utrzymania i wychowania
pięciorga dzieci. Szkołę powszechną o siedmiu oddziałach ukończył w Markuszowie w roku 1930 z wynikiem
bardzo dobrym. Jako kilkunastoletni chłopak związał się
miejscowym kołem Związku Młodzieży Wiejskiej RP
„Wici”. Wkrótce został sekretarzem związku sąsiedzkiego. Organizacja ta, a zwłaszcza jej organ prasowy, tygodnik „Wici”, wywarły decydujący wpływ na kształtującą
się osobowość przyszłego poety. Wiersze drukowane na
łamach „Wici” różniły się znacznie od tradycyjnych wzorów literatury Ludowej. Utwory „wiciarzy” wyrażały gorące pragnienie przebudowy społecznej i kulturalnej wisi.
Pod koniec 1945 roku został członkiem Oddziału
Wiejskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Dorywczo pracował w spółdzielni rolnej w Markuszowie. Rok później zapisał się na Spółdzielczy Kurs Korespondencyjny. W latach 1945–1947 ogłosił w prasie około trzydziestu wierszy. W czerwcu 1949 roku Pocek złożył
w „Czytelniku” swój nowy tomik wierszy zatytułowany Chłopskim słowem. Tomik ten nie ukazał się i nie wiadomo nawet, jakie zawierał utwory. W okresie rodzącego
się socrealizmu jego wiersze były nie do przyjęcia. W listopadzie 1948 roku złożył podanie o pracę w Zarządzie
Głównym Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Odpowiedziano mu, że w związku z reorganizacją instytucji
niemożliwe jest skorzystanie z jego oferty.
3 kwietnia 1948 roku zawarł związek małżeński z Marianną Wiśniecką we wsi Kaleń.
W latach 50. ubiegłego wieku Pocek został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Graficznego, Prasy i Wydawnictw. Jako dziennikarz nie osiągnął

jednak fortuny. W Warszawie przebywał do 1957 roku.
Po powrocie do Kalenia krótko pracował w Markuszowie jako magazynier piekarni, ale ze względu na zły stan
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Pomnik Jana Pocka w Markuszowie

zdrowia zrezygnował z tego zajęcia. Zajął się pracą na roli.
Wkrótce odnalazł się jako poeta. Jakby nie istniała kilkuletnia przerwa, powrócił do dawnej poetyckiej wizji świata. W 1959 roku wiersze Pocka ukazały się w „Chłopskiej
Drodze” i „Orce”. W tym samym roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie poetów ludowych ogłoszonym
przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia PAX.
W roku 1965 zwołano w Lublinie pierwszy Ogólnopolski Zjazd Pisarzy Ludowych. Powołano do życia Międzywojewódzki Klub Pisarzy Ludowych. Jan Pocek został wiceprzewodniczącym jego zarządu. Był również
członkiem założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 1968 r.
Zmarł w Kaleniu 26 czerwca 1971 roku i został pochowany na cmentarzu w Markuszowie. W roku następnym,
dzięki staraniom Stowarzyszenia Twórców Ludowych,
z funduszu Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wydziału
Kultury PWRN w Lublinie, na grobie poety postawiono
obelisk wykonany przez artystę plastyka Mariana Śwista.
W 1983 roku w Markuszowie odsłonięty został jego pomnik. Spuścizna poety została przekazana do Muzeum
im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
W dowód uznania dla talentu zmarłego poety, 9 stycznia 1972 roku redakcja „Chłopskiej Drogi” ustanowiła
doroczną nagrodę artystyczną im. Jana Pocka, przyznawaną ludowemu twórcy wyróżniającemu się talentem,
wyobraźnią i pracą w dziedzinie literatury lub plastyki ludowej. Od 1972 roku Stowarzyszenie Twórców Ludowych

organizuje doroczny Ogólnopolski Konkurs Literacki im.
Jana Pocka adresowany do pisarzy amatorów, związanych
ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się do
jej wartości i estetyki.
Profesor Alina Aleksandrowicz w jednym ze swych
szkiców napisała: „Poezja tego interesującego autentysty chłopskiego znosi chłodny, obiektywny dystans podmiotu lirycznego wobec opisywanych zjawisk. Pocek nie
kryje zresztą swojej częstej identyfikacji z lirycznym podmiotem, a twórczość nasyca silnie pierwiastkami autobiograficznymi. Zawsze przedstawiane przez niego przeżycia czy obrazy mają duży ładunek emocji, osobistego
zaangażowania się. Emocjonalizacja ukazywanej rzeczywistości, nie przeistaczająca się w tkliwość czy sentymentalną czułostkowość, jest jednym ze znamiennych wyróżników poezji Pocka. Leży ona u podstaw
artystycznego obrazowania, doboru tematów, metafor,
konstrukcji symboli, również wartościowania zjawisk.
Twórczość autora Zgrzebnych pieśni, wyrastając zarówno z tradycji ludowej, jak i modyfikowania tej tradycji
z aspektu literackich doświadczeń współczesności, stanowi ciekawy dokument artystyczny poezji nieprofesjonalnej. Ten typ poezji, obecnie już zanikający, ma rangę
ewenementu artystycznego nie tylko w kontekście współczesnego pisarstwa ludowego, ale i literatury współczesnej. Jan Pocek jest bowiem poetą doskonałym, żeby nie
rzec — wybitnym”. ■
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Janusz
Podsiadło

W 50. ROCZNICĘ ŚMIERCI
JANA POCKA
Stowarzyszenie Pamięci Jana Pocka w pięćdziesiątą
rocznicę śmierci poety w ramach „Wiosny z poezją Jana
Pocka” zorganizowało dwa wydarzenia kulturalne „I Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pocka
w Kaleniu” 14 czerwca i powszechne czytanie poezji poety na skwerku w Markuszowie w niedzielę 20 czerwca
2021 roku.
Marian Burek – prezes Stowarzyszenia Pamięci Jana
Pocka, także znany w kraju animator kultury, znawca
współczesnej poezji i wielki miłośnik twórczości poety
z Kalenia – w dniu 14 czerwca 2021 r. otworzył I Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji. Z właściwą
sobie swadą, dowcipem, szacunkiem i miłością do ludzi,
powitał rodzinę poety, finalistów, członków komisji konkursowej, przedstawicieli ministerstw, instytucji samorządowych, uczelni, stowarzyszeń, mieszkańców. Podkreślił
z dumą i satysfakcją, że Konkurs wznowiono po prawie czterdziestu latach. Wznowienie Konkursu – o czym
przypomniał – zapisano jako jeden z wniosków konferencji „Jak upowszechniać nieznanego twórcę i jego dzieło na przykładzie Jana Pocka”, która odbyła się w dniach
7–11 grudnia 1981 r. w Kazimierzu Dolnym. Wniosek
ujęto w słowach – „należy zorganizować Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pocka”. Kolejny –
równie ważny – brzmiał: „jest pilna potrzeba powołania
do życia Centrum Polskiej Literatury Ludowej”.
Nadeszły dobre czasy, pojawił się w Polsce odpowiedni
klimat do mówienia o patriotyzmie, tożsamości narodowej, dekalogu, prawdzie, godności, kulturze narodowej,
dobrze, że powołano do życia Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa Wsi, a Stowarzyszenie Pamięci Jana Pocka
czuje się spadkobiercą wniosków z tej konferencji i zaprasza wszystkich do ich realizacji, wszystkich, którym droga jest tożsamość narodowa.
Cykl wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami
50. rocznicy śmierci poety będzie kontynuowany jesienią
2021 roku zgodnie z deklaracją pani Agnieszki Bartuzi reprezentującej dyrektora NIKiDW. Deklaracja wybrzmiała
na walnym zebraniu Stowarzyszenia Pamięci Jana Pocka
we wrześniu 2020 roku.

W emocjonalnym podsumowaniu – pierwszego Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana
Pocka w Kaleniu – prezes Stowarzyszenia wyraził zadowolenie z poziomu zaprezentowanego przez wszystkich
finalistów, podkreślił fakt, że projekt swym zasięgiem objął wszystkie rejony Polski i państwa ościenne, przyczynił się znacząco do popularyzacji twórczości Jana Pocka –
poety z Kalenia, pobudzenia zainteresowania poezją, oraz
rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania. Wyraził
przy tym nadzieję, wręcz przekonanie, że Międzynarodowy Konkurs Recytatorski będzie kontynuowany w cyklu
rocznym przy realnym wsparciu materialnym i instytucjonalnym państwa. Podziękował za patronat udzielony
projektowi przez ministerstwa, marszałków, starostów,
uczelnie, organizacje i stowarzyszenia, lokalną Gminę,
a także wszystkim darczyńcom nagród rzeczowych, ufundowanych przez wymienione wcześniej jednostki samorządowe, uczelnie, osoby fizyczne wspierające inicjatorów konkursu.
Ostatnie słowa wystąpienia były pięknym zaproszeniem. Zgromadzonych i zainteresowanych zaprosił do
Kalenia na kolejny Międzynarodowy Konkurs, który ma
odbyć się wiosną 2022 roku, oraz na publiczne czytanie
wierszy Jana Pocka. Ten punkt programu realizowano
w niedzielę 20 czerwca o godz. 10.00 na skwerku w Markuszowie z udziałem laureatów i mieszkańców.
*
W niedzielne przedpołudnie liczne grono miłośników
poezji zebrało się na skwerku w Markuszowie pod pomnikiem poety. Uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów pod postumentem dłuta Jarosława Furgały. W trakcie powitania uczestników wydarzenia prezes
przypomniał motto Stowarzyszenia Pamięci Jana Pocka:

Jeżeli pragniesz by Ojczyzna
Z nizin dźwignęła się w górę,
To uczyń się jej skrzydłem.

n u m e r

Wspominał także w swym wystąpieniu o publicznej
działalności poety oraz jego niekwestionowanych zasługach dla powrotu gminy Markuszów na mapę administracyjną Polski, co nastąpiło z dniem 1 stycznia 1984
roku i o jej reaktywacji po 10. latach niebytu. Ponadto
padły ważne słowa o publicznej działalności poety, choćby o utworzenie Puławskiego Klubu Twórców Ludowych
w 1959 roku, Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 1966
roku i wprowadził uczestników w klimat poezji poety.
W maratonie czytania poezji wystąpiły dzieci z okolicznych szkół, uczestnicy Konkursu, mieszkańcy Markuszowa i pobliskich wsi, zawodowi recytatorzy z całej Polski. Przejmująco brzmiały strofy poety z Kalenia
w miejscu, gdzie żył twórca i gdzie upłynęły jego lata. Tu
cieszył się życiem, rodziną, pracą, sztuką, którą tworzył.
Na tej ziemi zmagał się z przeciwnościami losu, chorobą, biedą, której nie uniknął. W tych stronach, na tych
przestrzeniach, polach i łąkach, pod tym niebem szukał
właściwych treści i słów, aby oddać nimi jak najpełniej
swój człowieczy los. W trakcie sporządzania tej relacji
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nie mogę oprzeć się refleksji, że ta poezja była bliska sercu wykonawców, rozumieli jej ducha, znakomicie wyczuwali przesłanie poety, trafiali do serc odbiorców. W czym
tkwi siła tej poezji? Rejestr motywów, po które sięga poeta z Kalenia, jest pozornie skromny: Ziemia, Przyroda,
Rola, Ojczyzna, Matka, Chłop-Oracz, Poezja, Twórca,
Śmierć, Nieśmiertelność. Te hasła przybierające funkcję słów-kluczy mają swoją moc, dotyczą najistotniejszych wartości życia. Przyroda ukazywana przez Pocka
w różnych formach, kształtach, etapach rozwoju, podpatrywana poprzez kwiaty, drzewa, rośliny, ptaki, jest plastyczna, poruszająca i bogata. W jej harmonijnym obrazie
nie ma gwałtownych żywiołów — burzy, błyskawic, zawiei. Pisarz rysuje obraz ziemi, na której wyjątkowo dużo
jest słońca, nieba, rozśpiewanych ptaków, wonnych pól.
Zaryzykuję sąd: siłą tej poezji jest piękno, miłość i praca. Miłość wsi, ojczyzny, dostojeństwo, umiłowanie Boga,
Jego dzieła – ziemi, na której pracujemy. To przesłanie
tych wierszy, tak odczytali je wykonawcy i dlatego sprawili ucztę duchową zebranym wokół pomnika poety. ■
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Poezja i wiara

z Jadwigą Polak, z domu Poczek, córką poety JANA POCKA –
w 50. rocznicę jego śmierci, rozmawia Marian Burek

Pani Jadwigo! Współpracuję z Panią od 2019 roku, tj.
od chwili podjęcia inicjatywy powołania do życia Stowarzyszenia Pamięci Jana Pocka w Kaleniu. Bez chwili
wahania użyczyła Pani naszemu Stowarzyszeniu pokoik na biuro w domu rodzinnym. Doceniamy i jesteśmy
wdzięczny za ten piękny gest.
Bardzo mi się spodobała Pana propozycja utworzenia
Stowarzyszenia Pamięci Jana Pocka (SPJP), które znalazło siedzibę w naszym domu rodzinnym. W swoim statucie Stowarzyszenie przedstawiło idee, które są mi bliskie,
choćby te odnoszące się do ocalania twórczości mojego
Ojca czy też uhonorowanie wkładu wszystkich literatów
ludowych do skarbnicy polskiej kultury narodowej, ze
szczególnym uwzględnieniem tych z sąsiedztwa, założycieli Stowarzyszenia Twórców Ludowych: Zygmunta Kupisza z Łan, Bronisława Pietraka z Gutanowa, Aleksandra
Adamczyka z Bronic. Znając pana i pozostałych członków Zarządu SPJP, a także członków reprezentujących
środowisko naukowe UMCS na czele z prof. Aliną Aleksandrowicz, prof. Anną Brzozowską-Krajką, prof. Katarzyną Smyk, czy dr. Mieczysławem Kseniakiem – byłym
dyrektorem Muzeum Wsi Lubelskiej, mogę mieć nadzieję na realizację inicjatyw zawartych w uchwale Walnego
Zjazdu SPJP. Proszę niech pan w tym miejscu koniecznie zacytuje przynajmniej najbardziej istotne fragmenty
uchwały z września 2020 roku, gdyż ich realizacja dobrze
uświetni 50. rocznicę śmierci mojego Taty przypadającą
26 czerwca 2021 roku.
Zgoda, cytuję:
„Wspólnie z władzami samorządowymi Gminy Markuszów, Sołtysem Wsi Kaleń, Ministerstwem Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie, chcielibyśmy w ramach obchodów doprowadzić m.in. do:
– zorganizowania w Kaleniu Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jan Pocka, oraz w Puławach
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Tradycyjna

triada hierarchii wartości: prawda, dobro, piękno w poezji Jana Pocka”,
– powołania Komitetu Honorowego Ogólnopolskich
Obchodów 50. rocznicy śmierci Jana Pocka,
– utworzenia w Kaleniu Muzeum Jana Pocka,
– utworzenia w Puławach Centrum Polskiej Literatury Ludowej,
– wyemitowania przez TVP filmu o Janie Pocku, w którym należne miejsce znajdzie 6,5-minutowy film zrealizowany w 1963 roku przez Wiesława Michockiego, a zdigitalizowanego nieodpłatnie w 2015 roku przez Ośrodek
Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej
S.A. w Warszawie”.
Miała Pani piętnaście lat, gdy odszedł Ojciec…
Dobrze byłam zorientowana stanem wyniszczenia organizmu Taty długoletnią chorobą podobnie jak Mama
i dwaj moi starsi bracia: Kazimierz (ur. 1949 r.) i Stanisław (ur. 1953 r.). Szkoda, niewiele pomogły pobyty Taty
w sanatorium pod Włodawą. Nie doprowadziły do zahamowania rozwoju nieuleczalnej wtedy choroby. My, Jego
dzieci, liczyliśmy, że nasz ukochany Tato doczeka naszych
ślubów i wnuków. Śmierć jak zawsze, także nas zaskoczyła. Przeżyłam ją bardzo głęboko, bardzo cierpiałam, uznałam za przedwczesną, nie mogłam sobie znaleźć miejsca.
Przykre, ale – jak to się powiada – samo życie, pamiętam to
zdumienie, gdy najmłodsza córeczka, szczególnie ukochana przez Ojca, musi stać się praktycznie z dnia na dzień samodzielna, dokonywać życiowych wyborów tym bardziej,
że ta śmierć pogorszyła i tak nie najlepszą naszą sytuację
materialną. Zdecydowałyśmy z Mamą, że w tej sytuacji
muszę ukończyć „odzieżówkę” w Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego w Lublinie. Szczęście w nieszczęściu, w trakcie nauki zawodu w ZDZ poznałam starszego o rok kolegę Gienia Polaka pochodzącego z Łąkoci, ucznia w zawodzie ślusarskim, z którym w roku 1978 zawarłam związek
małżeński. Zamieszkaliśmy w domu rodzinnym zbudowanym przez Tatę. Z tego związku urodziłam pięcioro dorodnych dzieci, dwie córki i trzech synów. Trójkę już wydałam
za mąż i ożeniłam, mam 6. wnuków.

n u m e r

Czy pamięta Pani czas, gdy Ojciec podjął decyzję o budowie murowanego domu?
Proponuję, spójrzmy razem na zdjęcie naszego rodzinnego domu, w którym mam przyjemność pana gościć.
Gdy patrzę na nie, szczególnie gdy jestem sama, jak pan
wie, mąż zmarł w 2018, Mama w 2019 roku, wtedy powracam – miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu – we
wspomnienia z dzieciństwa. Było ono beztroskie szczególnie latem, bo wypełniały je zabawy z koleżankami, grałyśmy w „klasy”, „dwa ognie” czy biegałyśmy bez celu po
drodze polnej przez wieś. Często asystowałam Mamie
szczególnie przy wieczorowym udoju mleka od naszej krasuli. Wspaniale to sielskie życie we wsi Kaleń ukazał w filmie „Z pola” nakręconym w 1963 roku pan Michocki. Film
jest jedynym dokumentem, który przypomina mi „żywego” Tatę i moje dzieciństwo (widoczny uśmiech na twarzy).
W naszym domu był szczególny klimat katolickiej rodziny, choć żyliśmy podobnie jak wiele rodzin naszych sąsiadów. Tato jako głowa rodziny dbał, aby nasze małe gospodarstwo było w stanie utrzymać rodzinę. Uprawialiśmy
zboże, buraki cukrowe, ziemniaki, zbieraliśmy siano z kawałka łąki dla konia i jednej krowy. Mama promieniowała ciepłem, budowała klimat, który do minimum ograniczał niesnaski rodzinne. Gołym okiem widać było Ich
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wzajemną miłość i wzajemny szacunek Rodziców. Swym
przykładem uczyli nas trzech podstawowych słów: proszę,
przepraszam, dziękuję. Tata uważał, że jeśli są one obecne w rodzinie, to tworzą harmonijną całość. Był świadom,
często o tym mówił, że niezbadane są drogi, na które zaprasza nas Bóg i najczęściej nie do końca zgodne z oczekiwaniami ludzi. Ufał, że w ostatecznym rozrachunku ziemskie drogi zaprowadzą naszą rodzinę i każde z nas z osobna
przed oblicze Boga. On swe przekonanie umacniał poranną i wieczorną, żarliwą modlitwą. Modlił się wszędzie, najchętniej w kościele parafialnym, w domu, a nawet w trakcie prac polowych. W domu modlił się, siedząc przy stole,
miał takie swoje miejsce, gdzie pisał wiersze. Jego oczy
najczęściej skupione były na obrazie Pana Jezusa w Ogrójcu, który przywiózł w 1948 roku, tj. dniu ślubu ze swojego
domu w Zabłociu.
Z tego, co Pani mówi wynika, że Ojciec był człowiekiem
głębokiej wiary.
Powiem panu więcej. Gdy przemieszczaliśmy się pieszo czy furmanką i byliśmy na wysokości przydrożnej figury, z namaszczeniem zdejmował czapkę, wykonywał
znak krzyża. Z podobną reakcją Rodziców spotykaliśmy
się, gdy w niedziele i święta przemierzaliśmy pieszo drogę

→
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do odległego o 1,5 km kościoła parafialnego w Markuszowie. Szedł skupiony, nawet wtedy, gdy był bardzo słaby.
W kościele pod wezwaniem św. Józefa zgodnie z miejscowym zwyczajem rozdzielaliśmy się. Mama wraz z dziećmi
zajmowała miejsce w ławce po lewej stronie nawy głównej, a Tata stawał na „swoim miejscu” po prawej stronie
nawy. Cenił sobie wspólnotę kościoła, w niej widział miejsce swojej rodziny. Kościół opuszczał jako jeden z ostatnich. Często przystępował do Komunii Świętej. Emanowała wtedy z jego twarzy radość. W drodze powrotnej był
rozluźniony, zagadywał Mamę i nas słowami pełnymi radości, optymizmu i nadziei. Szczególnym świętem w naszym domu był dzień poświęcenia pól. W tej uroczystości
– procesji do ołtarzyków – uczestniczyła cała wieś. Obejścia były na ten dzień wysprzątane, a mieszkańcy wystrojeni jak na wesele.
Jak był postrzegany na wsi?
Tato był powszechnie szanowany, ale też uchodził za
człowieka serdecznego, uczynnego, ale też skromnego
i pełnego pokory. Wszyscy wiedzieli, że pisze wiersze choć
się z tym nie obnosił. Nikomu, kto się do niego zwrócił
z mieszkańców Kalenia, nie odmówił napisania pisma czy
to do urzędu czy sądu. Był takim wiejskim pisarzem.
Może zechce Pani wrócić do tematu budowy domu
i jego zasiedlenia.
Marzeniem mojego Taty było zbudowanie murowanego domu. By ten cel osiągnąć, pracował ponad swoje siły.
Przez kilka lat wykorzystywał swój talent literacki i pracował jako redaktor w jednej z gazet centralnych. Za zaoszczędzone pieniądze udało mu się zakupić w 1958 roku
małe siedlisko o powierzchni kilkunastu arów, na którym
zbudował trzyizbowy dom murowany z cegły z dachem
dwuspadowym, a z drewna obórkę z kurnikiem i stodółkę – dopiął swego.
Szczególnie utkwiły mi w pamięci chwile jego zasiedlania w 1964 roku. Na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia. Pierwsza wbiegłam do środka, potem wszedł
Tato i Mama z braćmi niosąca obraz Świętej Rodziny. Tato
zawiesił obraz na ścianie w wykończonym pokoju, wykonał znak Krzyża, potem odmówiliśmy Ojcze Nasz i Wierzę
w Boga. Uniesienie i radość niwelowały brak tynków i podłóg w pozostałych pomieszczeniach. Potem był transport
furmanką wyposażenia i sprzętów z domu, gdzie dotychczas mieszkaliśmy, czyli od Babci.
Szczególny sentyment mam do pierwszych Świąt Bożonarodzeniowych w nowym domu. Z łezką w oku wspominam moją szmacianą lalkę położoną w żłóbku wyścielonym sianem przygotowanym przez braci i Tatę pod
drzewkiem sosnowym przywiezionym z lasu. Drzewko

prezentowało się dostojnie przystrojone własnoręcznie
wykonanymi wisiorkami, łańcuchami, ciastkami, jabłkami. Jego urok wzmacniały włosy anielskie, sztuczne ognie
i świeczki choinkowe. Wszystko to było tym, co dawało
nam radość i nadzieję. W tych warunkach skromna kolacja wigilijna smakowała wybornie, a śpiewanie kolęd
zakończyliśmy dopiero około godziny 23. Następnie rodzice z braćmi udali się na Pasterkę, a ja z Babcią pozostałyśmy w domu. Tato w kolejnych latach pomimo postępującej choroby siłą swej woli doprowadził na kilka lat przed
śmiercią do wykończenia domu.
Z perspektywy minionych lat, jak Pani odbiera to dążenie ojca do zbudowania własnego gniazda?
Myślę, że robił wszystko, co mógł, by zapewnić Mamie
i nam warunki, gdy jego zabraknie. Walczył o nasz byt,
gdyż znał los sierot – sam w dzieciństwie stracił ojca. Dodam, że urodził się w pobliskim Zabłociu w maju 1917
roku. Wieś to szczególna. Tu funkcjonował od 1908 roku
dom ludowy, w którym częstymi gośćmi byli zapraszani przez młodzież i mieszkańców z pobliskiego Nałęczowa: Prus, Żeromski, Kosmowska, Sempołowska, Dulęba.
W domu ludowym z powodzeniem funkcjonowała 4-klasowa szkoła powszechna, Koło i Związek Sąsiedzki ZMW
Wici, spółdzielnia rolniczo-handlowa, a nawet mleczarnia. W tej społeczności – już jako uczeń 7-klasowej szkoły powszechnej w Markuszowie – Tato wyróżniał się ponadprzeciętnymi zdolnościami humanistycznymi. Gdy
przyszły lata II wojny światowej walczył piórem, pisząc
do prasy konspiracyjnej, a także opracował winietę „Orlich Ciosów” – pisma BCh.
A jak Pani traktuje nieustające, wręcz rosnące zainteresowanie poezją Ojca?

n u m e r

Zainteresowanie niewątpliwie rośnie. Nie jestem jednak znawcą literatury, pozostaję – jak mniemam – wrażliwym i życzliwym czytelnikiem, powiem tak: czytając
wiersze Taty poprawiam sobie swoje samopoczucie. Poezja ta wynika z żarliwej wiary, bierze się z potrzeby obcowania z Bogiem i człowiekiem. Te wiersze to modlitwy
zanoszone Bogu, ale to nie jest w gruncie rzeczy poezja
religijna, to poezja chłopska, ludowa, to radosne pieśni
życia. To pieśni o szczęściu rolnika, hymny o pracy, którą uważał za nabożeństwo. Był pokornym rolnikiem, takimże twórcą i człowiekiem nieustannie poddanym woli
Bożej. Dobrze zrozumiał go pan Michocki, twórca w 1963
roku filmu „Z pola”, w którym ukazał naszego Tatę w konkretnej rzeczywistości, w jego środowisku, w jego obejściu, na jego polu, jego domu. Pokazał Tatę piszącego
wiersze w otoczeniu Świętych obrazów, ale jako rolnika,
radującego się pracą żniwiarza. To zderzenie na pozór
odległych światów – sztuki i pracy na roli – w rzeczywistości oddaje stan jego ducha. Efekty znamy, jego poezja
wycisza, ale też zmusza do refleksji, tworzy klimat zadumy wręcz kontemplacji. Mnie wiersze Taty zawsze inspirują do działania i modlitwy szczególnie po śmierci męża
i Mamy, gdy czuję się osamotniona.
Pani marzenia, Pani plany, oczekiwania...
Pięćdziesiąta rocznica śmierci Taty jest okazją do dziękowania Panu Bogu za jego krótkie, ale owocne życie, wypełnione rodziną, poezją, przyrodą i Ojczyzną. Odszedł dla
mnie najlepszy Tato, mój ukochany, który nigdy „nie rzucał słów na wiatr”, mam nadzieję, że do domu Ojca. Najważniejsze, że odszedł pogodzony z Całym Światem, a nam
wszystkim zostawił drogowskazy zawarte w swojej poezji.
Tu mam problem, zastanawiam się, czy wypada powiedzieć to, o czym od listopada 2019 roku marzę ja, moja
rodzina, mieszkańcy Kalenia, Ziemi Markuszowskiej, Lubelszczyzny i Polski. Jak Panu wiadomo moja, ale i Pana,
a więc nasza nadzieja wynika z deklaracji słownych pana
dyrektora NIK i DW, które wypowiedział na chwilę przed
podpisaniem listu intencyjnego przez SPJP oraz NIK
i DW, a które przekazał mi syn Tomasz biorący udział
w tej podniosłej uroczystości. Chcę wierzyć, że dotychczasowe wieloletnie starania działaczy i sympatyków twórczości ludowej przełożą się na efekt w postaci niezwłocznego
utworzenia w Kaleniu Muzeum Jana Pocka i w Puławach
Centrum Polskiej Literatury Ludowej. Dziękuję, że zechciał
Pan poświęcić swój czas, aby popularyzować postać i dokonania literackie mojego Taty.
To ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę Pani
i Pani Rodzinie wszelkiej pomyślności, oby marzenia
się spełniły.
Marian Burek
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Cezary
Listowski

WOJNA
(dokończenie)
Do Świdnika wróciłem dopiero jesienią 1982 roku.
I od razu zabrałem się do roboty. Andrzej Sokołowski
skontaktował mnie z Kazimierzem Susłem – przewodniczącym podziemnej „Solidarności” WSK. Ustaliliśmy,
że „z marszu” mam przejąć redagowanie wydawanego
dotychczas nieregularnie i dosyć chaotycznie biuletynu
o nazwie „Grot”. Ale postawiłem twarde warunki. A właściwie warunek jeden. Że pozostaję w głębokiej konspiracji. Oprócz nich nikt, ale to absolutnie nikt nie ma prawa
o tym wiedzieć. Siatkę informatorów, łączników itd. organizuję sobie sam. Kontaktuję się tylko z Kazimierzem
i to tylko!!! przez moich łączników. Także przez nich mam
otrzymywać ewentualne materiały do druku przygotowane przez komisję zakładową, tzn. przede wszystkim ewentualne uchwały, zarządzenia, komunikaty itd. No i – o ile
będzie to możliwe – jakieś, choćby mało istotne, ale aktualne, informacje o wszystkim, co się dzieje wewnątrz fabryki.
Moimi łącznikami z nim mają być (znaliśmy się z racji moich kontaktów z grupą młodzieży licealnej jeszcze
„sprzed wojny”) siostrzenica Kazimierza Elżbieta i jej
chłopak (późniejszy mąż) Marek, studenci pierwszych
lat lubelskich uczelni. Ze mną, tylko w bibliotece KUL,
kontaktuje się Marek, a z Kazimierzem tylko „prywatnie”,
jako członek rodziny, Elżbieta. Chodziło mi o to, żeby
dzięki takiemu systemowi nie było możliwe odkrycie tych
powiązań przez kogoś z zewnątrz.
I tutaj trzeba się cofnąć w czasie o jakieś trzy lata…
Świdnik 1979
W 1979 roku, po ukończonych w Warszawie studiach,
powróciło do Świdnika kilkoro absolwentów tutejszego
liceum, między innymi Marek Rej z żoną Urszulą i Marek Rapnicki. W stolicy „otarli się” oni o „to i owo”, zachowali sporo kontaktów, rozpierała ich młodzieńcza ciągle
energia, coś chcieli koniecznie robić i tutaj. Tak się złożyło, że mieszkaliśmy dosłownie po sąsiedzku – z Rejami
w sąsiednich klatkach schodowych, a z Rapnickim w sąsiednich blokach. Rejowie wychodzili na spacer z wózeczkiem i swoją roczną córeczką, a ja z żoną ze swoją. No
i tak to się zaczęło.

Jak przez mgłę próbuję sobie przypomnieć w jaki sposób doszło do tego, że nawiązałem w tym czasie kontakt
z lokalnym, niby „zakładowym”, ale rozpowszechnianym
w kioskach „Ruchu”, dwutygodnikiem „Głos Świdnika”.
Z całą pewnością inicjatywa wyszła ze strony redakcji.
Nową, „przywiezioną w partyjnej teczce” redaktorką naczelną tego pisma została właśnie Maria Balicka, która, może z tej to właśnie przyczyny, miała duże ambicje
i chciała się wykazać. Do mojego z nią spotkania doprowadził, przynajmniej tak mi się po latach wydaje, Staszek
Żurek, który miał w tym czasie ze Świdnikiem jakieś kontakty zawodowe. No i tak powstały
„Ścieżki”
to znaczy autonomiczna, wychodząca raz w miesiącu jako włożona między „okładki”, czyli właściwy „Głos
Świdnika” kartka o zupełnie innej szacie graficznej i profilu społeczno-kulturalnym. Nie było to – obiektywnie
oceniając – szczególnie wybitne osiągnięcie, ale odegrało ważną rolę z zupełnie innego powodu. Pozwoliło zintegrować sporą grupę młodzieży starszych klas licealnych. Te otworzone dla nich szeroko łamy wydawały im
się oknem na szeroki świat.
Równocześnie Markowie Rapnicki i Rej, w pomieszczeniach domu kultury prowadzili dla tej właśnie grupy
klub dobrej płyty „Igła”, podczas spotkań którego można
było m.in. wymienić się ściąganą z różnych stron „bibułą”.
Zupełnie przypadkowo te muzyczne fascynacje małolatów pozwoliły mi na dokonanie czegoś niebywałego – pozwoliły mi na uświadomienie im ich własnej sprawczości.
Bo – kiedy wylewali przede mną swoje żale, że „nic tu się
nie dzieje”, nie ma koncertów, a przecież tyle jest w Polsce rockowych zespołów: Maanam, Porter Band itd. – zapytałem ich wprost: to dlaczego, do licha, sami sobie tych
koncertów nie zorganizujecie? Ale jak? Więc zaprowadziłem kilkoro z nich do dyrektora domu kultury Adama Maruszaka i wspólnie ustaliliśmy ramy współpracy;
oni zapraszają kogo chcą, a on zapewnia właściwą organizację koncertów. Zatelefonowałem jeszcze do lubelskiego
przedstawiciela „Federacji”, tzn. Polskiego Stowarzyszenia
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Czerwiec 1989. Pożegnanie „grotołazów”. Od lewej: tyłem Janusz Radek (mąż Urszuli), Maria Cieniuch (żona Ryszarda), Zenon Binkiewicz, Maryla
Binkiewicz, Andrzej Kaczyński, Andrzej Sokołowski, Alfred Bondos, Krystyna Łuczak (żona Sławomira).

Jazzowego, Wojtka Łyżwy i do warszawskiego jej działacza, redaktora „Jazz Forum” Antka Nowackiego, wyjaśniłem im o co chodzi, potem ich „namiary” przekazałem
„młodym” i powiedziałem: jazda…
No i stało się! W ciągu kilku miesięcy przy przepełnionej Sali zagrali w Świdniku i Maanam, i Porter Band
i Kasa Chorych, i nie pamiętam kto tam jeszcze. Wystąpił ze swoim znakomitym recitalem Maciej Zembaty. Porterowi to miasteczko spodobało się tak, że po koncercie z Bandem zgodził się na kolejną wizytę, tym razem
solo i akustycznie. A potem postanowił trasę koncertową promującą pierwszą płytę, poprowadzoną przez kilka
największych polskich miast, zakończyć finałowym koncertem właśnie w Świdniku. Zaś kilkunastoletni chłopcy i dziewczyny stąd, dzięki spotkaniom po koncertach
z artystami, przekonali się, że nie są to jacyś niedosiężni
nadludzie z odległej planety, ale zwykli John, Kora, Maciek, z którymi można swobodnie o wszystkim pogadać.
Że cały ten „wielki świat”, wydawałoby się tak odległy, stoi
przed nimi otworem i jest po prostu na wyciągnięcie ręki.
Jeśli chodzi o same „Ścieżki”, od których – jak wspomniałem – wszystko się zaczęło, to „po wakacjach”,
czyli jesienią przełomowego 1980 roku, podziękowałem za współpracę redakcji „Głosu Świdnika” i krótko

wydawałem je jako biuletyn środowiskowego komitetu
„Solidarności”. Ale byłoby z mojej strony niewdzięcznością, gdybym nie oddał sprawiedliwości redaktor Marii
Balickiej, która nie tylko w żaden sposób nie ingerowała w kształt tego dodatku, ale jeszcze broniła, jak dowiedziałem się z dziesięć lat później, jego „redakcji” przed
próbami nacisku z zewnątrz. A miała z nami – co tu dużo
mówić – krzyż Pański. A to jakieś ingerencje cenzorskie,
a to nasz ostentacyjny, na wezwanie KOR-u, bojkot wyborów do Sejmu PRL w maju 1980 roku, po którym nie
dopuściła do likwidacji tej naszej małej wysepki ograniczonej wolności.
A skoro już o tych „wyborach” wspomniałem, to nie
od rzeczy będzie zauważyć, że przy 99,9-procentowej frekwencji 100 procent głosów mieszkańcy tego miasta oddali na kandydatów Frontu Jedności Narodu, głosując bez
zachodzenia do kabin i bez skreśleń.
„Grot”
Tak więc późną jesienią 1982 roku zostałem redaktorem „Grota”. Kontakt z podziemnym komitetem „Solidarności” – jak już wspomniałem – utrzymywałem wyłącznie za pośrednictwem Marka i Eli. A sam zabrałem
się do budowania rozgałęzionej siatki informatorów, przy
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czym starałem się to zrobić w ten sposób, żeby bezpośrednie kontakty ograniczyć do minimum. No i – rzecz
jasna – nikt z nich nie miał najmniejszego pojęcia o tym,
że pracuje dla „Grota”. Sądzili, że – po prostu – przekazuję informacje „dalej” (co zresztą było prawdą), bo jako
współpracownik regionalnego, jednoosobowego! Biura Informacji, czyli Anki Truskolaskiej, większość z tych
informacji przekazywałem jej podczas codziennych spotkań w pracy w bibliotece z zaznaczeniem: ta do biuletynu regionu, ta do „Tygodnika Mazowsze”, a ta, jako pilna,
do Wolnej Europy…
Z terenu WSK wiadomości zbierały wyrzucone stamtąd z pracy panie Urszula Radek, Marta Jurak i Gienia
Drelich, przekazywane za pośrednictwem tej ostatniej,
która wraz z moją żoną pracowała wówczas w jednym
z lubelskich domów opieki społecznej. Bardzo cenne były
dla mnie niektóre informacje od Marty, której mąż był
bratem ówczesnego, po usunięciu w czasie stanu wojennego z tego stanowiska Marii Balickiej, redaktora naczelnego partyjnego „Głosu Świdnika”. Bardzo przydawały mi
się także nawiązane w okresie „karnawału” towarzyskie
znajomości z działaczami wszystkich miejskich instytucji, zrzeszonych w założonej z mojej inicjatywy komisji
środowiskowej. Cenne były też niektóre informacje zebrane przez rzeszę studentów, byłych licealistów z kręgu
„Ścieżek” i „Igły”, którzy bez wzbudzania jakichkolwiek
podejrzeń, najzwyczajniej w świecie rozmawiali na najróżniejsze tematy z rodziną i znajomymi, a potem „rozmawiali” z nimi ich dawni szkolni koledzy, Dorota i Mariusz Lorencowie.
I tak, bez najmniejszych zakłóceń, do połowy 1983
roku ukazało się kilkanaście numerów „Grota” w objętości dwóch, albo czterech stroniczek formatu A-5. A po
wakacjach – tak ustaliliśmy z Susłem – redakcję miał
przejąć już ktoś z „zakładu”.
Wsypa
Tym kimś z „zakładu”, jak się potem dowiedziałem
(jako ostatni zresztą, bo przedtem musiało się o tym dowiedzieć „całe miasto”), był Fredek Bondos, redaktor
biuletynu WSK „sprzed wojny”. Nie wiem ile numerów
„Grota” wydał. Na pewno co najmniej jeden. A w styczniu
1984, gdzieś tak w połowie miesiąca, „na bramie” WSK
z bibułą (nie jestem pewien, czy na pewno z „Grotem”)
zatrzymany został Kazimierz Bachanek. I od tego rozpoczęła się cała lawina zatrzymań, przesłuchań i aresztowań.
Tu już nie było na co czekać, w kąt musiały pójść, przynajmniej na jakiś czas, niektóre zasady. Po popołudniowych dyżurach w bibliotece wracałem wieczorem do
Świdnika i przez najciemniejsze zaułki docierałem do
kilku „kontaktowych” mieszkań, żeby zebrać najnowsze
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informacje na temat tych zatrzymań i przesłuchań. Tak
chyba z tydzień po pierwszej wpadce, było to na pewno
w piątek, zaliczyłem całą taką trasę i parę minut po dziesiątej dotarłem do domu. Jeszcze nie zdążyłem dobrze się
rozebrać, a już ktoś cicho zapukał do drzwi. Przekonany,
że to któreś z Rejów ze swoimi informacjami, otworzyłem. W nieoświetlonej klatce schodowej zamajaczyła mi
postać jakiegoś mężczyzny, który szybko powiedział jakoś
tak: „niech pan ostrzeże Radomskiego, że będzie aresztowany”, czy „trzeba ostrzec Radomskiego, że będzie aresztowany”. I natychmiast odwrócił się i zbiegł ze schodów.
Sobotnim rankiem, nie zważając już na nic, poszedłem
wprost do mieszkania Susła i bez ogródek zapytałem: kto
to jest Radomski? Zaskoczony odpowiedział mi dopiero
wtedy, kiedy opowiedziałem mu całą historię. Okazało
się, że Mirosław Radomski to był jedyny pośrednik między komitetem zakładowym, a drukarzami „Grota” (ściślej mówiąc – ale to już moja znacznie późniejsza wiedza
– nie tyle drukarzami, co głównym organizatorem i koordynatorem całego procesu wydawniczego Robotniczej
Oficyny Wydawniczej Świdnik). Oszołomiony Suseł podał mi adres mieszkania Radomskiego, a ja czym prędzej
powtórzyłem sytuację sprzed kilkunastu godzin i zapukałem z kolei do jego mieszkania.
Otworzył mi wysoki, dwudziestokilkuletni blondyn.
Po upewnieniu się, że to o niego chodzi, powiedziałem
tylko: „przygotuj się na to, że zostaniesz aresztowany”.
I też odwróciłem się i odszedłem. Rozmawialiśmy kiedyś, po kilku latach, o całej tej sytuacji. Mówił, że przeżył
wtedy ogromny szok. I że nie wie, jak by się potem zachował, gdyby nie to ostrzeżenie. Bo przyszli po niego dopiero o świcie we wtorek. W międzyczasie zdążył się uspokoić i odpowiednio nastawić psychicznie. No i wysłać Basię,
tzn. żonę, żeby z kolei ona przekazała ostrzeżenie dalej.
Przesiedział na Rakowieckiej kilka miesięcy, aż do amnestii w lipcu. Wcześniej, w Lublinie, podczas przesłuchań
odmawiał odpowiedzi na pytania i nie powiedział ani słowa. Pytał mnie, kto ostrzegł mnie. Też chciałbym wiedzieć. Sporo o tym myślałem. I doszedłem do wniosku,
że musiał być to ktoś z SB, osobiście, albo przez zaufanego
pośrednika. Ktoś, kto wiedział, kiedy mogę wrócić z pracy i czekał na ten powrót gdzieś w pobliżu, obserwując
wejście do klatki schodowej.
Potem doszło do kolejnych aresztowań. Posypało się
wszystko i praktycznie przestała istnieć cała struktura zakładowa. Z Andrzejem Sokołowskim, który zresztą był
pewien, że lada moment przyjdą i po niego, ustaliliśmy
mój nowy kontakt. Został nim Sławek Łuczak, który przejął od Susła rolę przewodniczącego komisji zakładowej.
Ja z kolei ponownie miałem zacząć redagować „Grota”.
Ponieważ po aresztowaniu Radomskiego zerwana zastała
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łączność z drukarzami, natychmiast przygotowałem bieżący numer i z egzemplarzem „wzorcowym” przekazałem
go do ekipy drukarzy „Informatora” regionu, a oni, wiernie imitując oryginalnego „Grota” Robotniczej Oficyny
Wydawniczej przygotowali mi ten jeden, a może dwa, numery, których nakład ja z kolei przekazałem Sławkowi.
Przekazałem mu także teksty ze dwudziestu, a może
nawet więcej, minutowych audycji na wszelkie możliwe
do przewidzenia tematy, dla Radia „Solidarność” Świdnik, z poleceniem natychmiastowego ich nagrania po to,
żeby można było dokonywać ich emisji, dopasowując ich
dobór do aktualnej sytuacji. Zarówno jedna, jak i druga
decyzja okazały się słuszne, bo po nieuniknionych, choć
raczej przypadkowych i niewielkich stratach, udało się
ustabilizować sytuację i zachować ciągłość funkcjonowania tych obydwu najistotniejszych form działalności.
A przy tym – co nie mniej ważne – zdezorientować „bezpiekę”, która po tym zmasowanym zimowym uderzeniu
była święcie przekonana, że zarówno radio, jak i biuletyn, zamilkną.
Jak ważna była ta dezinformacyjna akcja przy niemal
całkowitym rozbiciu struktur „Solidarności”, mogą zaświadczyć okoliczności ogłoszenia
gotowości strajkowej
w WSK w lutym 1984 roku. Zaproponowałem to Łuczakowi, z którym regularnie spotykaliśmy się w bramie
przechodniej przy ówczesnej ulicy Sławińskiego, a dzisiaj Niepodległości, o co do minuty ustalonej stałej godzinie kilkanaście minut przed godziną siódmą rano, przez
którą to bramę on codziennie przechodził w drodze do
swojej pracy, a ja z sąsiadującego z nią przystanku autobusowego jechałem do swojej. Popatrzył na mnie wtedy
jak na wariata, tłumacząc że taka akcja w obecnej sytuacji
nie ma najmniejszych szans powodzenia, bo cała załoga
WSK jest sparaliżowana. Wyjaśniłem mu, że nie chodzi
mi przecież wcale o poderwanie ludzi do strajku, a tylko wywołanie wrażenia, że mimo aresztowań struktury
podziemia nadal działają i trzymają się mocno. Nie był do
tego przekonany, ale ostatecznie zgodził się, żebym napisał tekst uchwały i listu przewodniego do Sejmu, a on na
nich następnego dnia przybije pieczątkę. Teksty na pięknym półkredowym papierze równiutką czcionką porządnej elektrycznej maszyny przepisała mi po pracy jedna
z koleżanek w bibliotece. Z wywołanym jeszcze tego samego dnia Łukaszem Czumą umówiłem się, że to on osobiście zawiezie uchwałę i oficjalnie, za potwierdzeniem
wpływu na kopii, złoży ją w Kancelarii Sejmu. Sławek,
nawet nie czytając, przystawił u góry oficjalne pieczątki
Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarności” WSK
i pisma już w południe były w Kancelarii Sejmu.

Informacja o ogłoszeniu przez WSK gotowości strajkowej natychmiast, jak by się to dzisiaj powiedziało, „trafiła
na pierwsze strony gazet”, czyli nagłośniona została przez
Wolną Europę i pozostałe rozgłośnie zachodnie, a także
powielona przez wszystkie liczące się pisma podziemne
w kraju. Być może będę w tym momencie nieskromny,
ale wolno mi chyba przypuszczać, że ta „gotowość strajkowa” mogła mieć wpływ na to, że powstrzymana została fala aresztowań. W tej uchwale i liście przewodnim pozwoliłem sobie zawrzeć ostrzeżenie, że o ile nie zostanie
ona natychmiast przerwana, załoga WSK podejmie strajk.
Bo, jak sądzę, inaczej ta sytuacja wyglądała z perspektywy Sławka Łuczaka, a zupełnie inaczej z perspektywy Jaruzelskiego, czy Rakowskiego, którzy, jak się wdaje, nie
do końca dawali wiarę w najprzeróżniejsze zapewnienia
SB. Być może pewną rolę odegrała też budowana przez
lata legenda niezłomnego Świdnika. Ale faktem jest, że
po ogłoszeniu tej gotowości nikogo już więcej z WSK nie
aresztowano. Zatrzymywano, przesłuchiwano – owszem
– ale do „osadzenia” już nie dochodziło, chociaż co najmniej w kilku przypadkach podstawy do tego były znacznie poważniejsze niż wcześniej.
Umówiliśmy się jeszcze ze Sławkiem zaraz po przekazaniu tej uchwały do Warszawy, że przydałaby się też tu,
na miejscu, jakaś akcja bezpośrednia, która potwierdzałaby determinację załogi. Sławek „wziął na siebie” miasto,
a ja stronę „od zakładu”. Późną nocą wraz z nauczycielem
(później przez pewien czas dyrektorem liceum) Markiem
Rejem, asystentem na politechnice (później cenionym
pracownikiem naukowym w Kanadzie) Piotrem Staniaszkiem i studentem filozofii UMCS (później przez pewien
czas dziennikarzem działu sportowego „Gazety Wyborczej”) Januszem Dybżyńskim, nieścieralną i wodoodporną farbą służącą do zabezpieczania dna i ścian basenu,
namalowaliśmy na tylnych ścianach garaży wzdłuż torów
kolejowych, widoczne z okien pociągów jadących do Lublina i Warszawy, a także w podziemnych (nomen omen)
przejściach pomiędzy miastem a fabryką wielkimi literami
hasła: gotowość strajkowa. Sławkowi nie udało się zebrać
ekipy, więc z żoną porozrzucali w mieście ulotki.
I tak, aż do wakacji, regularnie co dwa tygodnie,
z kompletem informacji, kto i kiedy był zatrzymywany
i przesłuchiwany, ukazywał się „Grot”, a nieregularnie, ale
we właściwych momentach, między innymi także z odpowiednio dobranymi tamtymi moimi „bieżącymi” publicystycznymi komentarzami nadawało swoje audycje Radio „S”. Przesłuchujący świdniczan oficerowie SB Szacoń
i Kaimowa odgrażali się, że „lada dzień…”, ale przesłuchiwani coraz mniej się tych przesłuchań i pogróżek bali.
A po lipcowej amnestii okazało się, że bestia nie ma już
dużo sił i powoli zaczyna zdychać.
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Ja „Grota” redagowałem jeszcze przez rok, by po odtworzeniu i okrzepnięciu nowych struktur podziemia
w Świdniku przekazać tę misję „rdzennym” świdniczanom. Kontaktów – i to już nie tak zakonspirowanych –
oczywiście nie zerwałem. Kolportowałem książki, a na
chwilę włączyłem się jeszcze w miejscową działalność
przy okazji poświęcenia
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Dzwonu Wolności
Zamówiony przez Komisję Zakładową jako wotum
wdzięczności jeszcze w 1981 roku odlany on został dopiero kilka lat później i do Świdnika dotarł bodajże na przełomie 1985 i 1986 roku. Jego uroczyste poświęcenie w lipcu 1986 roku miało mieć wymowę symboliczną i stać się
okazją do wielotysięcznej manifestacji, a także stać się
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wydarzeniem medialnym w skali całego kraju. Przygotowania organizacyjne do tego wydarzenia ze specjalnie opracowanym programem uroczystości trwały kilka
miesięcy. Z taśmy odtworzone miało zostać wystąpienie
niekwestionowanego lidera podziemia w tym czasie, ściganego przez lata przez tysiące agentów Zbigniewa Bujaka (w wyniku czyjejś niedyskrecji rozeszła się stugębna plotka, że na tej uroczystości pojawi się on osobiście).
Presja wywierana przez SB na proboszcza Jana Hryniewicza była jednak tak potężna, że cały ten przygotowywany miesiącami program nie został zrealizowany. Wielotysięczne tłumy były, ale cała uroczystość sprowadziła
się jedynie do odprawienia mszy i „pokropku”. I do dzisiaj
pozostały po niej tylko sam dzwon wiszący na specjalnej
konstrukcji w kącie placu przed kościołem, nie zaśpiewana podczas niej ballada Janka Kondraka i seria znaczków
podziemnej „Poczty Solidarności”.

Przygotowanie tej serii znaczków jako pamiątki, przeznaczonej głównie dla zaproszonych z całego kraju gości zaproponowałem Andrzejowi Sokołowskiemu jeszcze
wiosną. Dzisiaj, z pewnym zażenowaniem czytam o sobie w różnych publikacjach, że byłem tych znaczków „wydawcą”. Nigdy by mi to nawet do głowy nie przyszło. Moja
rola w całym tym przedsięwzięciu była w moim odczuciu niewielka, bo też i niewielki margines swojej uwagi
i czasu temu poświęciłem. Nabazgrałem ołówkiem na kilku karteczkach szkice kilku znaczków „jak sobie je mały
Jaś wyobraża” i zapytałem Zbyszka Strzałkowskiego, czy
zechciałby opracować ich projekt graficzny. Zechciał, ale
poprosił mnie o zdjęcia świdnickiego kościoła i dzwonu, bo sam ich na oczy nie widział. No to poprosiłem
Ryszarda Cieniucha, żeby pstryknął kilka fotek i przekazałem je Zbyszkowi. Potem Zbyszek przywiózł mi do
biblioteki ramkę z profesjonalnymi matrycami, a ja zaniosłem ją do Marylki i Zenka Binkiewiczów. No i na kilka dni przed zaplanowaną uroczystością odebrałem od
nich pięknie zapakowany komplet znaczków i zaniosłem
je do Andrzeja Sokołowskiego. Ot, i tak wyglądało całe
to moje „bohaterstwo”. Piszę o tym celowo, żeby podkreślić, jak przypadkowymi, żeby nie powiedzieć przewrotnymi, kaprysami karmi się los. Co najmniej tysiące innych, znacznie w moim odczuciu ważniejszych spraw,
mógłbym wymienić. O tej swojej roli „wydawcy” znaczków nawet bym nie wspomniał. Gdy tymczasem właśnie
ten incydentalny okruch po latach został uznany za jedną z najważniejszych podstaw uzasadniających odznaczenie mnie orderem.
Aż do pamiętnego, przełomowego 6 czerwca 1989 roku
ze Świdnikiem niewiele już miałem wspólnego. Ale dla
mnie symbolicznym z nim pożegnaniem był podwieczorek, na który kilka tygodni po tych wygranych, jak to się
dzisiaj zwykło mówić „częściowo wolnych” wyborach, zaprosiłem do swojego mieszkania grupę najbliższych, jak
to określiłem, „grotołazów”. Podziękowaliśmy sobie wzajemnie ze wzruszeniem za współpracę i z nadzieją ruszyliśmy, każdy swoją drogą, ku „normalności”. Z nadzieją
na zauważenie tego naszego „pożegnania z bronią” przez
reaktywowany właśnie „Tygodnik Solidarność” zaprosiłem też jako oficjalnego jego przedstawiciela redaktora
Andrzeja Kaczyńskiego, któremu w swoim czasie przekazywałem regularnie kilkanaście egzemplarzy „Grota” do
„rozdysponowania” po redakcjach ogólnopolskich podziemnych wydawnictw. No i „tysol” rzeczywiście to nasze spotkanie odnotował. Poświęcił mu niecałe dwie linijki wąziutkiej szpalty na drugiej stronie.
Cezary Listowski
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Waldemar
Taurogiński

Biesiada w Siedliszczu
W sobotę 10 lipca br. już po raz czternasty, za sprawą Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława
Iwaniuka, miasteczko Siedliszcze było niekwestionowaną stolicą poezji na ziemi chełmskiej. Siedliską Biesiadę
Literacką poprzedziła msza święta w intencji Poety odprawiona w miejscowym kościele. Po niej dokonano na
rynku uroczystego odsłonięcia „ławeczki” Patrona Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego – Wacława Iwaniuka.
Do tego miejsca – między Lublinem a Chełmem – przez
całe życie tęsknił Patron siedliskiej imprezy, który doczekał się tu własnej „ławeczki” z brązu, aby „zapraszać na
nią do posłuchania choćby śpiewu słowików wielkich jak
gołębie…” – jak mniemam, nie tylko miłośników poezji.
W imieniu organizatorów aktu odsłonięcia Ławeczki Iwaniuka autorstwa chełmskiego artysty rzeźbiarza

Krzysztofa Skóry dokonali: burmistrz Siedliszcza – Hieronim Zonik, przewodniczący Rady Miejskiej w Siedliszczu – Wiesław Prażnowski, kierownik Gminnego
Ośrodka Kultury w Siedliszczu – Dorota Orysz oraz
chełmski wydawca, sekretarz jury – Waldemar Taurogiński. Wiersze Wacława Iwaniuka przy jego ławeczce
recytowały uczennice Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu.
Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne uczestników, konkursowe uroczystości związane z podsumowaniem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wacława Iwaniuka odbyły się na wolnym powietrzu
w miejscowym amfiteatrze. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez burmistrza Hieronima Zonika, w atmosferę Iwaniukowego święta poezji wprowadził zebranych

Zaproszenie

W programie:
9:00 Msza św. w Kościele Parafialnym pw. MB Częstochowskiej
w Siedliszczu
10:15 Odsłonięcie Ławeczki Wacława Iwaniuka (Rynek w Siedliszczu)
11:00 Dom Kultury w Siedliszczu
· Podsumowanie XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wacława Iwaniuka – Przew. Jury prof. Józef Franciszek Fert (KUL)
· Wręczenie Nagrody Głównej, wyróżnień i dyplomów pamiątkowych
· Poetyckie prezentacje w wykonaniu autorów wierszy nagrodzonych
i wyróżnionych
· Osobiste wspomnienia o Patronie Konkursu dr Jana Wolskiego
(Uniwersytet Rzeszowski)
· Jan Kondrak ( Lubelska Federacja Bardów) – recital piosenki poetyckiej
Imprezy towarzyszące:
· Wystawa pamiątek po Wacławie Iwaniuku (ze zbiorów Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Wacława Iwaniuka w Siedliszczu)

Burmistrz i Urząd Miejski w Siedliszczu
Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu
Wydawnictwo TAWA w Chełmie
Pismo Literacko-Artystyczne „Egeria”
zapraszają na

Siedliską Biesiadę Literacką
połączoną z podsumowaniem

XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wacława Iwaniuka
Dnia: 10 lipca 2021 r.

→
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(od lewej stoją) rzeźbiarz Krzysztof Skóra, prof. Jan Wolski, prof. Józef Franciszek Fert, poeta i wydawca Waldemar Taurogiński, red. Zbigniew W. Fronczek,
(siedzą) poeta Henryk Radej, pieśniarz Jan Kondrak, fot. Amelia Janiak

adiunkt w Zakładzie Kultury Mediów Uniwersytetu Rzeszowskiego, krytyk literacki, tłumacz literatury niemieckojęzycznej, redaktor pisma literacko-artystycznego „Fraza”, badacz twórczości Wacława Iwaniuka, dr Jan Wolski,
który niezwykle barwnie opowiadał o wrażeniach z kilkudniowego spotkania z Wacławem Iwaniukiem w Szwajcarii w roku 1985. Z podziwem podkreślał jego żołnierską
odwagę i patriotyzm, a jednocześnie przedstawiał siedliskiego poetę-emigranta jako bardzo ciepłego i wrażliwego człowieka. Wspomnienia zakończył na wydarzeniach
życiorysu Poety datowanych na koniec II wojny światowej, obiecując, że za rok dokończy opowieść o powojennych losach Wacława Iwaniuka i miejscu jego poezji w literaturze polskiej XX wieku.
W imieniu jury głos zabrał jego przewodniczący prof.
Józef Franciszek Fert – polonista, historyk literatury, poeta, profesor i badacz twórczości Cypriana K. Norwida,
który stwierdził, że na XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka wpłynęło 150 zestawów
wierszy poetów z różnych stron Polski oraz dwa z Wielkiej Brytanii i po jednym z Hiszpanii i Niemiec. Ocenie
poddano zatem 154 zestawy. Decyzją jury następujące

nagrody otrzymali: II wyróżnienie – Mirosław Gabryś
z Cieszyna za zestaw wierszy opatrzony godłem „Mglista glista”, I wyróżnienie – Maciej Anczyk z Krakowa za
zestaw wierszy opatrzony godłem „Ganges”, a Nagrodę
Główną – Medal Pamiątkowy i kwotę netto 2 tys. zł –
Marcin Hałaś z Bytomia za zestaw wierszy opatrzony godłem „Leopolis”.
Dodatkowo jury rekomendowało najlepsze wiersze do
pokonkursowej publikacji w postaci Antologii 2021 pt.
Z niebieskich ulic nieba, na którą złożyły się wiersze 26 autorów. Ponadto organizatorzy uhonorowali emerytowaną nauczycielkę-polonistkę Wacławę Głowacką z Rejowca Fabrycznego Medalem Pamiątkowym za udany debiut
poetycki tomikiem wierszy pt. W życiu na nic nie jest za
późno.
Muzycznie Siedliską Biesiadę Poetycką uświetnił koncert Jana Kondraka – lidera Lubelskiej Federacji Bardów,
który zaprezentował własne utwory, umiejętnie dostosowując repertuar i autorską konferansjerkę koncertu do
klimatu siedliskiej imprezy i przesłania twórczości jej Patrona. 				
Waldemar Taurogiński
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Odsłonięcie „Ławeczki Iwaniuka”. Od lewej: przewodniczący RM w Siedliszczu –Wiesław Prażmowski, kierownik GOK w Siedliszczu – Dorota Orysz,
burmistrz Siedliszcza – Hieronim Zonik, poeta i wydawca Waldemar Taurogiński, fotografie Amelia Janiak

Najmłodsze recytatorki poezji Wacława Iwaniuka			

Laureat Marcin Hałaś w poetyckim spektaklu „Buty poety”

→
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Zmierzch dnia
W momencie gdy motyl
zatrzymał się nad płomieniem świecy
i motyl uniósł się
pełną piersią.
Dzień odchodził
jak zwykle o zmierzchu
motyle przymykały oczy
ptaki odlatywały do gniazd.
Tylko u mnie
nic i nic –
żyję jak kalendarz
odejdę jak kalendarz
wyrzucony na śmietnik
po skończeniu roku.

Kartagina
Dziwny to kraj
Ta nasza Kartagina
U szyi Bałtyku
A schowany pod butem Rosji.
Z niego prowadziły kiedyś
Drogi w Oświecenie
Do Rzymu
Do Florencji
W Norwidowskie domy
A dziś
Starym gościńcem
Wiedzie na Syberię
Dziwny to kraj
Smutny to kraj
Ciemny przedsionek
W Azję
W przepaść.

Moje życie
nie było łatwe
Napisałem w życiu wiele wierszy
dużo z nich zniszczyłem
gdy myślę o tym dziś
wzbiera we mnie gorzki niedosyt.

Wacław Iwaniuk
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Moje życie nie było łatwe
Ojciec odszedł zanim zdałem maturę
wkrótce matka z tęsknoty za Ojcem.
Brat Bronisław po walkach pod Monte Cassino
wrócił do żony i dzieci –
ja zostałem na emigracji.
Wracałem do kraju okrężną drogą
przez Narvik i Koło Polarne
ale Polska wciąż była daleko
okupowana przez Stalina.
I tak moje życie mijało
nie patrząc mi w oczy.
Gdy śpię jestem w kraju
gdy się budzę
jestem na emigracji.

Powrót do domu
My umieramy a czas się nie starzeje
robi z nami co chce
tak jakby nasze życie zgoła nie istniało
lub było małżą ukrytą w skorupie.
Przed snem, jak Galileusz, patrzę gwiazdom w oczy
błękit jest czasem błękitny a niebo niebieskie
a o ile go nie ma, szukam go we śnie.
Kiedyś podróżowałem, byłem tu i tam,
w krajach nieznanych, mówiłem nieznanym językiem
dziś mówię własnym z domieszką lubelską
tym samym chropawym, którym piszę wiersze.
Mój Ojciec od lat pielęgnował ziemię
Matka wierzyła w Biblię i niebo po śmierci –
Ojciec patrzył na Matkę, uśmiechał się pod wąsem
i szedł do karczmy na okocimskie piwo.
Były to wczorajsze czasy i ludzie wczorajsi –
Dziś ich wspominam, gdy pracuję w ogrodzie
i piszę wiersze.
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O prawdziwej miłości

My kochamy ojczyznę
a ona wciąż milczy
tak jakby nasza miłość jej nie wystarczała.
Ojciec który już nie żyje
też coś niecoś dokonał w życiu
pisał o tym autor „Chłopów”
a Reymontowi chyba można wierzyć.
Przyznaję, że wcześniej pokochałem ją
najpierw w szkolnych wypracowaniach
potem jako rekrut szkoły podchorążych
wreszcie podczas ostatniej wojny
razem z innymi jak ja romantykami.
Wielu z nich poległo uwalniając obce kraje
w obronie Francji nie wartej złamanego szeląga.
Szczęśliwi polegli w kraju
w obronie imponderabiliów
królewskich murów
Ale kamienie Stolicy żyły
ich głos szedł z nami
zamieszkał w szkockich namiotach.
Był jeszcze ojciec mego ojca
mało go pamiętam
Siwy staruszek chodzący o kuli
rozmawiający sam ze sobą
Może był to monolog skierowany do Niej
którą też kochał jak umiał
Ona milczała uparcie bo prawdziwa miłość
nie szuka słów
woli milczeć
choć dobrze by było dla nas i innych jak my
a nawet dla Niej samej
by wreszcie zajęła wyraźne stanowisko:
Czy wie co to jest miłość a jeżeli nie
to kogo kocha niech wyzna otwarcie
nas czy tych
którzy przy niej skaczą jak pajace
bo za to biorą złote ruble
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lub biblijne srebrniki.
Miłość też można kupić
i to często tanio
zaś człowiek jest tylko człowiekiem
a złoto zawsze jest w cenie.

Krajowej Solidarności poświęcam
My kochamy ojczyznę
a ojczyzna – nic
Czyżby nasza miłość jej nie wystarczała.
Otworzyłem rodzinny kalendarz
pamiętający ślub ojca i matki:
rosyjską okupację.
Mnie wtedy jeszcze nie było nawet
najstarsza siostra Zofia
którą potem Moskale wywieźli z mężem
i nigdy już do nas nie wróciła
była jeszcze panną.

-

Od lat ćwiczę się
w mówieniu
do obrazu
Od lat ćwiczę się w mówieniu do obrazu
nie wiem czy obraz mnie słyszy
ale ja słyszę siebie;
jestem sam i nikt mi nie przeszkadza.
Kiedyś ciułałem przeszłość
wspólnie z redaktorami prezesami i kombatantami
byłem wszystkim potrzebny;
społeczne obowiązki czepiały się mnie
jak rzep psiego ogona.
Dziś już mnie nie bawią redaktorzy
którzy zeszli na psy polityczne;
prezesi skaczący sobie do ócz jak indyki
Polonia w swej mętnej wodzie kąpana.
Nawet londyńska beczka patriotyzmu
bez dna; a najwięcej
tutejsze drobne eminencje
usłużne tu i usłużne tam
na emigracji i w warszawskich reżimowych jatkach
ci mini-ludzie na oko niepozorni
specjaliści od mieszania w kadzi
stańczyki à rebours.
Dziś mnie nie biorą ich kunsztowne racje
wolę mój dialog z obrazem
rozkrzyczany aż do milczenia.
Jeśli wątpię w to co sam mówię
Jak mogę wierzyć w to co mówią inni.
koniec

Warto było
Na stadionie wieczności
uśmiechają się
spojrzę na stoper
i dawnym sportowym ruchem
znanym mi z krajowych salonów
startując powiem –
Warto było.
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Wacław Iwaniuk
Portret emigranta

Wacław Iwaniuk

Wacław Iwaniuk, wybitny poeta polski, urodzony
w Chojnie Starym koło Siedliszcza w powiecie chełmskim,
zmarł w Toronto 4 stycznia 2001 roku. Przeżył 89 lat.
*
O Wacławie Iwaniuku, autorze oryginalnych tomów wierszy, przejmujących i przepojonych troską o ojczyznę, nie
było wzmianki w przewodniku encyklopedycznym Literatura polska (Warszawa 1984), ale w Leksykonie polskiej
literatury emigracyjnej (Lublin 1989) napisano wyraźnie:
„nieprzejednany antykomunista”. Faktycznie, był autorem
wielu antyreżimowych deklaracji, sądów i oświadczeń.

W ankiecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie na
pytanie: „Co winniśmy robić dzisiaj, na co kłaść największy nacisk?” – odpowiadał jasno i dobitnie: „Organizować antysowiecką propagandę, wspierać sowieckie podziemie, popularyzować fakt, iż bez zbrojnych rozruchów
w Rosji czeka nas sowiecka okupacja i czekają sowieckie gułagi”. Zdania te opublikowano w londyńskim „Pamiętniku Literackim” 1984 roku. Nie była to jedyna antyreżimowa wypowiedź poety, krytyka, tłumacza i eseisty
z Toronto. Dziesiątki podobnych deklaracji i oświadczeń
spowodowały, że z wyroku krajowej cenzury pozostał poetą wyklętym. Wyrok miał swoją moc. W Polsce zapomnieli o nim wszyscy.
*
Uczęszczał do szkoły powszechnej w Siedliszczu, w latach 1929–1934 kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Chełmie. W roku 1936 rozpoczął studia (przerwane przez wybuch wojny) na wydziale
prawno-ekonomicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie.
Zadebiutował w „Kuźni Młodych” (nr 11/1933) wierszem Pieśń o chlebie. Wybuch wojny zastał poetę w Argentynie skąd przez Włochy dotarł do Francji, gdzie zgłosił się na ochotnika do wojska polskiego. W szeregach
Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich walczył
pod Narvikiem, potem służył w Anglii (Pierwsza Dywizja
Pancerna generała Maczka). Po wojnie przebywał w Anglii, gdzie studiował w Cambridge. W 1948 roku wypłynął
na statku „Empress of France” z Liverpoolu do Montrealu, w Kanadzie zamieszkał u swego wuja Józefa Krukowskiego, niedaleko Edmonton. Mieszkał potem w Ottawie,
a następnie przeniósł się do Toronto; w początku lat 50.
*
Na emigracji w Kanadzie poświęcał się dziełu przechowania i ożywienia polskiej tradycji historycznej i literackiej. Zasłynął również jako twórca i autor polonijnego
kabaretu „Smocza Jama”, w którym – jak głosi legenda –
prezentował znakomite szopki polityczne. Opublikował
kilkanaście tomów poezji, o współpracę z emigracyjnym
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poetą zabiegały wszystkie renomowane polskie pisma
ukazujące się na Zachodzie, choćby paryska „Kultura”,
czy londyńskie „Wiadomości”. Publikował także w „Polsce Walczącej”, „Myśli Polskiej”, „Życiu”, „Pamiętniku Literackim”. Zdołał wyrosnąć na czołowego przedstawiciela
poezji polsko-kanadyjskiej, mógł też poczuć się dowartościowany monografią swojej twórczości pióra Mai Elżbiety Cybulskiej Wacław Iwaniuk, poeta (Londyn 1984).
Dopiero w roku 1987 wybory wierszy Iwaniuka poczęły pojawiać się w wydawnictwach „podziemnych” tzw.
drugiego obiegu. Pierwszą jego książką wydaną po wojnie w kraju był tomik Kartagina i inne wiersze (Lublin
1987). Przełom, prawdziwy przełom, nastąpił w roku
1989. Wówczas w oficjalnym wydawnictwie, w Bibliotece „Więzi”, ukazał się obszerny wybór wierszy tego emigracyjnego poety Powrót zawierający także interesującą Próbę opisania poezji Wacława Iwaniuka autorstwa
Marka Zielińskiego. Tytuł był znamienny. Do krajowego
czytelnika powracała wreszcie objęta całkowitym zakazem twórczość wybitnego poety, dostępne stały się tomy
Zanim znikniemy w opactwie kolorów (WL, 1991), oraz
dwa tomy wierszy nowych Moje obłąkanie (Stowarzyszenie Literackie Kresy, 1991), W ogrodzie mojego ojca (Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie przy współudziale
Urzędu Miejskiego w Toruniu, 1998).
*
Iwaniuk o wojennych zasługach i odznaczeniach, choćby o Krzyżu Walecznych, wspominać nie lubił. Najchętniej opowiadał o sporcie. Miał żal do losu, że nie mógł
wystartować na Igrzyskach Olimpijskich 1940 roku, ale
osiem lat później, podczas Olimpiady londyńskiej, był
najwytrwalszym kibicem. Jakże zazdrościł sportowcom,
nie tylko zwycięzcom lecz uczestnikom igrzysk. W jednym z wierszy napisał, że oddałby imperium za rozkosz
olimpijską.
W roku 1967 przeszedł na emeryturę. Podróżował po
świecie, zaglądał na Hawaje, lubił wyciskać z Florydy –
jak żartował – słoneczne soki, sentyment zmusił go do
odwiedzenia Europy, by przypomnieć sobie Dywizję i jej
pochód w ostatniej wojnie. Podczas pobytów w Londynie zawsze zatrzymywał się w mieszkaniu państwa Kossowskich, cenił ceramiczne dzieła Adama Kossowskiego,
z przyjemnością czytał teksty Stefanii Kossowskiej, autorski i redaktorki londyńskich „Wiadomości”.
Przed dziennikarzami i czytelnikami nie ukrywał swego osamotnienia emigranta, wykorzenienia, dojmującego smutku czy opuszczenia. „Zamieszkałem w Toronto
– wyznawał w kolejnym wierszu – lecz budzę się w Lublinie”. Kiedy wreszcie, w roku 1991, mógł przybyć do
Lublina, pierwsze kroki skierował na cmentarz, gdzie

spoczywają jego dwaj przyjaciele, dwaj wielcy polscy poeci: Józef Czechowicz i Józef Łobodowski. Iwaniuk nigdy
nie krył, że wiele zawdzięczał Czechowiczowi, nie tylko
w zdobywaniu doświadczeń literackich lecz także w decyzjach życiowych, choćby w wyborze studiów ekonomicznych. Czechowicza poznał w przedwojennym Chełmie,
w redakcji „Kameny”, wydawanej przez Kazimierza Adama Jaworskiego. Czechowicz zginął w Lublinie w pierwszych dniach wojny. Z Łobodowskim, także żołnierzem
i uchodźcą, związały go mocnymi więzami przyjaźni
przeżycia emigracyjne.
Bez wątpienia jako poetę ukształtowały go przeżycia
wojny. Nigdy też nie uwolnił się od koszmaru tamtych
przeżyć. Jego poezja nie zmierza ku optymistycznym pointom. Zrodziła się z niezgody na własny los, historię
swego narodu, wreszcie z lęku, trwogi, niepokoju o losy
Polski.
Swych myśli nie owijał w bawełnę ani wykwintne metafory. Prawdę rąbał w oczy ludziom i narodom. Za każdym takim sądem, oskarżeniem, napiętnowaniem kryło się własne, życiowe, często bolesne doświadczenie.
W wierszu dedykowanym krajowej „Solidarności’ z przejmującym bólem pisał o kolegach-żołnierzach, wielkich
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Wacław Iwaniuk i Stefania Kossowska, fot. Archiwum Emigracji, Toruń.

romantykach z polskich wsi i miasteczek, poległych
w obronie „Francji niewartej złamanego szeląga”.
Cierpkich słów nie szczędził też towarzyszom niedoli, emigrantom. W utworze Portret emigranta powie, że
strzelali z rusznic do starego płotu. Były to sądy surowe, pełne goryczy, ale poetyckie metafory – tu westchnę
usprawiedliwiająco – nie muszą być sprawiedliwe. Przywołam gorzki wiersz Od lat ćwiczę się w mówieniu do obrazu, kto przeczyta z uwagą, nigdy go nie zapomni. Interesował się twórczością poetycką w kraju, śledził ją
i komentował. Nie był pobłażliwy dla poetyckich karier
w kraju. Poeta z Toronto nie ukrywał swego rozdrażnieni i zdumienia, iż w kraju posłuszni władzy pisarze wiedli tak dostatni żywot.
*
Urnę z prochami przywiózł do Polski w czerwcu 2006
roku Henryk Wójcik, powiernik i sekretarz poety. Do
grobu na siedliskim cmentarzu została złożona 2 grudnia tamtego roku po uroczystej mszy świętej odprawionej przez abp. Józefa Życińskiego, metropolitę lubelskiego. W trakcie nabożeństwa młodzież miejscowego liceum
– dziewczęta i chłopcy w granatowych garniturach, białych bluzkach i koszulach – przedstawiła utwory Iwaniuka. Kościelne recytacje wywołały łzy wzruszenia nie tylko
u pięknoduchów, ludzi obeznanych z poezją i obcujących
z nią niemalże codziennie, ale także u miejscowych, krajanów Poety, ludzi przecież z rzadka sięgających po tomy
wierszy. Przejmująco brzmiały strofy o Lublinie, Chełmie, Siedliszczu pisane w Kanadzie, kilkadziesiąt lat po
opuszczeniu kraju. Zamieszkałem w Toronto – wyznawał

w jednym wierszu – lecz budzę się w Lublinie. Pisarz nie
ukrywał, że bardziej niż inni wygnańcy cierpiał na chorobę emigracyjną. Tęsknił za księżycową chełmską aurą, za
mistycznym lubelskim krajobrazem, mitologizował swe
„chude” Siedliszcze.
Kondukt przeszedł uliczkami Siedliszcza, niespotykanie jaskrawe – o tej porze grudnia – słońce wisiało nad domami, skrzył się piasek na okolicznych polach,
na jego tle i zieleń licznych tu sosen nabrała wyrazistszej
barwy, wydawała się świeża, niemal wiosenna, dzień był
wprost wymarzony na pogrzeb poety. Orkiestra wojskowa grzmiała żałobne marsze, na cmentarzu trzykrotnie
gruchnęła salwa oddana przez kompanię honorową wojska, wystrzały poderwały z drzew stada wron, których
zaniepokojony lament przydał jeszcze poetyckiego uroku ceremonii, wreszcie urna spoczęła pod marmurową
płytą z napisem: Wacław Iwaniuk – poeta. W kilkusetletniej historii Siedliszcza nikogo nie żegnano z taką pompą.
Biblioteka Gminna w Siedliszczu otrzymała imię poety, na ścianie okazałego budynku Urzędu Gminy odsłonięto pamiątkową tablicę, w reprezentacyjnej zaś Sali
Urzędu otwarto okolicznościową wystawę. Zaprezentowano zdjęcia Poety, jego rodziny oraz przyjaciół z różnych okresów i lat, fotografie z licznych podróży po świecie i wojaży po ukochanej Kanadzie, książki wydawnictw
przedwojennych, z obiegu nieoficjalnego oraz najnowsze
publikacje. Poetę wspominali Ewa Łoś – kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, Józef Zięba –
poeta, Jan Wolski – krytyk literacki, Hieronim Zonik –
wójt Gminy Siedliszcze.
Słowo „powrót” często padało i pada przy omawianiu
twórczości Iwaniuka czy jego biografii, po słowo „pożegnanie” także sięgano wielokrotnie w czasie grudniowej
ceremonii, ale – w trakcie tej uroczystości – pojawiało
się też inne, radośniejsze, mianowicie „powitanie”. W relacji z uroczystości opublikowanej na łamach pisma „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” napisałem: „mieć nadzieję, że powrót do kraju prochów poety zwiastuje wreszcie
odkrycie tej bez wątpienia ważnej – dla narodowej kultury – twórczości”. Dziś dopiszę, że choć twórczość Iwaniuka znalazła uznanie w oczach krytyki, to jednak z trudem
przebija się do krajowego czytelnika. Entuzjaści i miłośnicy poezji nie tracą wiary i nadziei, że poeta z Siedliszcza znajdzie się w gronie najpopularniejszych poetów
w kraju.
A już niebawem trafi do czytelników nowy wybór
wierszy Wacława Iwaniuka Portret emigranta opublikowany w serii Książki Duma Lublina wydawanej przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Lublinie.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Płonąca jabłoń
Cesarza Wilhelma
Ten pożar pojawił się pod koniec września, kiedy
większość drzew już pokryło się urodnymi szatami zieleni i nabrało szczególnego dostojeństwa, a liście poprzetykane zostały ponętnymi owocami, które każdego dnia
i każdej nocy, niczym złote perły, obficie zawisały na gałęziach i przyciągały łakome oczy.
Tak było z największą jabłonią – Cesarzem Wilhelmem –
rosnącym blisko naszego domu, najpiękniejszym drzewem
w wiosce i okolicy, które zwracało na siebie szczególnie baczną uwagę i nie pozwalało przejść obok obojętnie. Zwracało
uwagę, ale przede wszystkim ponętnie kusiło każdego, powodowało, że nawet najświętsze ręce unosiły się ku niemu,
by zerwać choć jeden zakazany owoc, o którym opowiadał
ksiądz katecheta na lekcjach religii. Ojciec albo starszy brat
musieli pełnić przy nim straż, by płoszyć złodziei.
To wtedy, dojrzałym wrześniem, usłyszałem ten porażający szept-sykot, a potem wielki i okrutny krzyk –
Pali się u Rogalów… Najpierw zdrętwiałem i rozejrzałem się wokół siebie, nie wierząc krzykowi. Jednak to
była prawda…, ujawniła się przy kolejnym moim obrocie,
tym gwałtownym i nerwowym poszukiwaniu oczami po
okolicy. Zauważyłem od razu. Ze strzechy naszego domu
i chlewa powoli sączyły się niewielkie smużki dymu, jakby pasemka jasnych włosów Baśki od sąsiada, które bardzo mi się podobały, aż zazdrościłem jej tych jasnych,
kręconych loków… takie majestatyczne smużki dymu już
sączyły się nad naszym domem… zostawiłem konia, którym sprężynowałem pszeniczne ściernisko i widząc, że
ojciec i kilku sąsiadów biegną do tych smużek, pognałem
za nimi. Dość szybko dogoniłem ojca jeszcze przed drogą biegnącą środkiem wsi, ale wtedy ojciec kazał mi zawracać… to nie dla mnie! Natychmiast!!! Tak krzyknął,
że zatrzymałem się w jednym momencie… choć byłem
młody i najszybciej biegałem w szkole. Już zbliżałem się
do Cesarza Wilhelma. Ojciec krzyczał, żebym zawracał.
Bał się o mnie. Byłem jego ulubionym synem. Musiałem
zawrócić, ojca nie wolno było nie posłuchać.
Zatrzymałem się nagle i dalej nie biegłem do mojego
ulubionego drzewa. Patrzyłem, jak ludzie w wioski zbiegają się do naszego pożaru…
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Pierwszy biegł ojciec, najszybciej ze wszystkich… jeszcze bez rozwianych włosów i mokrej twarzy. Sadził długimi susami środkiem pól. Już bym go nie dogonił… Tuż za
nim biegłam mama… rozkrzyczana i płacząca. Co chwilę przewracała się na polu i w tragicznych gestach załamywała ręce. Kiedy najszybsi z biegnących dopadli do
naszego domu i usiłowali go otworzyć, a ojciec dopiero
dobiegał do drogi i głębokiego rowu, który przeskoczył
z trudem, choć nieco spóźniony, błyskawicznie dopadł do
drzwi obory, z której słychać były kwik świń.
Przycupnąłem za potężną topolą rosnącą po drugiej
strony rowu, więc zdecydowanie oddaloną od naszego
domu. Tu byłem bezpieczny, ojciec nie musiał się o mnie
troszczyć. Stąd mogłem obserwować, co wyczynia Cesarz Wilhelm…
Gdy zawracałem, zgodnie z rozkazem ojca, zerknąłem
na jabłoń. Po moim ulubionym drzewie… w jego błyszczących owocach już buszowały małe strugi dymu. Cesarz Wilhelm zaczynał się palić.
Obok mnie już przebiegali inni spieszący do ognia.
Wszyscy krzyczeli, wskazywali na kłęby dymu i krzyczeli. Kobiety prosiły Matkę Boską o pomoc.
Nadbiegła również moja mama. Już kilka razy przewróciła się i najgłośniej krzyczała. Gdy pokonała głęboki rów i drogę, od razu chciała wskoczyć do płonącego domu. Ktoś chwycił ją wpół i nie pozwalał skoczyć
w ogień. Tam zostały jej pozostałe dzieci, moje młodsze
rodzeństwo!
Mama, z nieustanym wielkim wrzaskiem biegała wokół płonącego domu i przejmującym płaczem błagała
ludzi, aby ratowali jej dzieci, choć my już staliśmy pod
wysokimi topolami z drugiej strony drogi pod opieką
starszych kobiet, również płacząc – głównie ze strachu.
Mama coraz podbiegała do nas, przytulała do swojego
rozdygotanego ciała, całowała po głowach, jakby sprawdzając, czy to my jesteśmy naprawdę, jej ukochane „stokrocie”, i biegła dalej za jakąś kurą czy gęsią. Te kokoszki niewiele bały się ognia, odważnie zbliżały do niego,
więc mama musiała je odpędzać. Szkoda było każdej najmniejszej straty.
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Matka Baśki krzyczała do niej, informując, że dzieci są
bezpieczne. Ale mama chyba tego nie słyszała. Więc Świtoniowa na dowód prawdy swoich słów pokazała mamie
siostrę i najmłodszego brata, a także małą Grażynkę, córkę najstarszej siostry. Z trudem wyciągnęła je z fałd swojej spódnicy, tak się bały. Patrząc na dzieciaki tulące się
w fałdach spódnicy Świtoniowej, odruchowo spojrzałem
na Cesarza Wilhelma.
Ojciec już wyciągnął na podwórko ubrania i pościel,
w czym pomogła mu mama. Również odważnie wbiegała w kłęby dymu i wynosiła nasze ubrania, garnki, nawet
taborety… ojciec z komory wyciągnął resztkę mąki, którą niedawno przywiózł z młyna Musiała…
Jabłoń Cesarza Wilhelma już mocno płonęła. Płonęła
całą swoją wielkością, jakby to przedwczesna czerwień,
przetykana podłużnymi pasemkami smug czerwieńszymi od ognia i zawsze ponętne złotko skóry dodawała jej
siły i „pożarnej” mocy. Stała w pozornym milczeniu, gdyż
sykot jej liści i owoców nie docierały do mnie – płonęła
w ciszy i w jakimś dostojeństwie. Ogień dodawał jej nie
tylko grozy, nad jej gałęziami niespodziewanie zaczynały pojawiać się ptaki-kłaki trawy i słomy. Płonęły także.
Podnosiły płomienie niemal do pochmurnego od dymu
nieba.
Obok jabłoni bardzo mocno płonął nasz dom. Od kilku tygodni nie spadła ni jedna kropelka deszczu, więc
płonął. Słomiane pokrycie dachu domu i chlewa także
zamieniło się w wysokie słupy ognia, od którego nawet
za topolą czuć było jego żar. Przybiegli chłopi mocnymi
kopnięciami rozwalali ścianę od podwórka pod niskim

oknem. Ktoś mówił, że w tym miejscu ściana jest najsłabsza. Po każdym kopnięciu pojawiały się dodatkowe kłęby iskier. Przybysze wyrwali ze ściany belki i chaotycznie
rozrzucali po podwórku, jak najdalej od ognia. Ktoś szybkimi obrotami studziennej korby już przelewał wodę do
wiader. Ktoś inny rwał wysoki łubin z pola sąsiada i rzucał go na płonące belki i krokwie. Dawały dużo dymu
i zasłoniły mi nieco możliwość obserwowania pożaru, ale
łubin nieco przytłumiał panoszący się ogień.
Ojciec, niby upiór, gołymi rękami rwał nawet palące
się belki ścian, chcąc jak najwięcej ich uratować od głodnych płomieni… włosy jego opadły po czole na twarz,
polepiły się polewaną przez chłopów wodą, pokryły jakimiś czarnymi niedopałkami trawy… ojciec nerwowo
strącał je z głowy i biegał w ciszy z zaciśniętymi pięściami, wybałuszonymi oczami… co chwilę ktoś narzucał na
niego jakąś zmoczoną szmatę, gdy kolejny raz zamierzał
zanurzyć się w kłęby dymu swojego dawnego domu, nie
zwracając uwagi na krzyki ludzi, nie słysząc ani nie widząc ich… czynił swoje – ratował przed ogniem kolejną
belkę, która poplątała się z inną i trzeba było bardzo mocno szarpnąć, że puściła, dała się uratować, albo wyciągał
z komory worek z resztą zboża, który został na „gorszy
czas”, odrzucał w stronę pomagających mu jakąś jeszcze
nie spaloną część naszego ubranka…
Pierwsza krokiew naszego dachu, odarta ze słomy, zachwiała się i runęła w dół. Za nią to samo robiły pozostałe. Jedna za drugą. Każda z nich rozpalała
ogień nowymi płomieniami, zdecydowanie rozniecała
je. Towarzyszył im głośny sykot, a z nim coraz mocniej
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zaczęły pojawiać się bardzo ruchliwe kłaki zeszłorocznej trawy i słomy. Unosiły się niczym ogniste gołębie –
szczególnie, gdy ratujący odważnie zbliżali się do ognia
z wiadrami wody i z zamachem chlustali nimi w środek płomieni. Te gołębie wyglądały strasznie. Wirowały z sykotem, opadały do ziemi czyli resztek naszego
domu, zdecydowanie przygasały albo niespodziewanie
wybuchały nowymi płomieniami, unosząc się gwałtownie w stronę brunatniejącego nieba. Rozlatywały się szeroko, nawet nad topole.
A jabłoń dość wytrwale stała w ogniu, jakby jej nie
szkodził, niemal lekceważyła go… Jednak płonący dom,
jego ogień nie pozwalały na to zbyt długo. Ogień dobrał się i do Cesarza Wilhelma. Początkowe małe smużki
dymu powoli ale systematycznie mężniały, jakby owocowe drzewo przyciągało je do siebie. Raz i drugi dotknęły
zielonych kiści, osmoliły je, by za kolejnym podmuchem
zostać w nich dłużej, niemal zamieszkać pośród liści. Tylko dojrzewające już owoce opierały się dłużej…
Teraz mało patrzyłem na płonący wysokim słupem
nasz dom. Patrzyłem na cesarza Wilhelma… od nas odgradzała go tylko droga, mimo to coraz mocniej docierały do nas gorące podmuchy ognia… Cesarz Wilhelm
jakby zaczynał się dopalać. Nie było już na nim zielonych
liści, zamieniały się w szare zwitki i niby przerażone gołębie starały się jak najszybciej ulecieć w przestworza. Również nie było czerwonozłotych wielkich jabłek. W dawnym ich miejscu leżało kilka zwęglonych, wymieszanych
z błotem i pogniecionych butami, okrągłych śmieci przypominających kształtem owoce.
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Cesarz Wilhelm przygasał i niknął. Resztki jego gałęzi były szczególnie żałosne. Teraz ich kikuty, opalone
z liści, jakby sięgały nieba. Trudno było na nie patrzeć
nie płacząc.
Ojciec siadł na jakimś niedopałku, nieco wyciągnął
okrwawione i osmolone ręce w stronę dopalającego się
ognia i drżał, jakby prosił go o coś. Przecież nie o boskie zmiłowanie. Podeszła do niego mama i przytuliła do
siebie. Szczególnie przytuliła jego drżące ręce, zamknęła
w swoich dłoniach. Przyjął jej gest, nawet również przytulił się do nich, jakby ucałował albo płakał. Mama ponownie chwyciła go za głowę i zaczęła głaskać po włosach, prostować je i płacząc przy tym głośno…
Wokół nich zaczęli się gromadzić ludzie z wioski,
współczując i pocieszając…
I ja buchnąłem głośnym płaczem i ruszyłem zza topoli w stronę rodziców, nie czekając na pozwolenie ojca.
Ludzie, gdy przechodziłem obok nich, obcierając łzy,
opuszczali głowy, również pocieszali mnie. Przed wieczorem zaczynali się rozchodzić w smutku.
Na placu, w miejscu naszego domu, dopalało się jeszcze kilka zwęglonych gałęzi…
Siadłem przy rodzicach na opalonych belkach, głośno
szlochając, przytuliłem się do mamy i taty… byli okrutnie zmęczeni. Po jakimś czasie poszedłem do Świtoniów,
gdzie przebywało moje rodzeństwo… Prosiła mnie o to
mama. Dłużej nie było co siedzieć przy spalenisku.
Nie było już Cesarza Wilhelma ani naszego domu…
Stanisław Rogala
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Z Edwardem Stachurą
w lubelskiej „Norze”,
z Władysławem Broniewskim
w rzymskim amfiteatrze

Już w czasie I roku studiów (1959/60) na wydziale
lekarskim Akademii Medycznej stwierdziłem, że pisanie wierszy (a nie zawsze jest to równoznaczne z poezją)
nie nastręcza mi większych problemów. I tak – między
stołem prosektoryjnym a wkuwaniem łaciny – „udało”
mi się napisać w ciągu miesiąca około 30 krótkich wierszy. Pierwsze „fachowe” doradztwo ofiarowała mi lubelska poetka – Helena Platta. Odwiedzałem ją kilkukrotnie
w jej skromnym mieszkaniu przy ulicy Olejnej na Starym Mieście. Dyskutowaliśmy nad rzemiosłem poetyckim, nad wierszami debiutujących poetów.
W pewnym momencie podsunęła mi do przeczytania
ładny, krótki wiersz „Stare piosenki”. Po mojej ocenie –
pozytywnej, choć bez większego zachwytu – powiedziała: „to wiersz mojej 15-letniej córki”. Ta młodziutka osoba zawsze przysłuchiwała się naszym rozmowom. Była to
Violetta Szorc, która z czasem stała się uznaną w środowisku lubelskim poetką.
Dobrze się czułem w artystycznym światku Lublina. Trafiłem na życzliwe osoby w „Kamenie”, popularnym, lubelskim czasopiśmie literackim. Na fali pierwszego zapału zasypywałem redaktora (także cenionego poetę) Kazimierza

Andrzeja Jaworskiego moją „twórczością”. Cierpliwie czytał i komentował, ale już po miesiącu sprowadził mnie na
ziemię, jego uwagi okazały się bardzo przydatne.
Życzliwa i szczera rada: więcej czytać, mniej pisać.
Niech powstanie jeden wiersz na miesiąc, ale dobry.
Ten zalew pseudopoezji jest chorobliwy i choć nie jest
grafomanią, ale z nią graniczy.
Jeśli Panu zależy na ocenie, proszę się zgłosić za parę
miesięcy z kilkoma nowymi wierszami.
Posłuchałem. W następnych latach w „Kamenie” ukazało się kilka moich utworów.
Mój pierwszy wieczór autorski odbył się 6 marca
1959 roku w klubie dzielnicowym ZOR Bronowice. Ciepłą i obszerną informację z tego spotkania zamieściła
w „Kurierze Lubelskim” redaktor K. Kotowicz, tytułując
ją „Liryczny start”. „Kurier Lubelski”, 15 marca 1959 r.
„Kilka dni ternu w klubie dzielnicowym na ZOR Bronowice, odbył się wieczór autorski młodziutkiego (wiekiem i stażem poetyckim) studenta I roku Akademii Medycznej – Artura Metery. Ciepłe «słowo wstępne», a także

n u m e r

Kazimierz Andrzej Jaworski, naczelny „Kameny”

kilka wierszyków młodego adepta sztuki poetyckiej wygłosiła znana w Lublinie literatka pani Helena Platta, ratując tym niejako honor lubelskiego środowiska dojrzałych
literatów, które – jako żywo – rzadko stwarza atmosferę
sprzyjającą rozwojowi młodych talentów. Coraz częściej
więc mecenasem młodzieży nieśmiało pnącej się na Parnas staje się Wydział Kultury – tak jak było i tym razem.
Potrzeba wypowiadania swych uczuć, myśli i przeżyć
mową wiązaną «wybuchła» u Artura Metery raczej nagle
i przyniosła od razu rezultaty dość bogate – bowiem od
połowy stycznia kiedy to zaczął pisać, jego dorobek sięgnął aż… 80 wierszy.
Ta wręcz niepokojąca płodność odbija się zdecydowanie na jakości nowych utworów. Widać w nich nieodpartą potrzebę wypowiedzenia się i autor w intencji dania jak
najpełniejszego wyrazu swym nastrojom, rezygnuje wyraźnie z efektów formalnych, rzewna myśl i smutna refleksja dominują wyraźnie nad szatą słowną. Oczywiście,
w olbrzymiej większości wiersze młodziutkiego poety, to
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liryki pełne opisów przyrody, zjawisk, i własnych uczuć,
pełne smutku do …ludzi? …rzeczy? …czasów. Czasem
brzmi w nich nuta buntu, czasem krzyczy protest, drga
pasja, lecz najczęściej płonie wzruszenie.
Tworzy liryki lepsze i gorsze, ale zrozumiałe, świeże i interesujące wszystkich – co nie jest chyba w poezji sprawą
pozbawioną znaczenia. Bo chyba zawsze będą ludzie, których zainteresują wiersze o łzach i niebie, o spotkaniach na
rogu i miłości, o smutkach i szczęściu – tak, jak podobały
się bronowickiej publiczności. Zresztą nie zawsze zwroty są
tak ograne, a metafory tak wiekowe, bo np. «koląca łysina
bez czucia», to już całkiem coś nowego, prawda?
I dlatego myślę, że za kilka lat, jeśli młodemu twórcy
nie wystarczy już linia najmniejszego oporu, a łatwość pisania przestanie upajać, kiedy zapragnie, by ilość przeszła
w jakość, kiedy w trudzie í męce będzie szukać najwłaściwszego wyrazu dla swych myśli, a gruntowne studia
humanistyczne utorują mu te poszukiwania – wtedy – kto
wie, może zdobędzie prawo odważnego pukania do wrót
literatury. Jeżeli... w międzyczasie nie stanie się jednym
z tych zarozumiałych, młodych twórców nieprzytomnych
z talentu, niezrozumiałych dla świata i nie osiądzie na
anemicznych laurach. Ale to byłoby bardzo, bardzo niedobrze i zupełnie mu tego nie życzę.
K. Kotowicz”
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
była „moda” na poezję. Odbywały się konkursy poetyckie, liczne wieczory autorskie. Twórczość (najczęściej
młodych) poetów drukowano nie tylko w „Kamenie”, ale
i w dzienniku „Sztandar Ludu” (organu KW PZPR) w dodatku „Kultura i Życie”, redagowanym przez Zygmunta
Mikulskiego. Co istotne, oprócz „splendoru” były niewielkie honoraria, które wspomagały studenckie budżety.
W jednym z tych dodatków („Kultura i Życie” nr 17
czerwiec 1959) znalazły się obok siebie wiersze m.in.
Artura Zbigniewa Metery, Ryszarda Kornackiego (mój
przyjaciel ze szkolnej lawy) i Edwarda Stachury. Przypominam wiersze moich kolegów: Ryszarda Kornackiego
i Edwarda Stachury:

→
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Ryszard Kornacki

Edward Stachura

Moment
Czarna kreska na linijce.
na podziałce życia
przepaścią między chwilami, momentem,
błyskawicą pośród zakapturzonej nocy.

Skandynawia
Dłonie Normanów umuzycznia Sibelius
Na drugiej harfie
Mleko swych włosów
Rozpuszcza śnieżyca

Samotny krzyk
uczucie strachu,–
zdają się godzinami, a to tylko kropla w burzy
uczuć
Młodość renesansem w spojrzeniu zgrzybiałym
oprószonym siwizną,
Romans z życiem, walka z życiem. I garstki ziemi
stukające o trumnę,
To był tylko moment

Lodowe płatki chryzantem
Na ozorach psów
Usypiają w ogrody
Tu nie ma Gangesu
Lecz są renifery
O rogach wzorzystych jak fiordy
albo kaprys Joanny
Joanna harfa ostatnia

W marcu 1960 roku odbył się II Turniej Młodych Poetów organizowany przez Radę Okręgową Zrzeszenia Studentów
Polskich. Wstępne, anonimowe kwalifikacje polegały na wysłaniu i opatrzeniu hasłem wierszy i zaklejonej koperty
(otwieranej dopiero po ocenie). Nie poszedłem na ogłoszenie wyników do klubu „Nora” przy Krakowskim Przedmieściu, nie spodziewałem się uznania. Po powrocie do domu mama, która tam się wybrała, oznajmiła z dumą: „przyznali ci pierwsze miejsce!”. Ucieszyłem się, bo mój tekst „Ręce” jury oceniło wyżej niż utwory znanych i uznanych
później poetów jak Edward Stachura, Henryk Pająk czy Violetta Szorc.

Artur Zbigniew Metera

Ręce
„Formaldehyd jest w działaniu odkażający i dlatego może służyć do konserwowania preparatów
anatomicznych…”
Dlaczego te ręce są preparatem?
Pomarszczona skóra
wokół zsiniałych paznokci.
W zesztywniałej dłoni
zgasły dawno ideały. I kwiaty –
Bardzo dużo kwiatów.
Kwiaty dla nauczyciela –
Pierwsze kwiaty dla matki.
Kwiaty jak wioliny
różnobarwne.
Muzyka z siną obwódką
na pięciolinii palców.
Została obrączka
Z fałszywego złota
na kości wyżartej
przez smutek.
Smutek rąk, które pieściło kiedyś szczęście.
Roztrzaskane jak nuty.
Pocięte jak oślizgła skóra

płatami ściągana z dłoni.
Pieszczota śmierci w białym fartuchu
schylonej nad stołem.
„Formalina jest 40%-ym roztworem formaldehydu i z uwagi na to… służy do…”
Śmiały ruch dłonią
użądloną ostrzem –
nie bluzga czerwona krew –
wypływa ciecz – mętno-biała.
Krzyczy rozpaczą w oczodołach pustych.
Żyto szumi – tęskni za chabrami
skrytymi w oczach.
Szumi las,
który znikł w zmrużeniu powiek.
Opadły róże,
które użyczały wargom czerwieni.
Nie zapominaj o tym!
„Formalina… służy… do…”
Czasami ciężko jest
przestać myśleć
patrząc na zesztywniały
kształt ręki – ściskający
czarne kwiaty
twej wyobraźni.
20.06.1959.

n u m e r
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Rok 1962 Ryszard Kornacki, Artur Zbigniew Metera, Edward Stachura

Z Edwardem Stachurą spotykałem się wielokrotnie.
Nasze lubelskie ścieżki często się krzyżowały, nie tylko w przenośni. Codziennie przechodził obok mojego
domu. Mieszkaliśmy niedaleko siebie – on w akademiku
KUL przy ul. Wyszyńskiego (ale nie kardynała, tylko Kazimierza – patrioty i polityka okresy międzywojennego).
Ja mieszkałem z rodzicami w kamienicy na rogu ul. Wyszyńskiego i Dymitrowa. Obecnie te ulice noszą nazwę –
Niecała i Radziwiłłowska.
Edward Stachura (reemigrant z Francji) wyróżniał się
wśród lubelskich studentów choćby ekstrawaganckim
zachowaniem. Nierzadko można było go spotkać w klubie na Zamku lub w klubie PTTK mieszczącym się przy
placu Litewskim w zaniedbanym Pałacu Czartoryskich
(w 1973 roku został przekazany Lubelskiemu Towarzystwu Naukowemu). Budynek pieczołowicie odrestaurowano dzięki staraniom m.in. prof. med. Tadeusza Krwawicza, u którego zdawałem egzamin z okulistyki. Tam
w 1977 roku w reprezentacyjnej Sali Posiedzeń odbierałem dyplom doktora nauk medycznych.
Ale w latach 60. mieściły się w nim wieloosobowe turystyczne pokoje, a na parterze klubokawiarnia pełna
gryzącego dymu najtańszych papierosów Sport. Stachura
w swojej wytartej dżinsowej bluzie siadał przy prymitywnych stolikach, chętnie przyjmował poczęstunek piwem
i próbował wygrać trochę pieniędzy w pokera. Często mu
się udawało.
Popularnym miejscem wieczornych spotkań był również nieco elitarny (karty wstępu), artystyczny klub
„Nora” mieszczący się w głębi podwórza posesji przy

Krakowskim Przedmieściu 32. Bywało, że ożywiał się po
godzinie 22., kiedy przychodzili aktorzy po zakończonym
spektaklu w pobliskim Teatrze im. Juliusza Osterwy.
Wielokrotnie tam bywałem, głównie przy okazji imprez słowno-muzycznych. Na jednym z kameralnych
koncertów w 1960 roku konferansjerem był mój bliski
znajomy Bohdan Dziemidok – pracownik UMCS – późniejszy profesor filozofii w Gdańsku (cytat z jego książki
„O komizmie” pojawił się w zadaniu maturalnym w 2021
roku). W zaskakujący i dowcipny sposób zapowiedział
jedną z wokalistek, stwierdzając, że „sukces wykonawcy
w 50 procentach zależy od akompaniatora a tylko w pozostałych 50 procentach od… konferansjera”.
Odbywały się tam również wieczory autorskie młodych lubelskich poetów. Na takim wieczorze w kwietniu
1960 roku pojawili się Władysław Broniewski oraz Kazimierz Andrzej Jaworski (KAJ). Swoje wiersze przedstawiali wtedy m.in. Ryszard Kornacki i Ryszard Pawlak.
Po wysłuchaniu wierszy, które często odchodziły od klasycznej formy z obowiązkowym rymem i rytmem – wywiązała się między nami ożywiona dyskusja. Władysław
Broniewski przekonywał, że wszystkie myśli i przesłania
można przekazać w formie „klasycznej” i właśnie taka
forma może porwać tłumy.
W tym momencie niespodziewanie podniósł się (chyba już po kilku piwach) Edward Stachura i gwałtownie
i napastliwie powiedział „L’attention, c’est très dangereux!” (Uwaga, to bardzo niebezpieczne!). Zapadła niezręczna cisza, a KAJ musiał szybko rozładować napiętą,
zakłóconą atmosferę. Odetchnęliśmy z ulgą.
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Władysław Broniewski

Następnego dnia spotkałem się jeszcze raz z Władysławem Broniewskim po spotkaniu autorskim w Liceum Pedagogicznym przy ulicy Krzywej. Aula była wypełniona
dziewczętami, a wszystkie w obowiązkowych białych bluzeczkach. Część z nich trzymała małe pamiętniki w twardych kolorowych okładkach. Przy wejściu poety słychać
było szmer zaciekawienia. Autor czytał, czasem mówił
z pamięci wybrane utwory, a jego zmęczony głos brzmiał
donośnie i pewnie.
Po zakończeniu zamieniłem z nim kilka zdań, bo brakowało mi w czytanych przez niego wierszach utworów
lirycznych, refleksyjnych. Były jedynie utwory patriotyczne, propagandowe, polityczne. Zastanowił się przez moment i powiedział – tak miało być. Podpisał mi wówczas
zbiór swojej poezji.
Ale dla mnie jego postać nie utonęła w niepamięci.
W1968 roku wyjechałem z Lublina, zostawiając za sobą
lata okres młodzieńczego zauroczenia poezją. Nie przestałem pisać, ale częściej były to prace naukowe niż wiersze-refleksje związane z medycyną, drukowane w czasopiśmie branżowym „Służba Zdrowia”.
25 lat później…
Po 25 latach znalazłem się na kilkuletnim kontrakcie jako chirurg w Algierii (Ain Beida). Nie był to pobyt „liryczny”. Praca rano w ambulatorium, gdzie czasem
przewijało się około 100 pacjentów. Od godziny 13 oddział i planowe lub często nagłe operacje, przy których
można było liczyć jedynie na asystę przeszkolonych pielęgniarzy. Nieracjonalne zarządzenia dyrekcji – np. „każdy chirurg jest zobowiązany do wykonania 6 zabiegów

dziennie”. Karaluchy wchodzące na fartuch operacyjny
w trakcie mycia rąk. Brak przez 6 miesięcy bieżącej wody
na oddziale ginekologicznym i chirurgii (była donoszona
przez pielęgniarki wiadrami z pompy na szpitalnym dziedzińcu). Pacjenci leżący często po dwóch w jednym łóżku, w swoich ubraniach. Okazało się bowiem, że piżamy
szpitalne wydane chorym z okazji wizyty ministra zdrowia – nigdy do magazynu nie wróciły.
Pokonywanie tych problemów to nasza cena za zarobki, które ze względu na wysoki kurs dolara w Polsce, były
6-krotnie wyższe niż w służbie zdrowia w kraju.
Te trudne warunki znosiliśmy o tyle łatwiej, że w tym
peryferyjnym szpitalu pracowało około 8 lekarzy z Polski, którzy – podobnie jak ja – przyjechali z rodzinami. Razem rozwiązywaliśmy problemy comiesięcznych
mszy świętych w naszym mieszkaniu, pierwszej komunii i bierzmowania w bazylice św. Augustyna w Annabie
(Hipponie) przy sarkofagu z jego relikwiami (w tym mieście zmarł w 430 roku n.e. urodził się w 354 roku w pobliskim Souk Arras, gdzie również pracowali Polacy).
Trzeba było zabezpieczyć dojazd dzieci do polskiej szkoły w Annabie (200 km) czy organizację szkoły w polskich
mieszkaniach w Ain Beidzie.
Spotykaliśmy się często z życzliwością mieszkańców –
Berberów Chaoui, podziwialiśmy odmienną jakże piękną
przyrodę pustyni, zwiedzaliśmy pozostałości rzymskiej
osady w Timgadzie z kamiennymi ulicami, na których zachowały się wyryte koleiny po wojskowych rydwanach.
Byliśmy w Ghardaii, mieście na Saharze, z kilkoma bramami w okalającym wysokim murze zamykanymi na noc;
gdzie kobietom nie wolno pokazać się cudzoziemcom.
Zwiedzaliśmy El Oued, który ponieważ większość dachów ma kopuły, jest znany jako „Miasto Tysiąca Kopuł”
lub „Tysiąca Skorupek od Jaj”.
Tutaj przeżyłem chwilę grozy. W mieście odległym
prawie o 400 kilometrów, w głębi Sahary przy wejściu na
miejscowy targ słyszę głos jednego z tubylców – Tabib

Artur Zbigniew Metera w Oued (Algeria)

n u m e r

(doktor) – bonjour!!! Poznaję ubranego w jasną galabiję
i ghutrę (chustę na głowę zawiązaną jak turban) – Farida, pielęgniarza z bloku operacyjnego.
Obejmujemy się przy wylewnym powitaniu i w tym
momencie czuję, jak traci on przytomność i osuwa się
na ziemię. To chyba skwar powyżej 45° i zmęczenie. Ale
wokół zaczyna gromadzić się tłum i groźnie pokrzykuje,
podejrzewając mnie o spowodowanie jego upadku. Stoję
trochę bezradny z żoną i dwójką kilkuletnich dzieci – pot
zaczyna lecieć po plecach. Na szczęście Farid po skropieniu twarzy wodą odzyskuje świadomość i uspokaja ludzi.
W 1985 roku w kwietniowy piątek (dzień wolny od
pracy w krajach muzułmańskich) wybrałem się z rodziną i przyjaciółmi (Polakami pracującymi w tym samym
szpitalu) na wycieczkę do malowniczego, pamiętającego
rzymskie czasy miasta Tebessa – na granicy algiersko-tunezyjskiej. W pierwszym wieku naszej ery stacjonował tutaj Legion III Augusta. Ale kilka tak cennych zabytków jak łuk Karakalli czy świątynia Minerwy nie cieszyły
się lokalnym pietyzmem i pozostawione były swojemu
losowi.
Przejechaliśmy, zadziwiająco dobrze sprawującym się
„polonezem”, 100 km w skwarze, mając za klimatyzację
jedynie otwarte okna. Po prawej stronie drogi zauważyliśmy w kamienistej pustyni miasteczko namiotowe. To
znak tamtych czasów – obóz palestyńskich bojówkarzy,
szkolących się do walki z Izraelem.
W centrum miasta nasza grupa rozdzieliła się. Część
(głównie panie) zanurzyły się w niezliczonych ilościach,
straganów na suku (arabskim targu )قوس, gdzie było wszystko – od warzyw, sprasowanych daktyli odrąbywanych siekierą z dużych bloczków, do witryn kapiących złotem. Nasza
trójka trafiła na nieźle zachowane ruiny wczesnochrześcijańskiej bazyliki. Wyrwany z południowej sjesty arabski dozorca niechętnie otworzył skrzypiącą ponuro bramę.
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Ukazał się przed nami obszerny, kamienny amfiteatr
okalający podest wejścia do ruin świątyni. Nie mogłem
się powstrzymać, aby tam nie wskoczyć.
Oczami wyobraźni widziałem przed sobą tłum widzów
czekających na występ. Zacząłem (bez chwili namysłu)
recytować poemat Władysława Broniewskiego „Mazowsze”, sięgnąłem po fragment – często wykonywany przeze mnie w Lublinie na szkolnych akademiach – który zawsze mnie poruszał umiłowaniem Polski.

Mowo polska, Wisło rodzinna,
miłości, od innych słów prostsza…
Mowo wysoka, rzeko głębinna,
mowo i rzeko Mazowsza.
Słowa głębinne rodzą się z dna
rzeki-zadumy, Wisły,
a inne słowa – serce je zna –
uniesie skrzydło rybitwy,
aby je słońce zaklęło w wiersz,
w blask i w lot zmieniło.
A jedno skrzydło wiersza – to śmierć,
a drugie skrzydło – miłość.
Usłyszałem „gromkie” brawa słuchaczy – stomatologa Alfreda Smuszkiewicza, 13-letniej Agnieszki Malskiej
i aprobatę sennego ciągle stróża.
W rzymskim amfiteatrze Tebessy w 1985 roku po raz
pierwszy w jego dwutysięcznej historii brzmiała polska
poezja!!!
Znudzony Arab skwapliwie przyjął kilka dinarów opłaty i powoli zamknął zardzewiałe wrota. Ale tym razem
zgrzyt zawiasów brzmiał jakoś inaczej – jak dźwięczący ślad historii.
Artur Zbigniew Metera
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Wracałem
do domu
Policzyłem
Sześćdziesiąt lat
Wracałem do domu
Bezskutecznie lecz
Zostało mi wciąż
Kilkanaście prób
Teraz idę
Rozgrzaną jeszcze lipcowym upałem
Polną
Topolową drogą
Na kartoflisku
Dymi ognisko
I bosy
Zziębnięty chłopczyk
Rozgrzewa sobie dłonie
Wyciągając z żaru
Ziemniaki
Pytam jak ma na imię
Czyj jest
I radzę żeby
Już wracał z krowami
Bo zmierzcha
I matka pewnie
Nie może się doczekać
Stoi za płotem
Patrzy na drogę
Dziecko milczy
Szczęśliwe
W ciepłym spokoju sitnickiego
Kończącego się lata

Odkrycie
To straszne wczoraj
U progu lata
Wieczorem
Na balkonie
Uzmysłowiłem sobie
Że ja od lat
Żebrzę na wiersze
I to wcale
Nie na takie duże
Wielkie
O Ojczyźnie

Noc
strachów
Taką miałem noc
Byłem
W rodzinnym domu
Martwy
Na stole
W kuchni
Przy otwartym oknie
Stała
Tekturowa walizka
Już gotowa do wyjazdu
Tylko ją
Miałem wtedy
Na własność
I kilka
W niej książek
Na podwórku
Wiosennym bo słyszałem
Gwizd szpaka
Matka cicho
Pytała ojca
Ile mu damy
Na drogę
Bo jeśli więcej
To musimy pożyczyć
Od sąsiada
Wyszedłem chyłkiem
Bez pożegnania
Zostawiłem też
Walizkę

Henryk J. Kozak

8 8

Pewnie tęskni na strychu
Za drogą
Chyba że którejś zimy
Spłonęła w piecu
Najwyższy już czas
Żeby po nią
Pojechać

Prawdopodobne
I pomyśleć że kiedyś byłem mały Miałem matkę która
Kupowała mi lody Na odpuście w Leśnej Podlaskiej
I trzymała mocno za rękę Żebym się nie zgubił w tłumie
Szkoda że mnie wypuściłaś w świat Mamo
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Sen
Idę przez mroczny
Przedpotopowy las
Śpieszę się bo o północy
Zamykają bramę
Do Brzozowej Alei
Nigdy jej nie widziałem
Lecz wiem
Że istnieje bo kiedyś
Opowiadała mi o niej
Żona
Pamiętaj mówiła
Tam zaczyna się Raj
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Szczerość
Wiem kłamczuch ze mnie
Od lat
Chwalę się że jestem
Z wami
A przecież nie ma mnie tam
Ani tu
Już ponad
Pół wieku
Wybaczcie mi przyjaciele
Dobrzy ludzie
Sąsiedzi

Idę podskakując
Jak Czerwony Kapturek
Niech widzą
Że jestem szczęśliwy

Przypuszczam
Że nie zasłużyłem
Na uścisk dłoni
Czy dobre słowo

Uśmiercony przed 20 laty
Martwy
Już cuchnąłem więc
Ruszyłem w drogę

Dlatego obiecuję
Tęsknić będę już tylko
W ciszy
I po kryjomu

Nagle pojawia się Stach Ł.
Poeta
I zaprasza
Na swój pogrzeb
Mówi że wybacza
Lecz gdy się spotkamy
W co wątpi
Bo on będzie w niebie
To mi przyłoży
Z całej siły kamieniem
W lewą skroń
Ale czy w niebie są kamienie
Zastanawiam się
To nie twoje zmartwienie
Przemyciłem kilka odpowiada
Nie mam ochoty
Się obudzić
Ani też dalej śnić

Byłem
Tyle się zdarzyło Wywróciło skotłowało
A ja żyłem Żyłem I żyłem
I nie rozumiałem a nawet Nie zauważyłem
Taki byłem szczęśliwy

Pokłon
Dziękuję ci wierszu
Że jeszcze się zjawiasz
Ty biały
Wolny
I ty rymowanko
Ballado
Sonecie
Pewnie nie wiesz
Że sprawiasz
Iż czuję się wtedy
Jak sitnicki wieszcz
I taki dumny jestem z siebie
Że nie pochodzę
Z plemienia Skok
Ach ty mój kochany
Ubogi
Nieszczęsny wierszu
Zawsze
Przy mnie trwaj
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Jan
Henryk
Cichosz

Krasnystaw i okolice
Sprzed mojego domu w Krasnymstawie do rezerwatu Wodny Dół jest około 10 km. W mojej rodzinnej
Wielobyczy mówiło się na to miejsce – i nadal się mówi
– Szeroka Woda. Oczywiście, każdy wiedział, że to przesada, bowiem wody w tym miejscu jest tyle, co kot napłakał. Osobiście miejsce kojarzy mi się z minionymi latami. Jako dziecko i chłopiec chodziłem do tego lasu na
poziomki i grzyby, mówiąc, że idziemy do Papierówki, do
Gajówki, Kobylaków, Klinu, Kozich Różek i nad Szeroką
Wodę. Pamiętam, jak podczas naszych leśnych wędrówek napotykaliśmy ziemianki, w których podczas wojny i po wojnie ukrywali się różnego rodzaju uciekinierzy.
W większości byli to sowieccy jeńcy wojenni i ukraińscy
cywile, którzy zbiegli z niemieckich obozów pracy.

Od Młyńskiej Drogi do Gajówki jest niewiele ponad
dwa kilometry. Jadąc, można podziwiać głębokie jary
i sycić się okalającą ciszą przerywaną odgłosami różnego
rodzaju ptactwa. Nieopodal Gajówki jest mała sadzawka, a obok miejsce, do którego w Wielką Niedzielę na
tzw. „meus” przychodzili mieszkańcy okolicznych wiosek, w tym także piszący te słowa. Blisko Gajówki stoi
pomnik, który upamiętnia wymarsz z tego miejsca, we
wrześniu 1943 roku, partyzantów pod dowództwem Stanisława Sokołowskiego, w celu uwolnienia więźniów
przetrzymywanych przez Niemców w krasnostawskim
więzieniu. Dzięki sprytowi i dobrej znajomości języka niemieckiego dowodzących, w nocy z 19 na 20 września 1943 roku bez jednego strzału uwolniono 234 więźniów. Gajówka, która obecnie wygląda zupełnie inaczej
niż dawniej, wiosną 1944 roku została zbombardowana
przez niemieckie lotnictwo. Przejeżdżając obok Gajówki, mijam bawiące się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Krasnymstawie pod opieką nauczycielki pani Krzysztofiak. Na chwil kilka zatrzymuję się przed wspomnianym pomnikiem, skąd prowadzi prosta droga do Majdanu Krzywskiego.
Pierwsza część drogi przez Majdan Krzywski to przysłowiowe „sito”, dlatego jadę bardzo powoli. Dopiero od
połowy wsi zaczyna się droga z prawdziwego zdarzenia. A że jest lekko z górki, to mój rowerowy licznik momentami pokazuje, że jadę z prędkością prawie 50 km/h.
Pierwszy raz w Majdanie Krzywskim byłem w roku 1956.
To właśnie wtedy, po niemalże dziesięciu latach ukrywania się przed milicją i agentami UB, ujawnił się mieszkaniec Majdanu Krzywskiego Jan Zalewa, ścigany za drobne
przestępstwa – głównie za handel drewnem z rządowego lasu. Jana Zalewę przez przypadek spotkałem kilkanaście lat temu, jadąc na rowerze przez Majdan Krzywski. Pamiętam, jak przy szosie stał przystojny mężczyzna
z bujną czupryną siwych włosów i błyskiem w oczach,
którego zapytałem, czy zna Zalewę. Ten odparł, ku mojemu zaskoczeniu, że to on jest Zalewa. Ponad godzinę
opowiadał mi, jak i gdzie się ukrywał i jak wielkie miał
szczęście oraz jak bardzo w tym wszystkim pomagali mu
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Piramida krasnostawska (str. poprzednia). Stodoła w Gliniskach, mieszkańcy podkrasnostawskich okolic (na str. następnych)

mieszkańcy okolicznych wiosek. Umówiliśmy się, że odwiedzę go jeszcze za jakiś czas z magnetofonem, on zaś
opowie to wszystko raz jeszcze ze szczegółami. Po kilku miesiącach zapukałem do jego domu, lecz był to już
inny człowiek, schorowany i znerwicowany. Tym razem
nie chciał już nic powiedzieć, jakby czegoś się bał. Uszanowałem tę decyzję. Jednakże kiedykolwiek przejeżdżam
przez Majdan Krzywski, to wspominam Zalewę, jak również moje pierwsze odwiedziny tej miejscowości, kiedy
przyjechałem tu z moim tatą.
Przy samym końcu Majdanu Krzywskiego zatrzymuję
się obok sklepu, którego wygląd przenosi mnie w lata siedemdziesiąte minionego wieku. Nie ma już takich obiektów! Odeszły wraz z epoką. Za chwilę skręcam w lewo
i – pnąc się lekko pod górkę – jadę w stronę Glinisk. Po
trzech kilometrach dojeżdżam do wsi, w której mijam
ładne, zadbane domy na przemian z porzuconymi zabudowaniami. Gliniska są doskonałym przykładem na nieuchronne wyludnianie się polskiej wsi w powiecie krasnostawskim. Gdy mijam ostatnie zabudowania Glinisk,
kończy się utwardzona droga. Dalej jadę polną dróżką
w kierunku Olesina. W oddali po prawej stronie widzę
skraj lasu Niemienice, nazywany przez niektórych Klinem. Na jego obrzeżach stoi od niepamiętnych lat pochylony drewniany krzyż. W pobliskim lesie znajdują się

mogiły zabitych przez Niemców pod koniec wojny kilku
sowieckich lub ukraińskich bieżeńców. Po prawej stronie
drogi w kępie drzew i zarośli można dostrzec fragmenty
murów. To w tym miejscu, znajdował się dwór Chądzyńskich, w którym doszło do kolejnej sprzeczki pomiędzy
Marcelem Skawińskim, właścicielem majątku Krobonosz,
a Józefem Lemańskim. Spór zwaśnionych stron zakończył się 18 grudnia 1897 roku nad ranem pojedynkiem,
na granicy dóbr Wielobycz i Wielkopole. Po pierwszym
strzale trupem padł Marceli Skawiński, którego grób
znajduje się na cmentarzu w Gorzkowie.
Polną drogą wspinam się na wzgórze o wysokości 290
metrów n.p.m., aby za chwilę, wąską i stromą dróżką
pełną wertepów, wjechać do Olesina – wsi, która z roku
na rok też ma coraz mniej mieszkańców. Tuż po wojnie
w Olesinie mieszkało ponad dwustu mieszkańców, obecnie jest ich zaledwie pięćdziesięciu. Podczas drugiej wojny
światowej wzgórza, głębokie jary i lasy okalające Olesin
były dla niemieckiego okupanta mało dostępne. Takie położenie, a także przedwojenna działalność ludowa mieszkańców sprawiły, że Olesin stał się ważnym ośrodkiem
partyzantów spod znaku Batalionów Chłopskich. W Olesinie przez pewien czas ukrywał się pisarz i działacz ludowy Józef Nikodem Kłosowski, który wydawał tu „Wieś
Tworzącą” i „Kukułkę”. Przy końcu Olesina, nieopodal
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drogi prowadzącej do kolonii Wielobycz stoi opuszczony
sklep. To w tym miejscu, w roku 2013, z udziałem aktora
Piotra Cyrwusa kręcono krótkometrażowy film „G-Roy”.
Na samym skraju Kolonii Wielobycz zatrzymuję się
przed krzyżem wzniesionym w 1947 roku z napisem:
„Walczącym za życie warte wolności. Pokój męczennikom”. Kilkaset metrów od tego miejsca stał dom Kiciaków, w którym ukrywał się wspomniany już dowódca
partyzantów, Stanisław Sokołowski. Jesienią 1944 roku
dom został okrążony przez niewielki oddział NKWD.
Sokołowski, nie tracąc przysłowiowej zimnej krwi, zastrzelił kilku enkawudzistów i wydostał się z okrążenia.
Pamiętam, jak w latach osiemdziesiątych opowiadała mi
o tym pani Kiciakowa, która była naocznym świadkiem
tego zdarzenia. Niestety rok poźniej ten słynny dowódca, a także przyjaciel legendarnego Janusza Kosocińskiego, po roku ukrywania się został zastrzelony przez oddział złożony z UB i NKWD nieopodal swojego domu
w Niemienicach.
Z Kolonii Wielobycz cofam się i przez Olesin jadę do
Bobrowego, wsi – podobnie jak i Olesin – odznaczonej Orderem Krzyża Grunwaldu III Klasy za niezłomną
walkę z niemieckim okupantem. Przywołany Józef Nikodem Kłosowski wspominał Bobrowe w swojej literackiej
i wydawniczej działalności w czasach wojny. Bobrowe to
jedna z najstarszych wsi w gminie Gorzków, a pierwsza

pisana wzmianka o niej pochodzi z roku 1406. Tu urodziła się Marta Kujawska-Gilowska, poetka i malarka. Jej
dziadek w połowie XIX wieku wybudował na wschodnim
skraju wsi, nieopodal rozwidlenia dróg do Olesina i Wielobyczy, drewniany kościółek, który spalili kozacy w czasie powstania styczniowego. W tym miejscu w roku 1992
została wzniesiona kaplica.
Jadąc w kierunku Orchowca, zatrzymuję się w wąwozie, który jest jednym z najpiękniejszych wąwozów na
Lubelszczyźnie. Sto metrów dalej raz jeszcze zsiadam
z roweru i ze smutkiem patrzę na pozostałości po rozebranym młynie. Wtedy też myślę o niszczejącym pałacu Kickich w Orłowie Murowanym i pałacu w Stryjowie, o dworach w Olszance i Wielkopolu, o nieistniejącej
już aptece Szcześniewskich w Krasnymstawie i o pompie
wodnej, która była przy Stokach, później koło karczmy
Fela, a teraz na próżno szukać jej w Krasnymstawie. Także
o nieistniejącym już kopcu Kościuszki w Krasnymstawie
na Górach, który usypało społeczeństwo Krasnegostawu
i okolic w roku 1917. O zaniedbanej wieży ariańskiej –
najwyższej i najstarszej piramidzie w Polsce – i o niszczejącym zamku w Krupem.
Z Bobrowego jadę przez las, na skraju którego pod koniec lipca 1944 roku doszło do potyczki miejscowych
partyzantów z wycofującym się małym oddziałem Wehrmachtu. Gdy ranny został jeden z niemieckich żołnierzy,
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dowódca zarządził odwrót do pierwszych zabudowań
Bobrowego, w celu pozyskania opatrunków. Napotkane
kobiety odmówiły pomocy niemieckim żołnierzom, a ci
rozzłoszczeni użyli broni. Jedna z kobiet poniosła śmierć,
a druga została ranna.
Po wyjechaniu z lasu mijam po lewej stronie ostatnie
zabudowania wsi Felicjan, by za kilkaset metrów dojechać,
po nowym asfalcie, do Orchowca. Do roku 1944 był tu
majątek rodziny Plewińskich. Tu także ukrywał się i wydawał prasę podziemną Kłosowski, co zostało utrwalone
w jego powieści „Chłostra”. Przed samym końcem wsi stoi
kościół. Pamiętam, jak w latach sześćdziesiątych ówczesna władza nie pozwalała na jego budowę, a protestujący
przeciw tej decyzji zostali dotkliwie pobici i zastraszeni.
Od Orchowca do Zygmuntowa jadę na skróty polnymi drogami. Jest słonecznie i przestrzennie. Po kilku kilometrach dojeżdżam do Zygmuntowa, w którym pierwszy
raz byłem ponad sześćdziesiąt lat temu. Miałem wówczas
6 lat i wraz ze swoim dziadkiem przyjechaliśmy ze zbożem do wiatraka, który obecnie można oglądać w Muzeum Wsi Lubelskiej. Przez Zygmuntów jadę bardzo
kiepską drogą. Jest cicho i niemalże pusto. Gdzieniegdzie
wśród wzgórz i drzew widzę zaledwie kilka domostw. Na
samym skraju wsi, na granicy Zygmuntowa i Antoniówki, spotykam samotnie idącą starszą kobietę. Zatrzymuję
się i rozmawiamy o wiatraku, o niedobrym Niemcu, który
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w czasie wojny zabrał jej sąsiadce, mającej trójkę małych
dzieci, ostatnią krowę. Kobieta, rocznik 1931, opowiada
mi o tym wszystkim i o swoim samotnym życiu, o tym, że
nie mają sklepu, że nie kursują busy i że stąd do kościoła
w Rybczewicach jest aż 7 kilometrów…
Od niemalże samego początku Antoniówki, jednej
z najmłodszych wsi w gminie Gorzków, która podobnie jak Olesin i Bobrowe została odznaczona Orderem
Krzyża Grunwaldu III Klasy za udzielaną partyzantom
pomoc, jadę po bardzo dobrej szosie. Patrzę na porozrzucane po wzgórzach domy i podobnie, jak we wcześniej
mijanych wsiach, nie napotykam nikogo. Jeszcze trochę
i dojeżdżam do szosy biegnącej od Olchowca przez Czystą Dębinę do Gorzkowa. Zaplanowany krótki postój nieopodal kapliczki stojącej na samym skraju Kolonii Czysta Dębina zamienia się w nieco dłuższy, ponieważ, chcąc
nie chcąc, przypływają z pamięci obrazy z dzieciństwa.
Tędy jechałem z rodzicami bryczką do Czystej Dębiny
na wesele mojej chrzestnej, Wandy Czwórnóg, młodszej
siostry mojej mamy Zofii. Innym razem jazda na wakacje do dziadków Stanisławy i Jana Czwórnogów, beztroskie bieganie po Czystej Dębinie i okolicy. A później już
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zbieranie
materiału do reportażu o tragicznych dniach maja 1945
roku. Ach te wspomnienia…
Jan Henryk Cichosz, foto. autora
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List z Polski

Moje Kochane Wnuki,
bardzo Wam dziękuję za przesłany mi piękny album
o Hiszpanii wraz z gazetami na temat pandemii. Dla mnie
to ciekawostka. Przesyłkę przekazałem do wglądu i przetłumaczenia choćby tytułów i podpisów pod zdjęciami Waszemu ojcu. Z zadania wywiązał się należycie, bo sam też chciał
się czegoś więcej dowiedzieć. Z fotografii prasowych i co ważniejszych zdań drukowanych grubym drukiem wnioskuję, że
traktowanie tej zarazy u Was jest takie samo jak w Polsce.
Trzeba się szczepić i chodzić w maskach! A kto nie chce się
temu poddać, staje się podejrzanie niebezpieczny dla reszty.
Nie wspomina się o tym, że szczepienia są dobrowolne! Wcześniej obiecałem sobie, że w listach do Was nie będę już pisać
o tzw. zarazie covidowej, ale widzę, że się nie da.
To wszystko, co się dzieje wokół nas od półtora roku, można podzielić na dwa światy. Jeden – to świat pokazywany przez
telewizję i gazety, a drugi to ten, w którym na co dzień żyjemy, nasze najbliższe otoczenie. Dziennikarze dwoją się i troją, żebyśmy uznali, że te dwa światy są takie same. Ale normalni ludzie widzą, że tak nie jest. Wirus istnieje i jest inny
niż typowa grypa. Problem w tym, że fakt ten został wyolbrzymiony i zastosowano wobec niego niewspółmierne środki zaradcze, które ujemnie odbijają się na gospodarce światowej
(może z wyjątkiem Chin?). Ludzi się nie leczy, tylko zamyka
na kwarantannach domowych, zakłady pracy się zamyka –
nieszczepionych jeszcze się nie zamyka. Zaś lekarze stosujący
skuteczne lekarstwa przeciw covidowi są wzywani na przesłuchania przez Naczelną Izbę Lekarską. Kto wie, czy nie taki jest
cel tej światowej akcji – zburzenie dotychczasowego porządku międzynarodowego. A że przy okazji zemrze kilka milionów? Czymże oni są w tłumie ponad siedmiu miliardów istnień ludzkich na świecie? Rządzący nie będą po nich płakać.
Wy też miotacie się między młotem i kowadłem szczepionkowym, dopóki jeszcze się daje. Jedna z gazet napisała, że Wasze sądy uznają covid za chorobę zawodową. Nie dopisali, co
z tego wynika. W innej było, że unieważniono zakazy wstępu do restauracji i barów dla nieszczepionych. Nas pewnie
czeka to samo. Oby z takim samym skutkiem. U nas protesty się podnoszą, zwłaszcza po nocnym podpaleniu w Zamościu podpiwniczenia budynku sanepidu i punktu szczepień na
Rynku Solnym. Dobrze znam te miejsca. Oburzyło to władze
miejscowe i te w Warszawie. Też uważam, że to nie powinno
się wydarzyć. Całe szczęście, że nikomu nie stała się krzywda

a straty materialne są niewielkie. Oba zdarzenia z udziałem sprawców nagrały kamery. Przyjechał minister zdrowia
i w wystąpieniu publicznym nazwał podpalaczy „bandytami”
i „terrorystami antyszczepionkowymi”. Policja obiecała szybkie ich ujęcie. Minął tydzień i nikogo nie schwytano, a tym
samym nie oskarżono o te czyny. Pozostało natomiast piętno
terrorystów na tych, co odmawiają szczepienia się.
Statystyki pokazują, że najmniej ludzi zaszczepiło się na
południu i na wschodzie Polski. Wyszła głupio, bo na tych
terenach najwięcej jest zwolenników partii rządzącej, którym przypięto łatkę terrorystów. Mnie też to dotknęło. Być
może nie doczekam kolejnych wyborów i będę zwolniony
z kłopotliwego głosowania nad urną. Niedługo o demokracji to będziecie mogli poczytać sobie w encyklopedii. Obym
się mylił, ale nadchodzą czasy dyskryminacji, która naruszy
wszystkie pisane prawa o godności i równości każdego człowieka, a które są nie do ograniczania żadnym rozporządzeniem ani ustawą. Z przykrością musiałem Wam to napisać.
Ciekaw jestem Waszego zdania na ten temat.
Nie dość że zostałem nazwany terrorystą, to ostatnio stałem się jeszcze dozgonnym piechurem. Kłopoty z krążeniem
kazały mi odstawić na zawsze ulubiony rower. Jak pamiętacie,
całe życie byłem rowerzystą i dobrze na tym wyszedłem. Nie
traciłem pieniędzy na kolejne samochody, rower sam reperowałem. Nie płaciłem za polisy ubezpieczeniowe, nie kupowałem paliwa, nie płaciłem za parkingi. Nie spowodowałem
żadnego wypadku, a do jazdy nie potrzebowałem wielopasmowych autostrad. Nie tyłem ponad normę, przez co byłem zdrowszy i nadal żyję. Teraz mi mówią, że zdrowi ludzie
nie są ani potrzebni, ani przydatni dla gospodarki, ponieważ
nie kupują leków, nie chodzą do lekarzy i nie korzystają ze
szpitali. A jeśli chodzą na piechotę, to nie płacą za przejazdy,
więc z gospodarczego punktu widzenia nie wiadomo, po co
żyją. Podobno każda nowa restauracja tworzy co najmniej 30
miejsc pracy: dla kardiologów, dla dentystów, dla kilku dietetyków i kilku osób zatrudnionych w samej restauracji. A co
wytwarza piechur? – tony dwutlenku węgla, za który państwo
płaci kary umowne do kasy Unii Europejskiej. Taki świat sobie zafundowaliśmy. Mam nadzieję, że go zmienicie na lepsze.
Kończę i wychodzę na długi niedzielny spacer.
Jak zawsze ciskam Was mocno i pozdrawiam serdecznie.
Modlę się, abyśmy mogli się jeszcze spotkać na tym świecie.
Dziadek Stach
Zarzecze Małe, 8 sierpnia 2021 r.

Niby tylko
grosz,
ale mój…
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Marian
Żukowski

Oszczędzanie i inwestowanie
w czasach pandemii i inflacji
Warto rozmawiać o oszczędzaniu, ponieważ 60% ludzi w Polsce posiada oszczędności. Mówiąc o oszczędnościach, mamy na myśli czasowo wolne pieniądze. Trzymamy je w banku na rachunku, czasami też trzymamy
pieniądze w domu. Jednak posiadając pieniądze, obserwujemy też, co się z nimi dzieje. Te obserwacje zmuszają
nas obecnie do pewnych refleksji. Jak to wygląda w praktyce? Posłużmy się pewnym przekładem. Pan Jan Kowalski ma 100 tys. zł. Trzyma je w banku. Każdego roku bank
wypłaca mu premię za oszczędzanie. Jego depozyt jest
oprocentowany na 2%. Zatem po roku otrzyma już 102
tysiące. Jednak Kowalski ogląda telewizję i dowiaduje się,
że pieniądz traci „na wartości”. Dostrzega też sam, że prąd
kosztuje więcej niż do tej pory, droższy jest chleb, benzyna, warzywa… Zagościła inflacja. Inflacja w potocznym
rozumieniu oznacza wzrost cen towarów i usług, i w konsekwencji spadek wartości (zmniejszenie siły nabywczej)
polskiej waluty – złotego (popularnie nazywanego złotówką). Ostatnio okazało się, że rocznie ceny rosną o 7%.
Czyli po roku Kowalski wprawdzie dostanie 102 tysiące,
ale wzrost cen spowoduje, że realnie otrzyma 95 tys. zł.
Za otrzymane pieniądze będzie mógł kupić mniej towarów i usług niż przed rokiem. Kowalski więc zastanawia
się, co można zrobić, by pieniądze uchronić przed ubytkiem. Czy to się uda? Postawmy się w jego sytuacji i rozważmy kilka scenariuszy postępowania.
Pierwszy – szukamy banku, który zaoferuje nam wyższe oprocentowanie. Są ludzie, którzy mają lokaty bankowe oprocentowane na 0,01%. Tyle, co „kot napłakał”.
Takim ludziom może się udać znaleźć bank, który zaoferuje im wyższe oprocentowanie. Szukanie innego banku
nic nie kosztuje – poza poświęconym czasem. Nie zawsze
jednak jest to łatwe, szczególnie jeżeli ktoś już posiada lokatę bankową oprocentowaną na więcej niż 1,5%.
Drugi – zastanawiamy się nad zainwestowaniem posiadanych oszczędności. Czyli posiadane 100 tys. chcemy przeznaczyć na zakup czegoś, co pozwoli nam w przyszłości na tym zakupie zarobić, albo uchronić pieniądze
przed inflacją. Inwestowanie jest jednak zawsze związane z ryzykiem. Nasze decyzje mogą doprowadzić do tego,

że na tej transakcji zarobimy. Lub do tego, że część pieniędzy stracimy. Przykładem niech będzie pomysł kupienia waluty, np. euro. Za 100 000 zł kupujemy 21367 euro
(1 euro kosztuje 21 lipca 4,68 zł). Ile będzie kosztowało euro, kiedy czytelnik będzie czytał czasopismo „LUBLIN”? Tego dzisiaj nikt nie wie. Może być tak, że euro

→

9 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

będzie kosztowało więcej niż 4,68 zł i inwestor zarobi.
Może jednak być tak, że euro będzie kosztowało mniej
i inwestor straci na tej transakcji.
Trzeci – Kowalski podjął decyzję, że za 50 tys. kupi złoto. To cenny metal i zawsze byli chętni na jego zakup. Nawet Narodowy Bank Polski kupuje złoto, chcąc zwiększyć
swoje rezerwy na trudniejsze czasy. No dobrze, jednak
także w tym przypadku pojawi się pytanie, czy w przyszłości cena złota będzie rosła? Jeżeli będzie rosła, to Kowalski zarobi, a jeżeli będzie spadała – to straci. W tym
przypadku – podobnie jak w poprzedniej sytuacji – „na
dwoje babka wróżyła”. Jest jeszcze jeden problem, na który warto zwrócić uwagę. Kupując euro, nawet jeżeli stracimy nieco na kursie – to jednak „w każdej chwili” w banku lub w kantorze możemy wymienić walutę na złote.
Jeżeli chcemy natomiast sprzedać złoto, to musimy znaleźć kupca. To nie jest proste. Kowalski, chcąc sprzedać
złoto, jest w niekorzystnej sytuacji, bo namawia kupca
– musi sprzedać a kupujący może, ale nie musi kupić.
Taka sytuacja stawia Kowalskiego w niekorzystnej sytuacji negocjacyjnej. Przy takiej transakcji (Kowalski 100
tys. podzielił na dwie części – 50 tys. zostawił na rachunku bankowym, a za 50 tys. kupił złoto) pojawia się termin: dywersyfikacja ryzyka, czyli „rozproszenie” ryzyka.
Gdybyśmy na przykład posiadane 200 tys. przeznaczyli
na zakup: akcji, dolarów, euro i obligacji – rozproszylibyśmy ryzyko na cztery aktywa. W przyszłości by się okazało, czy i ile zarobiliśmy, kupując np. dolary lub akcje spółki notowanej na giełdzie.
Czwarty – Kowalski może podjąć decyzję, że za 50 tys.
kupi akcje np. firmy ORLEN. Tak samo jak w poprzednich transakcjach nikt nie wie, jak w przyszłości będzie
kształtował się kurs akcji tej firmy. Można zarobić – ale
można też zmniejszyć swoje zasoby finansowe.
Piąty – sporo się ostatnio mówi o nowoczesnych walutach wirtualnych, np. o bitcoinie. Jest to temat podnoszony przez młodych ludzi, ciekawych nowości. Można
pokusić się o zakup tej waluty. Jednak nie radzę. Jest to
waluta, o której mało wiemy, nie ma statusu formalnego tak oczywistego jak inne waluty. Gdyby coś nie wyszło, to jaki sąd rozpatrzy naszą skargę? Na kogo można się skarżyć?
Reasumując: inwestowanie nie jest łatwe. Trzeba mieć
szczęście, aby podjąć dobrą decyzję. Trzeba mieć wiedzę,
aby wiedzieć, jak postępować. Jan Kowalski zawsze ma
chęć pomnożenia oszczędności. Nie zawsze jednak skuteczność działania zależy od niego. Należy ostrożnie podchodzić do inwestycji, mieć świadomość ryzyka. Jednak
jak mówią „za Bugiem” – kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije…
Marian Żukowski

n u m e r

O fortunie
i szczęściu
Pieniądze szczęścia nie dają – głosi stare przysłowie.
Zgoda, nie dają, ale niejednokrotnie pieniądz leżał u podstaw wielu karier politycznych, artystycznych, a także wojskowych i naukowych. Dziś kpiarze i prześmiewcy powiadają, że
wielu rodzimym finansistom najtrudniej było ukraść pierwszy
milion. To złośliwa parafraza starego powiedzonka z Ameryki.
Tam głoszono, że najtrudniej zarobić pierwszy milion.
Pozostawmy tych, którzy ukradli pierwsze miliony, popatrzmy na najbogatszych i najpracowitszych ludzi w polskiej historii. Jednym z nich był Jan Gotlieb Bloch (1836–1902) finansista,
przedsiębiorca, ekonomista, a także literat pochodzenia żydowskiego. Miał instynkt przedsiębiorcy, rozumiał swoje czasy, zdecydowanie działał w kolejnictwie, budował wiele linii i mówiono o nim „król kolejowy cesarstwa”. W latach 1870–1880 koleje
żelazne stanowiły najbardziej dochodowe przedsięwzięcia. Dzisiaj tamte inwestycje można porównać z budową autostrad.
Mechanizmy zdobywania koncesji na budowę są zdumiewająco podobne. Zawsze konieczne były wpływy w kręgach decydentów, nie mogło się obyć bez umizgów do ekipy władzy, bo
drogi – czy to lądowe, morskie, czy też powietrzne – pozostawały liniami strategicznymi. A wreszcie liczyła się hojność inwestora, bo na upominki, zwane dosadnie łapówkami, chętnych
wśród osób wpływowych nie brakowało. Z pewnością z budowy autostrad powstają fortuny porównywalne z majątkami
Jana Gotlieba Blocha. Co jeszcze warto wspomnieć? Był siódmym z dziesięciorga rodzeństwa. Z rodzinnego Radomia ruszył
samotnie do Warszawy. W dniu wyjazdu otrzymał od rodziców dwie kromki suchego chleba. Nie jechał jednak do Warszawy żebrać. Jego ubożuchni rodzice posiadali jednak bogatych
krewnych. Chłopiec wiedział, że w Warszawie ma odszukać
dom bankowy Szymona Toeplitza. Odnalazł, otrzymał tam pracę, został gońcem, później posłańcem. Nie narzekał, już wtedy
miał jasno wytyczony cel: chciał posiadać pieniądze. Uważnie
więc słuchał relacji o powstawaniu potęg finansistów. Rozpoczął pracę w środowisku, gdzie liczyły się tylko pieniądze i one
stanowiły temat wszystkich rozmów. Na początku XIX stulecia
fortuny bankiersko-handlowe powstawały z dostaw państwowych i wojskowych, z dzierżawy podatków państwowych, administracji monopoli. Na administrowaniu monopolów tytoniowego i solnego zbudował swą wielkość finansową Leopold
Kronenberg, późniejszy rywal Blocha.
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Zbysław
Korzeń

Koniunktura społeczna i ekonomiczna Królestwa Polskiego zmieniała się co parę lat, bywały zastoje ekonomiczne i dojście do majątku, jak to się dziś powiada: „z niczego”, wymagało sprytu, przedsiębiorczości, odwagi i pomysłów. A pieniądze
powstały w środowisku ludzi i dzięki ludziom. Bloch znał ludzi
jak mało kto. W mig pojął, jak prowadzić interesy z żydowskimi
sklepikarzami, jak postępować z polskim ziemiaństwem, z niemieckimi inwestorami i rosyjską arystokracją. Dobrze się więc
czuł na polskich salonach, nie gardził przyjęciami u żydowskich
bankierów, swobodnie poruszał się po carskim dworze w Petersburgu i chętnie dyskutował z niemieckimi ekonomistami.
A w interesach bywał bezwzględny. Z konkurentami, choćby z Kronenbergiem, prowadził brutalną wojnę i nie przebierał w środkach zwalczania ludzi niewygodnych. Przeciwnikom
udało się zdemaskować jego metody czerpania zysków z kasy
państwowej. Słuszne oskarżenia w niczym nie przeszkodziły
jego finansom i popularności. Jeszcze raz sprawdziło się przysłowie, że małych złodziei wieszają, wielkim się kłaniają.
W życiu też nie kierował się sentymentami. Dla swych córek
i syna szukał partii wśród najzamożniejszej polskiej arystokracji. Najstarszą córkę Aleksandrę wydał za Józefa Kościelskiego,
członka Królewsko-Pruskiej Izby Parów i późniejszego prezesa Koła Polskiego w parlamencie berlińskim. Aleksandra Blochówna poślubiła Józefa Weyssenhoffa, arystokratę i powieściopisarza. Zdarzyło się, że baron Weyssenhoff, hazardzista jakich
wtedy było niewielu, przegrał w pokera ze stryjecznym bratem
cara 400 (czterysta) tysięcy rubli. Borys Włodzimierzowicz,
wykładając cztery asy miał powiedzieć: czwarty rozbiór Polski!
Przegraną, bo przecież nie zapowiedzią kolejnego rozbioru, finansista Bloch przejął się do tego stopnia, że zmusił córkę do
rozwodu z niefortunnie grającym baronem.
I taki był Jan Gotlieb Bloch. Czego się dotknął, przemieniał
w złoto. No, niezupełnie. Nie miał szczęścia jedynie w literaturze. Ogłosił dziełko, w którym z przekonaniem dowodził, że
w XX wieku wojny nie będą wybuchać. Pieniędzy na książce nie
zarobił. A jego były zięć, niefortunny gracz Józef Weyssenhoff,
odniósł wielki sukces literacki. Po przegranej w Petersburgu napisał powieść, która i dzisiaj zachwyca. Jej tytuł „Żywot i myśli
Zygmunta Podfilipskiego”. Powieść przyniosła Wessenhoffowi
niemałą fortunę. Ale nie były to pieniądze, które na Blochu mogły zrobić wrażenie. ■
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Krzysztof
Pacholik

Kuchenne rewolucje
Moja obecność zwykle jest niezauważana, jakbym nigdy
nie była celem samym w sobie a jedynie konieczną drogą do
jego osiągnięcia. Istnieniem o wartości niepodważalnej, jednak
przezroczystym, jak słowo wśród logicznych znaków. Właściciel korzysta ze mnie jedynie rano i wieczorem, każdego dnia
mam więc bardzo dużo czasu wolnego, który przyprawia mnie
o wyrzuty sumienia. Poświęcam się wtedy obserwacji skompletowanych przed kilkoma laty zbiorom srebrnych sztućców o fantazyjnym kształcie, których zwyczaje wydają się dla mnie niezwykle fascynujące.
Gdy tylko Właściciel znajdzie się poza progiem domostwa,
rozpoczynają one między sobą skomplikowaną grę godów, których zasady staram się odgadnąć. Do moich odstających pokręteł (co do których, owszem, mam lekkie kompleksy) dostają się
ich dźwięczące porykiwania, którymi ostrogłowe samce mają
nadzieję zaimponować obłogłowym samicom, ostentacyjnie oddzielonym od nich plastikową przegrodą pojemnika, stojącego
obok zlewozmywaka.
Do najlepiej znanych mi jednak obiektów należą nie sztućce, a aneks kuchenny, który towarzyszy mi niemal bez przerwy
(niezwykle rzadko oddając się zbawiennej dla ich denek kąpieli), utrzymywany przez rusztowania ponad moimi palnikami.
Wszystkie te urządzenia wydają się być niezwykle elokwentne
oraz obyte towarzysko. Interesującym indywiduum, o lotnym,
lecz niestety apodyktycznym umyśle, jest bez wątpienia garnek,
potrafiący przez długi czas perorować swoje filozoficzne wywody na tematy, których lękają się podjąć inne sprzęty. Zawsze
przysłuchuję się im z nieudawanym zainteresowaniem, niestety
są one zwykle przerywane przez Właściciela w najmniej odpowiednim ku temu momencie, gdy już wykład rozgorzeje bulgotem, trzaskiem płomieni i sykiem mojego gazu, którym jest podtrzymywany. Kiedy jednak dziś wieczorem Właściciel zaszczycił
swoją obecnością nasze skromne gremium, doszło tutaj do wyjątkowej i niespodziewanej wymiany zdań:
– Przecież chleb nie może być przekąską, a przekąska chlebem – uparcie kontynuował garnek – fasola zaś nie może być
treściwa, a treść nie może być fasolowa...
– Niestety, muszę się uprzejmie nie zgodzić – podjęła rozmowę kawiarka. – Zbyt wiele jest powiedziane przecież w księgach
kuchennych – kontynuowała – aby treść tam nigdy nie mogła
być fasolowa. Prawie wszystkie kubki mają uszy, ale nie każde
ucho musi kubek oznaczać. Zależność od przypadku, tak częsta
dla naszego kuchennego żywota, prawie wyklucza możliwość

O czym
skrzypią
meble

jednorodności aromatu wody, którą my, kawiarki, nasycamy,
jednak jest jakaś szansa, że kiedyś wszystkie jednocześnie, na
całym świecie, wykonamy dokładnie takie samo dzieło. Jest ona
niestety tak nikła, jak nikła jest szansa na długie życie porcelany. Wszystko zatem może być takie samo, ale takie nie jest z powodu ilości momentów i ich wypadkowych, które się i tak same
dzielą w nieskończoność. Nieskończona cechowość nadaje jednak wszystkim tym tworom wymiar wyabstrahowanego przez
kubki smakowe doznania, dzięki czemu wrażliwa sensoryka żyjących jest w stanie wykreować w nich nazewnictwo na tyle indywidualistycznie, na ile pozwala im ich własny zmysł kreacji.
I w taki właśnie sposób fasola staje się treściwa, więc niepozbawiona czynnika narratywno-opisowego.
– Ależ nie, to błąd – zabulgotał garnek z przekąsem – ten wąskotorowy ewidencjalizm nie może ci przecież tak ciasno denka
zmydlić! Zbyt łatwo jest do niego przylgnąć, jest zbyt koherentny, zbyt doprawiony, zbyt łatwy do przełknięcia w tym wszystkim. To za nim stoją wszelkie idealizmy logiczne, holistyczne
głupoty metodologii nauk.
– Podaj mi zatem przykład falsyfikacjonistyczny lub weryfikacjonistyczny, gdyż bez niego nasza dysputa nie może wynieść
się ponad poziom suchej, niestrawnej pożywki intelektualnej –
oburzyła się jego rozmówczyni – czyż jesteś empirystą? Konsensualizm być może zbyt ciężki jest dla naszych pokrywek, jednak
poziom argumentacyjny twojego bulgotu nie skłania mnie do
zaufania ci w sferze logiki.
Temperatura powietrza wzrosła o kilka stopni, oboje dyskutujących wyglądało, jakby mieli za chwilę zacząć parować, ale
atmosfera pomiędzy nimi nadal pozostawała chłodna. Garnek
najwyraźniej przygotowywał się do swojego ostatecznego argumentu, co jeszcze bardziej odciągnęło uwagę widelców od żądnych atencji łyżek. Jednak nagle zamilkł, zgasł i jakoś tak poszarzał. Kawiarka uśmiechnęła się w duszy triumfalnie. Pomyślała,
że jak zwykle to bywa, płeć piękna ostatecznie góruje nad przeciwną. Ponad wszystko była zdolna się cenić, uznała, że inteligibilny szczyt osiągnęła, stanęła na nim i wzniosła się daleko wyżej.
Niemal boginią się dla siebie stała, tak dalece od realności oddalona, że już bliższa idei. Oddała się tej ekstazie upojenia wygraną dyskusją, tak się dobrze poczuła, że dźwięki aż z siebie wydawać poczęła i syczeć, i bulgotać, i pluskać, i warczeć.
I potrwało to jeszcze przez chwilę, jeszcze przez ten moment
nieuchronny, zanim ręka Właściciela zbliżyła się do zwornika
gazu. ■
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Zmarła Irena Iwańczyk

(1936–2021)

W dniu 26 maja 2021 roku, w Dzień Matki – mieszkańcy Krasnegostawu pożegnali emerytowaną polonistkę, animatorkę kultury, poetkę, prozaiczkę oraz publicystkę – Irenę Iwańczyk, która zmarła 22 maja br. w wieku 84
lat. W słoneczne południe w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie odprawiono Mszę św., którą celebrował ks. dziekan Roman Skowron. Liczne grono miłośników Jej poezji i przyjaciół oraz przedstawiciele
władz lokalnych odprowadziło zasłużoną krasnostawiankę na cmentarz parafialny.
Irena Iwańczyk urodziła się 8 czerwca 1936 roku w Michalowie w gminie Sułów (nieopodal Szczebrzeszyna),
jako jedyna córka Michała Malca oraz Heleny z domu
Berdak. Była absolwentką filologii polskiej UMCS w Lublinie. Przez wiele lat pracowała w krasnostawskich placówkach oświatowych. Należała do Nauczycielskiego
Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie,
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz grupy literackiej ,,Osnowa”. W ciągu 37. lat pracy pedagogicznej,
jako oddana polonistka, przekazywała wiedzę humanistyczną licznemu gronu uczniów. Wychowała trójkę własnych dzieci, z których dwojgu – Mirosławowi i Katarzynie – zaszczepiła miłość do poezji. W swoich utworach
poetyckich i prozatorskich ocaliła od zapomnienia pokaźną ilość ludzkich losów i niecodziennych sytuacji,
a także historyczne wydarzenia, których była świadkiem.
W jej utworach dominują refleksje osobiste jako matki
czy wychowawcy, ujmują sprawnie zapisane relacje konesera sztuki, miłośnika słowa mówionego i teatralnego
gestu, wreszcie wrażliwego obserwatora przyrody, zauroczonego jej pięknem. Chętnie oddawała się wspomnieniom, rozczulały ją powroty do arkadii dzieciństwa, którym był rodzinny Michalów.
Wiersze pisała od dawna, bo od dziecka była osobą wrażliwą. Pierwszy wiersz napisała w szóstej klasie, po powrocie z pogrzebu szkolnego kolegi, o czym
wspomina we wstępie do ostatniego tomiku Na brzegu (2017): „By sobie choć trochę ulżyć, to smutne wydarzenie i moje przeżycia zapisałam rymowanym wierszem, wtedy nieco ulżyło, cierpienie trochę zbladło”.

Zadebiutowała jednak późno, bo dopiero w 1990 roku
w ,,Gazecie Krasnostawskiej”.
Wspólnie z dziećmi Mirosławem i Katarzyną przygotowała antologię rodzinną, na którą złożyły się dwa tomiki: Nasza Muza oraz Złota gałąź. Triada rodzinna wydane w latach 2003–2004. Od 2005 roku samodzielnie
wydała 8 tomików wierszy: Światło w ciemności (2005),
Na końcu nieba (2006), W kosmicznym pyle (2007), Wędrowne słowa (2008), Mistyka życia (2009), Cień myśli
(2011), W brzasku światła (2013) i Na brzegu (2017) oraz
dwie książki prozą w postaci zbiorów opowiadań i nowel:
Prawda o życiu (2015) i Człowieczy los (2018). W 2019 r.
wydała tom wspomnień Michalów – mój świat, bogato ilustrowany zdjęciami archiwalnymi. Popularność
i uznanie czytelników zdobył tom Prawda o życiu. Zbiór
– jak relacjonowała Autorka – powstawał 20 lat i skupił
się wokół autentycznych wydarzeń, w których uczestniczyła bezpośrednio. Komentując swoje opowiadania
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wyjaśniała: „Ja chcę pokazać że każda historia, choćby
najmniejszego człowieka i nawet najzwyklejszych zdarzeń jest wielka, ważna i ciekawa”. Była głęboko przekonana, że życie dostarcza historii ciekawszych niż fikcja”.
Opowiadania tomu zostały poprzedzone pięknym wstępem autorstwa profesor Aliny Aleksandrowicz, w którym przeczytamy (między innymi): „Zbiór opowiadań
Ireny Iwańczyk stanowi wartościową pozycję w dorobku Autorki. Może też stać się doskonałą lekturą zarówno
dla wytrawnych czytelników, jak i młodzieży szkolnej ,
poszukującej „prawdy o żywej”, zawęźlającej się w losach
ludzkich zwykłych, a także niezwyczajnych, uczestników
lub choćby tylko świadków toczącej się historii”. I jeszcze jedno zdanie z pięknego wstępu: „Nad przywołanym
przez Irenę Iwańczyk znojnym życiem, okraszonym nierzadko cierpieniem, łaskawy Bóg rozpina dobrotliwość
tęczy, a serdeczni, choć utrudzeni ludzie stają na progu
domu, aby przywitać zbłąkanych i utrudzonych chlebem,
dobrym słowem, pomocną dłonią. W roku 2016 została laureatką krasnostawskiej nagrody „Złote Karpie”. Jej
porady językowe, reportaże, eseje, recenzje były drukowane w czasopismach lokalnych: „Gazeta Krasnostawska”, „Nestor”, „Boże Sieci”, a także poza Krasnymstawem
w pismach: „Kronika Zamojska”, „Kwartalnik Zamojski”,
„Wschód”, „Powinność”.
Spotkania autorskie z udziałem Ireny Iwańczyk organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie zawsze gromadziły liczne grono miłośników poezji –
twórczości Poetki oraz Jej dzieci, Mirosława i Katarzyny,

Kazimierz
Przybyłko

mieszkających za oceanem, z którymi łączyła Ją ogromna więź i tęsknota.
Za całokształt twórczości Irena Iwańczyk została odznaczona Brązowym Wawrzynem Literackim, natomiast
za działalność społeczną, oświatową, kulturalną i artystyczną w 2016 roku została uhonorowana przez Burmistrza i Radę Miasta Krasnystaw „Złotymi Karpiami”, przez
Starostę Krasnostawskiego „Ryngrafem”, a przez Marszałka Województwa Lubelskiego „Dyplomem Uznania”.
Wcześniej za pracę pedagogiczną wyróżniono ją Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy pedagogicznej.
W każdym zbiorze wierszy przypominała o ogromnym szacunku i wdzięczności dla swych Rodziców, jak
(na przykład) w tomiku W kosmicznym pyle:

Matce
Bezgłośny krzyk
jest światłem milczenia
talizmanem uwięzionej pamięci
Dotykam Sacrum
wiatru idącego
mistycznej siły przestrzeni
kupując niebo
pokorę biorę
w dłonie
Irena Kulik

Odszedł profesor Leszek Szewczyk

W dniu 18 stycznia 2021 roku zmarł w Lublinie mając 80 lat Profesor Leszek Szewczyk, znany przedstawiciel
nauk pediatrycznych i pokrewnych dyscyplin.
*
Leszek Stanisław Szewczyk urodził się 26 kwietnia 1941
roku w Chełmie, ale całe dalsze życie był związany z Lublinem. Tu w 1958 roku uzyskał maturę. W latach 1958–
1964 studiował medycynę na Akademii Medycznej
w Lublinie, gdzie otrzymał w 1964 roku dyplom lekarza
medycyny. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Pediatrii AM (Dyrektor Instytutu prof. dr hab. med.
Antoni Gębala). Z jego inicjatywy L. Szewczyk podejmuje
drugi kierunek studiów, w latach 1965–1969 psychologię
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nowy kierunek

studiów pozwoli mu poznać psychikę chorego dziecka.
Tu też uzyskał dyplom i stopień magistra na podstawie
pracy: „Analiza sfery emocjonalnej u przewlekle chorych
w okresie dojrzewania” napisanej pod kierunkiem prof.
Zenomeny Płużek. W roku 1975 uzyskał doktorat medycyny w Akademii Medycznej w Lublinie na podstawie
rozprawy: „Zaburzenia emocjonalno-wegetatywne w zespołach psychosomatycznych okresu dojrzewania” napisanej pod kierunkiem profesora Antoniego Gębali – dyr.
Instytutu Pediatrii AM.
W latach 1982 r. habilitował się na podstawie dysertacji „Aktywność układu adrenergicznego u dzieci z zaburzeniami emocjonalno-wegetatywnymi”, a w 1991 roku
otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w Akademii Medycznej w Lublinie.
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W latach 1968–2011 L. Szewczyk zatrudniony w lubelskiej Akademii Medycznej zajmował funkcje: Kierownika Kliniki Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. W latach 1990–1996
pełnił zaszczytną funkcję prorektora do spraw Nauki
w Akademii Medycznej w Lublinie, a w latach 1997–2007
był kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci
i Młodzieży na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po przejściu na emeryturę
pozostawał pracownikiem dydaktycznym na Kierunku –
Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji
w Lublinie.
*
W latach 70. byłem zatrudniony na stanowisku psychologa klinicznego w Instytucie Pediatrii AM w Lublinie (Dyr.
Instytutu Prof. dr hab. Antoni Gębala)1. W tym czasie
w Instytucie Pediatrii pracowało czterech psychologów:
Amelia Bień, Elżbieta Krzaczek, Anna Jabłońska i niżej
podpisany. Byłem związany z Kliniką Chorób Dzieci Starszych (Kier. Kliniki doc. dr B. Niewiedzioł). W klinice leczono całą gamę chorób dziecięcych łącznie z anoreksją, białaczkami i kardiologią. Pracę z nami zaczął młody,
świeżo promowany doktor Leszek Szewczyk, który prócz
zajęć na Oddziale prowadził też Poradnię Psychosomatyczną dla dzieci i młodzieży. Psychosomatyka to dyscyplina medyczna, która w dużym stopniu jest związana
z badaniami psychologicznymi, w których ocena psychologiczna pacjenta warunkuje prawidłową diagnostykę leczenia. Nasza współpraca z doktorem Szewczykiem,
a później docentem, trwała prawie 18 lat. Układała się
wspaniale, była – jak wspominam – owocna, dotyczyła
nie tylko codziennej praktyki szpitalnej, ale również problematyki naukowej. Inicjatorem i stymulatorem określonych metod badań oraz wielu opracowań naukowych
był doc. L. Szewczyk. Prowadziliśmy badania w zakresie
uszkodzeń mikroorganiki centralnego układu nerwowego w różnych chorobach somatycznych i zmian w zakresie OUN, np. w cukrzycy i innych. Wyniki tych badań
były prezentowane na licznych Konferencjach naukowych pediatrycznych przez doc. Leszka Szewczyka, natomiast mnie zlecał prezentacje na zjazdach i konferencjach
psychologicznych i psychiatrycznych (Kraków, Wrocław
i Szczecin)2.

1 Instytut Pediatrii to placówka dydaktyczno-naukowa – podlegająca Akademii Medycznej, w skład której wchodziły dziecięce kliniki somatyczne i zabiegowe – chirurgiczne, laryngologiczne i ortopedyczne.
2 Prace te były publikowane w czasopismach naukowych: „Pediatria Polska”,
„Przegląd Pediatryczny” oraz materiałach konferencyjnych – psychologicznych
i psychiatrycznych.

Pracowitość, aktywność, energia, wreszcie sukcesy
spowodowały, że władze Akademii Medycznej powołały profesora na stanowisko prorektora uczelni do spraw
nauki i kontaktów zagranicznych. Te zaszczytne funkcje
pełnił przez kilka lat. Profesor podjął również pracę na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na tej uczelni objął kierownictwo Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, prowadząc zajęcia dydaktyczne i naukowe. Po przejściu (formalnym) na emeryturę nie tracił
kontaktu z młodzieżą, podjął pracę dydaktyczną w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie
pielęgniarstwa.
Za swe dokonania naukowe został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
50-lecia PAN, Medalem „Zasłużonych dla Akademii Medycznej”, Medalem Wojewody, Medalem Prezydenta m.
Lublin oraz Odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Był autorem
poważnych i cennych opracowań naukowych, ale też autorem oryginalnych wierszy.
Wszędzie tam, gdzie pracował jako lekarz, pracownik
naukowy czy kierownik zakładu zaskarbiał sobie pełne
zaufanie i życzliwość współpracowników. Pozostawił po
sobie wspomnienie przyjaznego i życzliwego nauczyciela,
kolegi, przełożonego. W swej pamięci zachowuję Profesora jako człowieka dobrego, mądrego, pracowitego i oddanego ludzkim sprawom. ■
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Wskazówki zegara zatrzymały się
nad ranem

Pamięci Staszka Łukowskiego

W tytule przywołuję opowiadanie pomieszczone
w książce Taka psia gwiazda1 autorstwa Stanisława Andrzeja Łukowskiego, mojego Przyjaciela, zmarłego 16 czerwca
2021 roku.
Uważam, iż obdarzony przez Opatrzność darem długiego (81 lat) życia Stanisław Andrzej Łukowski danego mu
czasu nie zmitrężył. Urodzony w Lublinie 1940 roku – w sąsiadującej z Majdankiem dzielnicy Kośminek – licząc niespełna cztery lata, miewał okazję do obserwowania dramatycznych scen, jakie odbywały się na terenie istniejącego
wówczas niemieckiego obozu śmierci. Często wspominał
o tym, jak jego ojciec, biorąc go na ręce, wchodził na strych
domu, w którym mieszkali, by przez umieszczone w dachu
okienko mogli obserwować roztaczający się przed nimi teren tego piekła na ziemi. Ze wzdryganiem mówił o dławiącym fetorze, jaki snuł się ku miastu wraz z dymem działającego nieprzerwanie krematorium.
Takie było wczesne dzieciństwo przyszłego poety, prozaika, krytyka literackiego, a przede wszystkim człowieka wrażliwego na ludzką dolę. Bohaterowie jego opowiadań to zwyczajni, prości ludzie z najbliższego sąsiedztwa.
Weterani wojenni, prostoduszni robotnicy w przeważającej mierze zatrudnieni w pobliskiej Fabryce Maszyn i Narzędzi Rolniczych M. Wolski i S-ka. Dar obserwacji i trafnej oceny ludzkich zachowań wsparty bogatą wyobraźnią
posłużył autorowi Świętej remizy2 do przedstawienia nietuzinkowych charakterów i ich stosunku do świata.
Urodzeni po 2000. roku czytelnicy zgłębiający publikowane (w ub. wieku!!!) dzieła omawianego autora Peryferii3
być może zadadzą sobie pytanie – czy tak przedstawiony
świat istniał naprawdę? Istniał! Młodych czytelników zapewnia piszący te słowa, jak i zapewne całe mnóstwo osób
dźwigających na swych barkach przynajmniej 60 lat.
Stanisław Andrzej Łukowski pracę zawodową podjął tuż
po ukończeniu nauki w Technikum Geodezyjnym w Lublinie. Zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Lublinie przepracował w tej firmie – co może być ewenementem – niemal całe życie, bo
do osiągnięcia wieku emerytalnego. Założył rodzinę, ale nie
o tym zamierzałem wspomnieć, więc cofnę się do okresu
wcześniejszego. Konkretnie do lat 60. ub. wieku.

Wcześnie sięgnął po pióro. Ot tak sobie, dla ciekawości,
może dla zaspokojenia rodzących się ambicji, a może powodem były inne okoliczności, o których Staszek nie wspominał. Jak przeżył literacki debiut w 1960 roku na łamach
„Kameny”, nikt nie wie. Przypuszczać należy, iż publikację krótkiego opowiadania pt. Gwiazdy wschodzą o północy przyjął z największą radosną pokorą.
Od tego czasu zaczęła się droga literacka autora tomików
poezji: I nie tylko pamięć4 oraz W imię własne5.
Z pewnych obiektywnych racji autor niniejszego szkicu
nie zamierza poddawać krytycznej ocenie publikacji Łukowskiego. Za względu na wieloletnią przyjaźń i wzajemny
szacunek usiłuję przedstawić sylwetkę człowieka bardziej
zatroskanego losem innych aniżeli własnym. W stosunku do siebie zdyscyplinowany i wymagający, potrafił zrozumieć i wybaczyć – zwyczajną przecież w środowisku piszących koleżanek i kolegów – złośliwość wynikającą może
z literackiej konkurencji? Charakteryzowała go daleko posunięta tolerancja. Cieszący się zaufaniem i sympatią starszego pokolenia literatów został powołany do kierowania
wyłaniającej się w Lublinie grupy młodzieży zainteresowanej twórczością literacką. Został przewodniczącym Koła
Młodych przy Związku Literatów Polskich. Brał udział
w pracach lubelskiego oddziału KKMP (Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy) i innych powstających grup
młodoliterackich.
Po pierwszych publikacjach książkowych redakcje lubelskich dzienników zacieśniły z nim współpracę. W dodatku literackim „Kultura i Życie”, nad którym pieczę dzierżył
popularny „mistrz” – poeta Zygmunt Mikulski, redagował
kolumnę, gdzie prezentował sylwetki znanych, ale i początkujących literatów lubelskich. Podjął także współpracę z ukazującym się do dziś kwartalnikiem literackim „Akcent”, tam publikował artykuły krytyczno-literackie.
Po przyjęciu do Związku Literatów Polskich (chlubił się tym, że na jego legitymacji członkowskiej widnieje
podpis prezesa Związku, wybitnego polskiego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza). Z czasem powierzano mu różne
funkcje w Zarządzie Lubelskiego Oddziału ZLP od zwyczajnego członka Zarządu począwszy, na funkcji Prezesa
tegoż Związku kończąc6.

1 Stanisław Andrzej Łukowski, Taka psia gwiazda, Opowiadania, Lublin 1977.

4 Łukowski I nie tylko pamięć, Lublin 1977

2 S. A. Łukowski, Święta remiza i inne opowiadania, Lublin 1990.

5 Łukowski W imię własne, Lublin 1979

3 Łukowski, Peryferie (zapiski 1971–2004), Lublin 2004.

6 Funkcję Prezesa LO ZLP pełnił dwie kadencje: 2010–2014 i 2014–2018.
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Społecznikowska postawa, pochłaniająca sporo czasu
nie przeszkodziła Stanisławowi Łukowskiemu w twórczości
własnej, czego dowodem są wydawnictwa książkowe oraz
otrzymywane prestiżowe nagrody. Przykładem niech będą
tu wyróżnienia: im. Bolesława Prusa za tom opowiadań pt.
Taka psia gwiazda (1977), oraz im. J. Czechowicza za zbiór
poezji pt. W imię własne (1979). Kilkakrotnie uhonorowany
był Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego, a także
Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina.
Twórczość zarówno prozatorska jak i poetycka opublikowana w ub. wieku do chwili obecnej cieszy się sporym
zainteresowaniem. Ceniony przez krytykę autor licznych
artykułów publicystycznych, przy współpracy koleżanek
i kolegów opracował obszerny tom, w którym ze zwykłą
sobie starannością dobrał materiały przedstawiające zarys
życia literackiego w Lublinie i na Lubelszczyźnie7.
Wiersze i opowiadania Stanisława Łukowskiego publikowane były w wielu antologiach i opracowaniach literackich. Cieszący się poważaniem pośród znawców literatury
powoływany był do sądów konkursowych w charakterze jurora. Dał się poznać jako ceniony współredaktor kilku antologii i almanachów. Szczególną uwagę należałoby zwrócić
na szereg wydań publikacji, które były pokłosiem konkursów literackich. W tym miejscu wykażę choćby interesującą pozycję – antologię poezji laureatów Konkursu im. Józefa Łobodowskiego pt. Józef Łobodowski in memoriam8.
Opublikowany tom zawierał utwory nagrodzone w okresie 2000–2005. Zaznaczyć należy, iż konkurs odbywał się
cyklicznie co dwa lata. Stanisław Andrzej Łukowski całym
sercem zaangażowany w życie kulturalne Lublina działał
w wielu stowarzyszeniach, m.in. w Towarzystwie Miłośników Lublina, Towarzystwie Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego oraz ostatnio (od 2011 r.) w Radzie
Muzeum Lubelskiego.
Władze miasta Lublina, a także władze województwa Lubelskiego, dostrzegając zaangażowanie w działalność kulturalną uhonorowały Stanisława Andrzeja Łukowskiego licznymi odznaczeniami, m.in.: „Zasłużony Działacz Kultury”
(1980), „Za zasługi dla Lubelszczyzny”(1988), Medal Pamiątkowy Stanisława Brzozowskiego (1981), srebrna odznaka „Zasłużonemu dla Lublina” (1988), Medal Wojewody Lubelskiego „Za wniesione zasługi dla woj. Lubelskiego”
(1977), Medal Prezydenta m. Lublina (2007), Srebrny Wawrzyn Literacki (2008), „Zasłużony dla Woj. Lubelskiego”
(2010), „Złoty Wawrzyn Literacki” (2012). Uhonorowany
został także Złoty Krzyżem Zasługi (2008) oraz Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Należałoby wspomnieć o cenionych przez Łukowskiego autorach. Zawsze na pierwszym miejscu stawiał
współczesnych pisarzy polskich, jak: Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Breza, Wiesław Myśliwski – to z prozaików.
Za wybitnych poetów uznawał Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza i obok kilku innych Jacka
Trznadla. Jednakże głębiej zainteresował się twórcą skazanym w peerelu na zapomnienie, a mającym ścisłe związki
z Lublinem. Był nim znany już przed wojną poeta Józef Łobodowski zwany także zawadiacko „Atamanem Łobodą”.
Wysoko cenił sobie prozę rosyjską oraz iberoamerykańską, w której był nieźle oczytany, i o której niejednokrotnie
dyskutowaliśmy.
Okres urlopowy starał się wykorzystać atrakcyjnie. Cenił
sobie przede wszystkim tzw. „wypoczynek czynny”. Wsiadał
na swój rower, „półwyścigówkę” wyposażoną w przerzutki i objuczony niezbędnym sprzętem wyruszał w Polskę.
Zwiedził wszystkie zakątki lubelskiego Roztocza i części Polesia Lubelskiego. Podjął ryzyko zwiedzenia ówczesnej Jugosławii. Na rowerze! Już sam pomysł wydawał się być szalonym. Pokonał jednak własne słabości, po czym mógł ze
zrozumiałą dumą mówić o tysiąckrotnych niełatwych do
pokonania trudnościach, jakie mu w tej eskapadzie towarzyszyły. Należy ubolewać, że nie pozostawił utrwalonych
w druku wspomnień z tamtego okresu. A może gdzieś
w głębi szuflad coś się zachowało?
Staszka cechowała wrażliwa życzliwość w stosunku do
ludzi, niepotrafiących dać sobie rady. Zawsze był gotów pomóc i w miarę skromnych możliwości własnych – pomagał.
Piszący te słowa prosi o zrozumienie, że z wielu racji
ograniczy się tylko do powyższej informacji, nie podając
konkretnych przykładów i konkretnych nazwisk osób, którym Staszek pomógł. Niektórzy na kilka lat przed nim stanęli po drugiej stronie życia.
Zapewne zostanie mu to policzone w momencie, gdy stawi się przed najwyższym Majestatem, by zdać relację z czasu ziemskiego pielgrzymowania.
I oto znowu przyszło mi się spotkać z chronometrem.
Wszak wszystko ma swój początek i koniec.
Z twarzy uczestniczących w ostatniej ziemskiej drodze
kolegi Staszka odczytać można było autentyczny smutek
i żal, gdyż nagle wyłoniła się trudna do wypełnienia pustka.
W tym miejscu, na zakończenie już, pozwolę sobie przytoczyć cytat z wiersza Stanisława Andrzeja Łukowskiego
„bez tytułu”, pochodzącego z tomu poezji W imię własne:

7 Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczyźnie. Szkice i wspomnienia. Lublin 1998.

Głuchy odgłos spuszczonej kilka metrów w dół trumny
towarzyszy mi do dziś. ■

8 Józef Łobodowski in memoriam. Lublin 2005.

[…] dobry poeta
jeśli umiera
pan Bóg we wszystkich kościołach
każe bić w dzwony […]
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Ks. Edward
Walewander
Katecheza spoza grobu
Przede mną piętnaście pięknie wydanych, gabarytowo niewielkich, ale treściowo bardzo pojemnych tomów, zawierających myśli i przesłanie ks. Lucjana Szubartowskiego. To wyjątkowa lektura do przemyśleń na dziś i na jutro, zwłaszcza
dla duszpasterzy i katechetów. Forma ich edycji przypomina
podobne publikacje w języku francuskim czy niemieckim,
określane tam odpowiednio Livres de poche czy Taschenbuchausgabe. Książki ks. Lutka, jak zwykłem po przyjacielsku
nazywać ks. Lucjana Szubartowskiego, do których często sięgam, są autentyczną katechezą, przekazem ewangelicznym,
który – o czym przekonuje się czytelnik, wertując ich kartki
– bynajmniej nie jest przedawniony, chociaż przecież został

odtworzony z tego, co zostało powiedziane czy zapisane wiele lat temu1. Zadziwiająca jest aktualność przepowiadania ks.
Szubartowskiego. Jest ono przeto warte nie tylko przypomnienia, ale – zwłaszcza dla kapłanów – przede wszystkim
naśladowania i wprowadzania wielu sprawdzonych form
duszpasterstwa w życie.
Zanim napiszę więcej o tej ciekawej serii wydawniczej,
na początek chcę wyrazić wielkie uznanie Wydawnictwu
Archidiecezjalnemu GAUDIUM za nieustanną dbałość
o wysoki poziom edytorski swoich publikacji oraz nieuleganie presji rynku, zalewanego przez komercyjną tandetę. Przekonaliśmy się już wielekroć, że lubelska oficyna archidiecezjalna promuje książki dobre, troszczy się również
skrupulatnie o ich szatę graficzną. Recenzowane tomiki już
na pierwszy rzut oka wyróżniają się, na tle często krzykliwych okładek atakujących przechodnia z księgarnianych
witryn, szlachetną elegancją i prostotą. Na okładkach poszczególnych tomów widnieją przeważnie zdjęcia młodych
ludzi, wyraziście harmonizujące z ich tytułami.
Zarówno autor omawianych publikacji, jak i ich edytor to
kapłani z pasją. Ks. Lucjan Szubartowski (1948-2005), kapłan archidiecezji lubelskiej, rekolekcjonista, wieloletni katecheta I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
w Lublinie, założyciel i opiekun duchowy działającego przez
ponad 25 lat Zespołu Instrumentalno-Muzycznego „Massabielle’s”, duszpasterz pełen radości i optymizmu, przyjaciel
młodzieży. Towarzyszące mu cierpienie (kłopoty z przeszczepioną nerką, a potem z sercem) i związaną z tym słabość
ciała pokonywał heroicznie do końca swoich dni2.
Redaktor i edytor spuścizny duchowej ks. Lucjana, to
dawny jego uczeń z lubelskiego Liceum im. Staszica, ks. dr
hab. Jan Miczyński, prof. KUL, z Katedry Historii Duchowości w Instytucie Duchowości KUL. Uczeń stał się wiernym przyjacielem swojego nauczyciela religii. Studia magisterskie i licencjackie odbył na Gregorianum w Rzymie,
natomiast doktorat napisał już na KUL-u pod kierunkiem
ks. prof. Czesława S. Bartnika.
Na zakładkach i IV stronie okładek poszczególnych tomów redaktor umieścił krótkie i trafne wypowiedzi swoich
kolegów, przyjaciół, a przede wszystkim uczniów ks. Szubartowskiego. Uczniowie tego niezapomnianego katechety
1 Oto tytuły książek ks. Lucjana Szubartowskiego: ... o Dekalogu, 2008, ss.
224; ... o darach Ducha Świętego, 2009, ss. 187; ... o krzyżu Chrystusa, 2009,
ss. 198; ... o błogosławieństwach, 2010, ss. 248; ... o miłosierdziu Boga, 2010, ss.
165; ... o sensie i celu życia, 2010, ss. 208; ... o pojednaniu z Bogiem, 2011, ss.
237; ... o rzeczach ostatecznych, 2011, ss. 167; ... o modlitwie Ojcze nasz, 2012,
ss. 220; Hymn o miłości, 2012, ss. 228; ... o cierpieniu i modlitwie, 2012, ss. 309;
... o przyjaźni, 2013, ss. 99; ... o wierze chrześcijanina, 2013, ss. 265; ... o byciu
sobą, 2014, ss. 339; Sumienie, prawda, wolność (skrypt katechez), 2021, ss. 160.
Wszystkie, z wyjątkiem ostatniej, ukazały się w Wydawnictwie Archidiecezji
Lubelskiej GAUDIUM.
2 Por. W. Bącal, Ksiądz podpułkownik kanonik Lucjan Szubartowski (1948–
2005), „Memoranda. Wiadomości Archidiecezjalne Lubelskie” 2005, nr 3, s.
811–814.
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to dziś ludzie pełniący ważne funkcje w życiu naukowym,
społeczno-politycznym i kościelnym w Polsce i za granicą.
Ich awans społeczny, wypływający między innymi z całej
pedagogii ks. Szubartowskiego, to dobry temat na oddzielne opracowanie. Byłoby ono ciekawe i pouczające, aktualne zwłaszcza teraz w obliczu ataków na katechetów i nauczanie religii w szkole. Tu wystarczy napisać, że są oni nie
tylko gorliwymi czytelnikami, ale przede wszystkim zaangażowanymi propagatorami przepowiadania ich nauczyciela religii. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że większość
z nich jest wierna znanemu biblijnemu przekazowi o najpierwotniejszej wspólnocie kościelnej, ożywia ich bowiem
doprawdy jedno serce i jeden duch (por. Dz, 4, 32).
Dawny uczeń ks. Szubartowskiego, mimo że wykonał
ogrom bardzo żmudnej pracy redaktorskiej, nie zdecydował się wystąpić jako współautor, ale jako autora kazał na
okładce wydrukować tylko nazwisko ks. Lucjana Szubartowskiego. Niech więc nie dziwi, że moją wypowiedź zatytułowałem Katecheza spoza grobu – i nie jest to bynajmniej
tytuł tylko symboliczny.
Redaktor poprzedził każdy z tomów bardzo jasnym
i czytelnym, gruntownie przemyślanym wstępem, ubogacanym nawiązywaniem do życiorysu ks. Szubartowskiego.
Jest to przy tym sposób ukazania biografii nieodbiegający od przeciętnego curriculum vitae większości kapłanów.
Oprócz tego w takim opisie najczęściej cytuje kogoś ze
swoich koleżanek czy kolegów ze szkoły. Tym samym każdy tom staje się jak gdyby „wspólną własnością” całej familia Staszicana. W niektórych tomach czytelnik znajdzie
też, jako ilustrację, skan odręcznych notatek samego autora, czyli ks. Szubartowskiego.
Zamieszczone w poszczególnych tomach teksty to nie
jedynie konspekty lekcji religii. Są to także tak zwane podkłady do kazań, rekolekcji, różnych spotkań duszpasterskich... Niekiedy mają charakter notatki, jakiegoś skrótu,
konspektu, rzuconej myśli, tak jak borykał się z tym na co
dzień autor. Usuwał się w cień, aby czytelnik czuł się zaproszony na osobiste, niepowtarzalne spotkanie z Mistrzem,
z Przyjacielem, z Panem i dzięki temu odnajdywał właściwą ścieżkę życia. Aby mógł rozmawiać, milczeć, zwłaszcza
wówczas, gdy słowa są już może niepotrzebne.
Jest też we wszystkich tekstach wyraźnie dostrzegalny
akcent maryjny jako motyw przewodni różnych inicjatyw
duszpasterskich, a może także czegoś więcej: tego, co nadawało sens i kierunek całej duchowości duszpasterza młodzieży. Dzisiejszy ks. prof. Jan Miczyński, a onegdaj uważny uczeń bardzo dobrze go znał. Była między nimi taka nić
porozumienia, jaką rodzą godziny wspólnych, choć niekoniecznie razem szeptanych modlitw. Także wzorce pracy
dla zbawienia dusz przenoszą się z katechety na błyskotliwego ucznia, a później kapłana i przyjaciela, gdy z jednej
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i drugiej strony jest autentyzm i niczym niewymuszona
służba. Tak było właśnie w przypadku współpracy obu kapłanów przyjaciół.
Ks. Szubartowski miał pismo czytelne, pisał spokojnie
drobnymi literami. Ważne słowa czy zdania podkreślał linią ciągłą. W jego zapiskach nie wyczuwa się pośpiechu,
zmęczenia czy niespokojnej nerwowości, choć wiadomo,
że ks. Lutek pracował wiele, często do późna w nocy. Robiąc notatki, nie myślał zapewne, że kiedyś ujrzą one światło dzienne. Dobrze, że znalazł się oddany przyjaciel, który się tym gorliwie zajął. Czy medytował nad biblijnym
słowem o przyjaźni? Wierny przyjaciel jest bowiem potężnym wsparciem, „Kto go szukał, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty [...], Ani równej wagi za wielką jego wartość” (Syr 6, 14–15).
Sam wydałem kilka tomów swoich kazań i przemówień. Kiedy do nich sięgam, wracają sceny z życia, które
towarzyszyły ich wygłaszaniu. Kazanie bowiem nie może
być czymś przypadkowym, nawet jeśli kaznodzieja jest
skazany na monotonię cotygodniowego przepowiadania
w tym samym miejscu, do tego samego audytorium. Wtedy trzeba sporego wysiłku, żeby słowa wracały mu do ust,
by nie odczuwał kryzysu inwencji i nie spoglądał na wiernych z przepraszającym wyrazem twarzy, bo już przecież
to wszystko słyszeli. Może chcieliby czegoś nowego, ale ja
tkwię w tym dołku obaw, by nie znużyć, by z tego, co mówię i o czym mówię, coś pozostało. Wreszcie, żeby Bóg sam
pokierował moją myślą i moim słowem.
Często, kiedy wertuję swoje notatki, wszystkie takie dylematy wracają, a w towarzyszącym temu samokrytycyzmie jest głęboka prawda. Podobnie też myślałem, wertując omawiane tu książki. Ale w miarę, jak wnikałem w ich
treść, ulatniała się owa zmora rutyny, nękająca jakże wielu katechetów i kaznodziejów. Treści z przepowiadania ks.
Lucjana Szubartowskiego są nierzadko częściami homilii niedzielnych i świątecznych. Wyjaśniają podstawowe
prawdy wiary czy cnoty kardynalne: wiarę, nadzieję i miłość. Nie ma tam nic ze stereotypu. Są to wykładnie tych
prawd zrodzone z przeżycia, z medytacji i stałego konfrontowania wymogów stawianych przez te cnoty z odzewem w sercu, sumieniu, w woli i pragnieniach ludzkich.
Ten brak stereotypu, od czego nauczyciel czy kaznodzieja tylko z trudem może się wybronić, rzutuje na całą jego
osobowość, na dojrzałość jego ducha, na zakotwiczenie
owych cnót w codziennym życiu autora. Jest to mentalny
portret kaznodziei i katechety. Czytelnik już wie, że znajdzie w nich coś, czego dotąd ani nie słyszał, ani nie doświadczył, gdzie indziej. I z pewnością się nie zawiedzie.
Recenzowanie zbiorów duchowych rozważań czy kazań, to zadanie bardzo trudne i odpowiedzialne. Recenzent może wykrzywić myśl duszpasterza, ale bywa i tak,
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że dopowie coś do owych kazań czy katechez, co w ewidentny sposób wspomoże ich potencjał. Nie jest moim zamiarem drobiazgowe recenzowanie wszystkich tomów, bo
może nawet nie ma takiej potrzeby, gdyż to, co tutaj piszę,
jest dostateczną zachętą do przeczytania treści nauk i przemyśleń ks. Szubartowskiego i skorzystania z nich. Są one
doskonałym materiałem do rozmyślań, gdyż dobra teologia w nich zawarta jest bogato ilustrowana życiem, bynajmniej nie tamtym ze średniowiecza czy może nawet z bliższych nam czasów, ale wielokrotnie już eksploatowanym.
Znać, że wychowawca młodzieży, duszpasterz był na bieżąco ze wszystkimi ważnymi sprawami. Wiedział, co trapi
dzisiaj świat i ludzi, co zbliża, a co oddala od Boga. W treściach poszczególnych tomów znać erudycję, ale nie taką
na pokaz, by każdy wiedział, jaki to kaznodzieja jest mądry,
zorientowany nie tylko w sprawach dotyczących Kościoła,
ale i świata, często obcego wobec niego lub nawet wrogiego. Ks. Szubartowski po prostu zawsze nadawał swoim wypowiedziom charakter przyjacielskiego wsparcia, a nawet
w delikatny sposób serwowanej correctio fraterna – braterskiej zachęty do naprawy czegoś, co jej wymagało, wypowiedzianej tak, jak to zazwyczaj robi się w rodzinie – z miłością i z troską.
Wiadomo, że treści wprost wygłoszone zawsze bywają
inaczej przyjmowane aniżeli to samo dostępne na piśmie.
O nauczaniu i osobistych refleksjach ks. Szubartowskiego trzeba powiedzieć, że ich oddziaływanie jest w pewnym sensie zbliżone do wspomnień, które – jak wiadomo
– trafiają do czytelnika na zasadzie prowokowania porównań z własnym życiem, zwłaszcza kiedy w trakcie lektury
przeżywamy bliskie nam czasy. Lektura poszczególnych tomów w taki właśnie sposób „wchodzi” w nasze życie. Czytając je, często odnosimy wrażenie, że ks. Szubartowski –
nauczyciel, ich interpretator i autor – do nas kieruje swoje
słowa. Na tym polega siła oddziaływania treści zawierających konkretne wskazania na życie.
Można się tylko cieszyć, że młodszy kapłan tak mocno
sam zakorzenił się w duchowości swojego szkolnego katechety, że dostrzegł w nim swego kierownika duchowego i uznał za konieczne przekazanie skarbu, z którego sam
korzystał, na potrzeby bliźnich.
W tym miejscu trzeba z przekonaniem powiedzieć,
że ks. Jan Miczyński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jest znamienitym przykładem wiernej przyjaźni kapłańskiej, która przetrwała próbę
czasu. Doskonale utrwalił pamięć swojego dobrego, pierwszego „wykładowcy” teologii, ks. Lucjana Szubartowskiego,
który żyje w pamięci nie tylko swoich dawnych uczniów,
zwłaszcza tych z lubelskiego Liceum im. Stanisława Staszica, ale przede wszystkim wielu kapłanów. Również dla piszącego te słowa był on kimś bardzo bliskim.

Ks. Lucjan Szubartowski był po prostu sobą. Spełniał
swoje obowiązki w kościele parafialnym, w domu katechetycznym, a z czasem również w szkole, a także na rekolekcjach wakacyjnych... Pan dr Grzegorz Matysek, obecnie
wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
wspomina to wszystko w bardzo konstruktywnym wyznaniu, którego sens przewija się także w wypowiedziach
wielu innych uczniów, wychowanków ks. Szubartowskiego. Pan dr Matysek tak wspominał po latach:
„Rekolekcje prowadzone przez ks. Lucjana zawsze były
dla nas – Jego młodych wychowanków – wielkim wydarzeniem, na które czekało się z utęsknieniem przez cały rok.
Dwa tygodnie rekolekcji – wspólnie spędzony czas,
przepełniony modlitwą, ciszą, śpiewem, rozmowami, zabawą [...], powoli formował nasze wnętrza i pozwalał spojrzeć
z zupełnie innej perspektywy na otaczający nas świat. [...].
Oczy księdza Lucjana wypełnione były szczęściem,
gdy widział, że to, co robi, ma głęboki sens i jest bardzo
potrzebne, że jest w stanie przyciągnąć do siebie nie tylko młodych ludzi, kochających śpiew i muzykę, ale zafascynować również słowem Bożym ludzi doświadczonych
i dojrzałych, którzy pomimo upływu lat mają wciąż wielką
potrzebę codziennego ofiarowywania Bogu w modlitwie
swych rodzin, problemów i radości.
Rekolekcje głoszone przez Księdza – dwugodzinne konferencje dzienne, niełatwa, a jednocześnie podstawowa tematyka (m.in. Dekalog, droga krzyżowa, modlitwa „Ojcze
nasz”) – mocno dotykały i przenikały każdego słuchającego. Dzięki sumiennej, wytężonej, odpowiedzialnej wielotygodniowej pracy księdza Lucjana, każde kolejne spotkanie
rekolekcyjne było wielkim duchowym przeżyciem. Treści
głęboko retorycznie uzasadnione i przemyślane, powoli
i z wielką precyzją przekazywane, na długo pozostały w naszej pamięci i sercach. Dobrze więc się stało, że dzięki tej
serii wydawniczej nie przepadnie duchowy dorobek życia
księdza Lucjana, lecz będzie służył następnym pokoleniom.
Dziękujemy Ci, księże Lucjanie, że swoją wymagającą ojcowską postawą ponaglałeś nas do ciągłej pracy nad sobą.
I choć już upłynęło wiele lat od tamtych wydarzeń, skutecznie zaszczepiłeś w nas głębokie przekonanie, że warto żyć
zgodnie z wartościami głoszonymi przez Jezusa Chrystusa”3.
Czy to rzeczowe wyznanie i wiele innych podobnych
świadectw nie jest zachętą dla nas, duszpasterzy dzisiaj,
byśmy powrócili do tych sprawdzonych metod duszpasterzowania? Nie chowali się pod korzec. Zyskali dobrze rozumianą pewność siebie i odwagę do pełnej troski o konkretnego człowieka, nie tylko tego, który przychodzi do
kościoła. Byśmy pomimo trudności wychodzili do niego
i byli z nim tam, gdzie on żyje na co dzień.
Ks. Edward Walewander

3 L. Szubartowski, ... o Dekalogu, Lublin 2008, s. 9–11.
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Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek
Waga wspomnień, waga czasu
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mroczne odmęty czasu, w trakcie lustracji miasta, kiedy dostrzega zrujnowane domy, a także, kiedy słyszy głos
kapłana:
– Czym jest czas?!
Zabrzmiało od ołtarza
odwieczne pytanie.
– To droga, to czekanie…
Ale w kolejnym wierszu rozszerzy już wyznanie
i westchnie:
Trwanie i przemijanie – płynąca nieustannie rzeka.

Wiktor Kowalczyk, Trwanie i przemijanie, Lublin 2021, Norbertinum,
ss. 71, zdjęcia autora

Wiktor Kowalczyk jest poetą czasu.
Czas od wieków intrygował poetów i filozofów. Goethe
powiadał, że czas jest żywiołem. Goethe – wiadomo – genialny poeta i filozof, filozofów starszych od niemieckiego
mistrza czas również ekscytował. Wedle pitagorejczyka
Parona jest czymś nieuporządkowanym, gdyż powoduje
utratę pamięci, zapominanie. W tym sensie czas jest bardziej przyczyną ginięcia niż powstania – to już słowa samego Arystotelesa. Dla współczesnego filozofa czas jest
jedynie ilością ruchu, odliczaniem poszczególnych momentów „teraz” ze względu na „wcześniej” i „później”.
Pytanie o upływ chwil dopada poetę Wiktora Kowalczyka podczas oglądania zdjęć rodzinnych, kiedy patrzy
na twarze nieobecnych już ludzi, pochłoniętych przez

Czytam te wiersze o lęku odchodzenia i wyznam, że niekiedy skóra cierpnie, poeta przypomina, rozważa, ba,
analizuje przemijanie, coś, o czym człowiek stara się nie
pamiętać. Refleksje muszą być przygnębiające: wyrok czasu jest nieubłagany: odpłyniemy wszyscy, jak nasi dziadowie i rodzice. Poeta Wiktor Kowalczyk nie straszy jednak, nie grozi swemu czytelnikowi kartką z sentencją
„memento mori”, pięknie bawi czytelnika grą o trwaniu
i przemijaniu, bawi też przekorą, nieuchwytnością, może
także nieokreślonością czasu, miejsca, piękna i zachwytu.
Trwa w zdumieniu, że nie można ocalić wspomnień, zapachu, radości, nawet nostalgii, zdumiewa poetę obserwacja, że zmieniając miejsce pobytu, nie można zabrać
swoich mgieł, zapachu lasu, wszystkiego, co było jego, co
uważał za swoje. Decydując się na zmianę miejsca, pozbawił się swojego piękna, utracił je, jak kiedyś dzieciństwo.
Decyzję podjął sam, o utratę rzeczy niezwykłych oskarża innych. Podoba mi się ta poetycka przewrotność. Kamień nie poddaje się czasowi, nawet pokruszony, pocięty
mechanicznie, nie podlega starzeniu, odchodzeniu, trwa
w swej „kamienistości”, staje okoniem przeciwko starości.
Poeta wiedzie swój dialog z czasem, próbuje go oszukać,
wykpić, ale kto oprócz kamienia jest w stanie się sprzeciwić przemijaniu? Drzewa, domy? W żadnym wypadku,
odchodzą jak ludzie. Bolesne są odejścia ludzi, przykre są
ludzkie refleksje snute latem i jesienią…
w październiku zaczniemy tęsknić,
w połowie lutego zwątpimy,
że kiedykolwiek, że znów…
Ciekawym i oryginalnym komponentem przygotowanego do publikacji tomu są fotografie z poetyckimi
komentarzami.
Jestem przekonany, że „Trwanie i przemijanie” Wiktora Kowalczyka, to jedna z ciekawszych książek poetyckich
lubelskich twórców ostatniej dekady, to piękne i oryginalne wiersze o świadomości przemijania, wadze czasu i słowa, o porządku i chaosie, czyli o regułach istnienia człowieka i wszechświata. ■
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Legendy
lubelskie

Zbigniew
Włodzimierski

Zdrowie pani Twardowskiej
Twardowski, butny szlachetka z Krakowa, zawarł pakt z diabłem, zyskał bogactwo, sławę, a również
i ogromną wiedzę. Jedni powiadali o nim – mistrz, inni
– czarnoksiężnik! Faktycznie, popisywał się sztuczkami,
jakich oko nie widziało, ucho nie słyszało: pływał w górę
Wisły bez wioseł i żagla, podpalał wioski na sto mil odległe, na jego rozkaz czarty usypały groblę w Wiślicy. Ludzie otwierali gęby z zachwytu, a diabeł cierpliwie czekał
na spotkanie w Rzymie, bo właśnie tam – wedle zapisu
cyrografu – miał odebrać zapłatę w postaci duszy. Człowiek – zarówno mądry jak i głupi – posiada swój spryt,
ale i diabeł ma łeb nie od parady. Mistrz mniemał, że rachunków nie ureguluje, do Rzymu się bowiem nie wybierał. Zdarzyło się jednak, że trafił pod dach karczmy,
niestety, nie wiedział, że nazywano ją Rzymem*! Upoetyzowana relacja ze spotkania Twardowskiego z czartem
wyszła spod pióra samego Adama Mickiewicza.
– Dałeś słowo szlacheckie, wykręty nie przystoją, oddawaj duszę – miał rzec diabeł.
– Spełń tylko trzy warunki – odciął się mistrz. – Tak
zapisaliśmy w umowie!
Diabeł, którego Mickiewicz obdarzył imieniem Mefistofeles, bezzwłocznie bierze się za robotę, potrafi bicz
z piasku ukręcić, wznieść gmach z ziarnek orzecha, wykąpie się nawet w święconej wodzie, ale nie podejmie wyzwania i nie spędzi roku z panią Twardowską!
Swatać diabła z własną żoną sprawa bardzo ryzykowna! Małżonek musiał jednak wiedzieć, że kontrahent
nie sprosta zadaniu. Tak odczytywali tekst Mickiewicza ilustratorzy, na rysunku Franciszka Kostrzewskiego
z roku 1858 pani Twardowska jest szkaradną osóbką na
chudziutkich, kurzych nogach, z nosem haczykowatym
i świdrującymi, szyderczymi oczkami. Istna baba Jaga!
Rysownik – że tak powiem – bierze stronę diabła. Szkaradność kobieca – o której Mickiewicz przecież nie napomyka – ma usprawiedliwić diabelską rejteradę! Rok z taką
jędzą, toż to katorga! Podobnie rysowali panią Twardowską inni dziewiętnastowieczni artyści. Dla nich także była
Horpyną! Jeszcze na pięknej ilustracji Zbigniewa Rychlickiego skreślonym sto lat później, pani Twardowska

to istna herod-baba! Tęga, olbrzymia niczym piec we
dworze, o zawziętej twarzy, a jakże, z wałkiem do ciasta
w wielkiej, mięsistej łapie!
Legenda Twardowskiego żyje, pozostały po nim pamiątki, choćby metalowe zwierciadło przywiezione przez
Mistrza z Wirtembergii, zapisane w testamencie biskupowi krakowskiemu Krasińskiemu, przechowywane do
dzisiaj w kościele parafialnym w Węgrowie na Podlasiu,
wspomniana grobla pod Wiślicą, odrzwia, na których
diabli nieśli go do piekła, zamontowane w wiślickiej kolegiacie służą nadal! Zresztą i bez tego lustra, grobli i wrót,
w Twardowskiego chce się wierzyć. W panią Twardowską
również. Twardowskich rysują przedszkolacy i zawodowi artyści. Nie tylko na kartkach papieru, także na ścianach domów. Obejrzałem ze trzy czy nawet cztery murale
i do dziś pozostaję pod wrażeniem urody pani Twardowskiej wymalowanej na budynkach polskich miast! Wiotka, smukła, zgrabniutka. Wesolutka! Co za oczy, co za
uśmiech, jaki biust! O, od takiej wodą święconą diabła
by nie odgonił.
Diabeł, o czym nie od dziś wiadomo, łasy był na płeć
piękną. Podlaska wieść niesie, że jeden z piekielników
smalił cholewki do wdowy z Łomaz. Wybranka była osobą okazałej tuszy. Nie ma się co dziwić czarciemu wyborowi. Biesy zawsze gustowały w kobietach obfitych
kształtów. Osóbka z Podlasia, bo Łomazy na Podlasiu, imponowała obfitością biustu, rozłożystością bioder i udami niczym filary mostu. I nie odrzuciła czarcich zalotów.
Najwidoczniej nie były jej niemiłe, piekielnik wszak też
nie wydawał się odrażający, wprost przeciwnie, wyperfumeniony był jakby dopiero co z zakładu od golibrody wyszedł, przy tym elegancki niczym urzędnik z magistratu.
Takiego można przy stole posadzić i kawą poczęstować. Najgorsze, że nie był bogaty. Pieniędzy nie miał,
zdawał się nimi nie interesować, nie był też przez diablą
zwierzchność skierowany do pilnowania ukrytych skarbów, o zakopanych w okolicy garnkach ze złotem nie miał
bladego pojęcia. Jakże musiały ją boleć i drażnić te diable przypadłości! Zalet dostrzegła w nim niewiele, ale potrafiła je wykorzystać, ot, silny był jak tur, a i kobiecie

n u m e r

Pani Twardowska, 1858, Franciszek Kostrzewski (1826-1911) (rysunek)
William Colley Wrankmore (rytownik), staloryt ; 18,1×13,3 cm (Polona)

uległy. Dał się wdowie zapędzić do roboty! I nie ociągał się w pracy. Siał, kosił, orał. Cierpliwie i uparcie. Od
rana do wieczora. Rok, a może i dwa lata. A wieczorami mógł szczerzyć zęby do gospodyni. Ale znudziły się
babie diable umizgi. Przygotowała sobie, spryciara, powróz z lipowego łyka. W jakim celu? Zamierzała natręta prześwięcić. A lud polski z okolic Łomaz wierzył i nadal święcie wierzy, iż diabeł pochwycony na „łycok”, czyli
na lipowy powróz, staje się niewolnikiem. Zarzuciła, bezwzględna i bezlitosna, swemu piekielnemu amantowi na
szyję lipowe wędzidło i przywiązała nieboraka w chlewiku, gdzie hodowała prosiaki, wieprze i maciory, bo diabeł
najbardziej nie cierpi widoku i zapachu świń. Trzymała
go na uwięzi cały długi miesiąc, aż dał słowo, że wyniesie
się z okolicy. Przysiągł ochoczo na swój wełniany garnitur, który nabył, kiedy w konkury począł uderzać, wdowa
zluzowała powróz, a zawstydzone diablisko czmychnęło
– według jednych – na Zachód, gdzieś za Wisłę, według
innych na wschód, na Wołyń, pod Łuck, a może i dalej.
Uzależnić się od kaprysów okrutnej kobiety, rzecz
straszna. Ale może daremne wzdychanie nad diablą niedolą? Opowieść ma bowiem jeszcze inną pointę! Sprawa
nie jest bowiem taka bajkowa i prosta, jak przedstawiłem.
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Kobieta, żadna tam wdowa lecz osoba od paru lat zamężna, w chlewiku nie diabła więziła lecz męża! Pojawił się
w obejściu kobiety sąsiad, a może krewny małżonka, zaniepokojony brakiem jej ślubnego, rozejrzał się po obejściu i zadał pytanie:
– Kogo tam w chlewiku trzymasz?
– Diabła na powrozie – odparła szyderczo.
Nie był chętny do oglądania diabła. Męża uwolniłby,
na uwalnianie diabła nie miał odwagi.
Ta pointa jest dramatyczna. Nieszczęście diabelskie
może śmieszyć, bawić i wzruszać. Klęska mężczyzny musi
napawać grozą.
.....
* – Ta karczma Rzym się nazywa! – miał zawołać Mefisto do Twardowskiego. Czy faktycznie tak ją zwano? Szyldu z napisem „Rzym” nie było! W tamtych czasach czytać
i pisać mało to umiał! Dlatego – jak zapisano w Encyklopedii staropolskiej – szyldy pisane byłyby niepraktyczne!
„Miast szyldów umieszczano godło i znaki odpowiednie,
od których nieraz i domy miejskie otrzymywały swą nazwę. Nad garkuchnią pomieszczano np. rysunek gęsi lub
koguta, nad winiarnią wieniec z liści winogradu lub wyobrażenie grona winnego”. Stąd były i staropolskie wyrażenia: „z rana do kościoła, z południa do wiechy”, „od
wiechy do wiechy”, „dobremu piwu nie potrzeba wiechy”,
„sprawiedliwość w Turczech jak pod wiechą sprzedają”.
Twardowski w pewnym momencie powie do
Mefistofelesa:
Patrz, oto jest karczmy godło,
Koń malowany na płótnie;
Ja chcę mu wskoczyć na siodło,
A koń niech z kopyta utnie.
Oczywiście, diabeł ożywi konia, Twardowski wskoczy
na jego grzbiet i pocwałuje. Ale, ale… Godłem karczmy
był koń, nie żaden rzymski motyw, była więc to karczma
Pod koniem! Diabeł chce oszukać Twardowskiego, ale to
ten okpi diabła. Pomoże mu kobieta! Bies wie, że przed
taką trzeba mieć się na baczności. Znał opowiastkę z Łomaz? Niewykluczone.
Miejmy odwagę pić zdrowie kobiet! Pijmy zdrowie
pani Twardowskiej! ■
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Zbigniew
Włodzimierski

Oset do kościoła
nie poszedł
Kiedy Pan Bóg stworzył już świat, nadeszła chwila
rozdawania ludziom, zwierzętom i ptakom różnych nasion. Przybywali przed oblicze Stwórcy mieszkańcy gór
i nizin, krain nadmorskich i nadrzecznych, stepów, pustyń i puszcz. Przybywały też zwierzęta i ptaki z każdego zakątka świata. Dla każdego człowieka, każdego zwierzęcia czy ptaka miał inne nasiona drzew, ziół, kwiatów,
a i chwastów również. Stawiali się ludzie, stawił się i diablik, stanął z boku zafrasowany i zagubiony, ot, taki wiejski mizerota. Nieśmiało poprosił o nasiona, zadośćuczynił Pan diablej prośbie. Otrzymał czart z Bożej ręki garść
tatarki i garść owsa.
Pokłonił się obdarowany Wszechmocnemu do ziemi,
rogami o nią łupnął i pomknął przed siebie. Mknął i pokrzykiwał szczęśliwy:
tatareczka – owiesek,
owiesek – tatareczka
będzie biała bułeczka!
Wtedy odezwał się do Pana Boga święty Michał: –
owies i tatarka bardziej ludziom by się przydały, a czarty niech się ostem, kąkolem i pokrzywą radują! Pozwolił
Bóg, aby czart był włodarzem chwastu.
Kiedy diabeł już za sochę chwycił, ziemię chciał spulchniać, aby dla diabelskiego bractwa posiać tatarkę i owies,
nieoczekiwanie stanął przed nim święty Michał pełen powagi i dostojeństwa i obwieścił diabłu o jego pomyłce.
– Pochwyciłeś inne nasiona niż ci Bóg przydzielił. Żaden owies, żadna tatarka, jeno oset i pokrzywa. Oddaj, co
wziąłeś, bierz, co ci daję!
Anielska nowina ani nie uradowała diabła, ani też zasmuciła. Oddał, co do niego miało nie należeć, wziął,
co mu wręczono. Ale oset i pokrzywę nie dla czartów
przeznaczył, lecz dla ludzi! Nie na swojej grzędzie zasiał chwasty lecz z nasionami w świat ruszył! Siał chwasty na ludzkich zagonach, w pszenicy, prosie, na łąkach
i w ogrodach.
I podśpiewywał:
Mój oset, moja pokrzywa,
choć chwast,
w biedzie się przyda!

Przysłowia
i powiedzenia
lubelskie

Oset, pokrzywa, kąkol uchodzą wśród ludu polskiego
za nasienie diabelskie. Bywało, że na przednówku jedzono i oset, i gotowano zupy z pokrzywy. Chwasty – diabelskie nasienie – bywają nieustannie tępione, niestety,
bezskutecznie.
„W sierpniu każdy kwiat woła: zanieś mnie do kościoła!” – mówiono na Lubelszczyźnie w trakcie przygotowywania bukietów do święcenia w uroczystość Matki Boskiej Zielnej.
Oset – jak głoszą ludowe opowieści – miał odpowiadać:
Wszystko ziele
było w kościele
a ja, diabelski oset,
tom do kościoła nie poszedł.
Święto Wniebowzięcia (Matki Boskiej Zielnej) przypada w czasie późnego lata (15 sierpnia), kiedy świat mieni
się różnobarwnymi kwiatami, dojrzewają owoce w sadach,
wzdłuż dróg czarny bez i jarzębina. W tym też czasie prace
żniwne zbliżają się ku końcowi, w myśl starego powiedzenia: „na Wniebowzięcie pokończone żęcie”. ■

Roman Krawczenko

Lublin, widok na Katedrę z Placu Dominikańskiego

Lublin, szkoła Vetterów, ul Bernardyńska

Lublin, ul. Kalinowszczyzna, kościół pw. św. Agnieszki

Lublin, podwórko staromiejskie

Lublin, Stare Miasto, zaułek Hartwigów zimą

Lublin, deptak na Krakowskim Przedmieściu widok na Bramę Krakowską

