




trucht osiołka niesie kobietę i dziecko.
„obejmę cię żałobą po wymordowanych”.

łoskot ciężarówek w noc bezksiężycową.
„obejmę cię tęsknotą po utraconym kraju”.

bydlęcy wagon. przepocone szmaty. lęk i natłok.
„obejmę cię obczyzną aż niczym się staniesz”.

demony po stronie żywych. Bóg po stronie umarłych.
„obejmę cię obłędem. twoje ucieczki na nic”.

wygnaniec spośród wygnańców. azylant. obcoplemieniec.
razem z wolnością dostałeś trudniejsze niż śmierć zdanie.
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Utwór uchodźcy.kołysanka po raz pierwszy został opublikowany w tomie Marii E. Józefackiej |wir|wzór|wybór| w 1998 r.

Foto. uchodźcy z Ukrainy 2022 r.
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Drodzy Czytelnicy,
Zdumienie i niedowierzanie, lęk i przerażenie. Wojna u na-

szych granic! Polska stała się krajem przyfrontowym. Świat zo-
stał zaskoczony rosyjskim najazdem na Ukrainę, choć w prasie 
polskiej jak i światowej nie używa się terminu „wojna” – jedy-
nie „agresja”. A przecież Rosja nie kryła wojennych zamiarów. 
Już na przełomie października i listopada poprzedniego roku 
zaczęła gromadzić wojska wzdłuż granicy z Ukrainą. 24 lutego 
zmobilizowane jednostki zaczęły działania militarne. Pierwsze 
dni zmagań nie przyniosły Rosjanom spektakularnych sukce-
sów, nie powtórzyła się historia z roku 2014, atak mocarstwa 
w ogromnym stopniu zjednoczył Ukraińców w oporze prze-
ciw najeźdźcom, większość państw świata w proteście przeciw 
inwazji wprowadziła sankcje gospodarcze wobec Rosji. Zaata-
kowani otrzymali znaczące wsparcie wojskowe jak i humanitar-
ne, także z Polski. Trzy miliony Ukraińców schroniły się w na-
szym kraju.

W 18. dniu wojny rozpoczęliśmy redakcyjną rozmowę o sy-
tuacji za polską granicą, wzięli w niej udział nasi autorzy: ks. 
prof. Edward Walewander, prof. Czesław Michałowski oraz red. 
Wojciech Pestka i niżej podpisany. Prezentujemy zapis dysku-
sji prowadzonej blisko dwa tygodnie. Jest ona – jestem o tym 
głęboko przekonany – istotnym dokumentem naszych emocji, 
niepokojów, obaw, przewidywań. W tracie wymiany zdań roz-
mówcy wskazali na wiele analogicznych posunięć rosyjskich 
w przeszłości. Byliśmy zgodni, że niewielu polityków potrafi-
ło przewidzieć reakcje i działania Rosji, zaś nieliczni ośmielili 
się mówić o nich głośno. Jednym z odważnych był prezydent 
Lech Kaczyński. 

12 sierpnia 2008 roku, w piątym dniu wojny rosyjsko-gru-
zińskiej, ówczesny prezydent naszego kraju przyleciał do zaata-
kowanej przez Rosjan Gruzji, aby pokazać Gruzinom, że nie są 
sami. Zaprosił do swego samolotu przywódców Ukrainy, Li-
twy, Łotwy, Estonii.

Tego dnia w Tbilisi przemówił do ponad 200 tysię-
cy Gruzinów zgromadzonych na wiecu, wygłosił pory-
wające przemówienie, które przeszło do historii. W swym 
wystąpieniu podkreślił, że obowiązkiem społeczności między-
narodowej jest solidarne przeciwstawienie się rosyjskim dąże-
niom imperialnym.

„Świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze 
Państwa Bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Pol-
skę!” – ostrzegał. Zapewnił gruzińskich obywateli, że nie zosta-
li sami w walce z Rosją.

Dziś Moskwa używa w odniesieniu do wojny na Ukrainie 
terminu „specjalna operacja wojskowa”, twierdząc, że „wyzwa-
la” ludność rosyjskojęzyczną od nielegalnego rządu w Kijowie, 
który zgodnie z kremlowską propagandą tworzą neonaziści. 
Warunki Władimira Putina to „demilitaryzacja i denazyfika-
cja” Ukrainy, a także oderwanie Donbasu i zachowanie Krymu. 

Podobną propagandę słyszeliśmy w roku 1939, kiedy Armia 
Czerwona wtargnęła na tereny Polski wschodniej. 

Konflikt – co do tego nikt nie ma złudzeń – szybko nie wy-
gaśnie, choć do jego zakończenia usilnie dążą Niemcy i Francja. 
To właśnie Niemcy są najbardziej przerażeni nie tyle wojną na 
Ukrainie, ile faktem, że Rosja jej nie wygrywa. Niemieckie in-
teresy są rujnowane przez armię Putina. Te dwa kraje są goto-
we przekonywać Ukrainę do zawarcia pokoju nawet kosztem 
znacznej utraty jej terytorium. Sugerowanie takich warunków 
– powiedział w redakcyjnej rozmowie profesor Czesław Mi-
chałowski – to kpina z godności obywateli. To właściwa ocenia.

A w świecie kilka ważnych wydarzeń: prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski przemawiał w Bundestagu (17.03.2022), 
prezydent USA Joe Biden wygłosił przemówienie na Zamku 
Królewskim (26.03.2022), a rosyjski portal pravda.ru w skanda-
liczny sposób oskarża polskie władze o chęć wywołania wojny 
światowej. Wzywa też do „denazyfikacji” Polski. Polska wciąga 
świat w trzecią wojnę światową – tak brzmi tytuł tekstu, którego 
autorką jest Liubow Stepuszowa. Artykuł odnosi się do wizyty, 
którą w w Kijowie złożyli premier Mateusz Morawiecki, wice-
premier Jarosław Kaczyński oraz szefowie rządów Czech i Sło-
wenii, Petr Fiala i Janez Janša. I jeszcze jedna refleksja z dwóch 
miesięcy wojny. W ciągu kilkudziesięciu dni nastąpiło znisz-
czenie mitu niezwyciężonej armii rosyjskiej, która w krótkim 
czasie pokona każde państwo, poza – rzecz jasna – Stanami 
Zjednoczonymi.

Do tych wydarzeń odnoszą się materiały zgromadzone 
w numerze „Lublina”, który trafia do rąk Czytelników. Pole-
cam piękne historyczne rozprawy: prof. Mirosława Szumi-
ły o Symonie Petlurze, przywódcy niepodległej Ukrainy, dra 
Bartosza Staręgowskiego o zwycięstwie nad Rosjanami w bi-
twie pod Orszą, błyskotliwy esej prof. Jadwigi Mizińskiej Pande-
mia i Putin, wreszcie fascynujący wywiad z profesorem Pawłem 
Hrycenką, wybitnym ukraińskim politologiem i językoznaw-
cą, Rosji nie chodzi o język, tylko o imperium. A ponadto: po-
ruszające pamiętniki ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, i Jerzego 
Jacka Bojarskiego, piękne wiersze, listy z Ukrainy, komentarze 
do pierwszych dni wojny, refleksje o inflacji profesora Mariana 
Żukowskiego, relacje z jubileuszy, recenzje i wspomnienia o lu-
belskich naukowcach. 

I do spotkania za dwa miesiące – redaktor 
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Raport z oblężonego miasta
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rt Zbyt stary żeby nosić broń i walczyć jak inni –

wyznaczono mi z łaski poślednią rolę kronikarza
zapisuję – nie wiadomo dla kogo – dzieje oblężenia

mam być dokładny lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd
przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie
wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu

pozostało nam tylko miejsce przywiązanie do miejsca
jeszcze dzierżymy ruiny świątyń widma ogrodów i domów
jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic

piszę tak jak potrafię w rytmie nieskończonych tygodni
poniedziałek: magazyny puste jednostką obiegową stał się szczur
wtorek: burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców
środa: rozmowy o zawieszeniu broni nieprzyjaciel internował posłów
nie znamy ich miejsca pobytu to znaczy miejsca kaźni
czwartek: po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów
wniosek kupców korzennych o bezwarunkowej kapitulacji
piątek: początek dżumy sobota: popełnił samobójstwo
N. N. niezłomny obrońca niedziela: nie ma wody odparliśmy
szturm przy bramie wschodniej zwanej Bramą Przymierza

wiem monotonne to wszystko nikogo nie zdoła poruszyć

unikam komentarzy emocje trzymam w karbach piszę o faktach
podobno tylko one cenione są na obcych rynkach
ale z niejaką dumą pragnę donieść światu
że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci
nasze dzieci nie lubią bajek bawią się w zabijanie
na jawie i we śnie marzą o zupie chlebie i kości
zupełnie jak psy i koty

wieczorem lubię wędrować po rubieżach Miasta
wzdłuż granic naszej niepewnej wolności
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Я занадто старий, щоб носити зброю й битися опліч з іншими –

з ласки мені відведено другорядну роль літописця

записую — не знати, для кого — історію облоги

мушу бути точним, але не знаю, коли почалося вторгнення

двісті років тому, в грудні, у вересні, а може, вчора на світанку

всі тут страждають на втрату відчуття часу

все, що нам залишилося, це відданість місцю

ми досі захищаємо руїни храмів привиди садів і будинків

якщо ми втратимо руїни, нічого не залишиться

я пишу, як можу, в ритмі нескінченних тижнів

понеділок: крамниці порожні, обіговою одиницею став щур

вівторок: бургомістра вбито невідомими

середа: переговори про припинення вогню, ворог інтернував делегацію

нам невідоме їхнє місцезнаходження, тобто місце страти

четвер: по бурхливих зборах більшістю голосів

відхилено вимогу про беззастережну капітуляцію

п'ятниця: почалася чума субота: вчинив самогубство 

Н. Н., незламний борець неділя: не стало води, ми відбили

 штурм східної брами, що зветься Брамою Завіту

я знаю, що все це одноманітно, це нікого не зворушить

я уникаю коментарів, стримую свої емоції, пишу про факти

мабуть, тільки вони цінуються на чужинських ринках

але з певною часткою гордості я хочу повідомити світу

що завдяки війні ми виростили нову породу дітей

наші діти не люблять казок, вони граються в убивства

наяву й уві сні вони мріють про хліб, суп та кістки

точнісінько, як собаки й коти

ввечері я люблю блукати околицями Міста

вздовж меж нашої загроженої свободи

Raport z oblężonego miasta Звіт з обложеного Міста
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patrzę z góry na mrowie wojsk ich światła
słucham hałasu bębnów barbarzyńskich wrzasków
doprawdy niepojęte że Miasto jeszcze się broni

oblężenie trwa długo wrogowie muszą się zmieniać
nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady
Goci Tatarzy Szwedzi hufce Cesarza pułki Przemienienia Pańskiego
kto ich policzy
kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie
od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę przez zieleń czerwień do zimowej czerni

tedy wieczorem uwolniony od faktów mogę pomyśleć
o sprawach dawnych dalekich na przykład o naszych
sprzymierzeńcach za morzem wiem współczują szczerze
ślą mąkę worki otuchy tłuszcz i dobre rady
nie wiedzą nawet że nas zdradzili ich ojcowie
nasi byli alianci z czasów drugiej Apokalipsy
synowie są bez winy zasługują na wdzięczność więc jesteśmy wdzięczni
nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia
ci których dotknęło nieszczęście są zawsze samotni
obrońcy Dalajlamy Kurdowie afgańscy górale

teraz kiedy piszę te słowa zwolennicy ugody
zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnych
zwykłe wahanie nastrojów losy jeszcze się ważą

cmentarze rosną maleje liczba obrońców
ale obrona trwa i będzie trwała do końca

i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden
on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania
on będzie Miasto

patrzymy w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci
najgorszą ze wszystkich – twarz zdrady

i tylko sny nasze nie zostały upokorzone
1982

Wiersz z tomu Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze
cyt. za: Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, 
opracowanie edytorskie R. Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2008, s. 530-532.
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я дивлюся згори на юрми вояків, на їхні вогні

я слухаю барабани, варварські крики

справді незрозуміло, як Місто все ще обороняється

облога триває довго, вороги повинні змінюватися

ніщо не пов'язує їх, окрім бажання нас винищити

готи татари імперці преображенські полки

хто їх порахує

кольори прапорів змінюються, як ліс на обрії

від ніжного пташиного жовтого навесні через зелений у червні до зимового чорного

потім увечері, звільнившись від фактів, я можу думати

про далекі давні речі, наприклад про наших союзників за океаном, 

я знаю, що вони щиро співчувають

шлють мішки борошна, жири й добрі поради

вони навіть не знають, що їхні батьки зрадили нас

своїх колишніх союзників під час Другого Апокаліпсису

сини бездоганні, вони заслуговують на подяку, тому ми вдячні

вони не переживали облоги тривалістю в вічність

ті, хто зазнали нещастя, завжди самотні

захисники Далай-лами, курди, афганські горяни

зараз, коли я пишу ці слова, прихильники угодовства

отримали певну перевагу над партією незламних

звичайні перепади настрою, доля ще зважує все на терезах

кладовища ростуть, захисників меншає

але оборона триває і триватиме до кінця

і якщо Місто впаде, а один заціліє

він понесе Місто в собі шляхами вигнання

він буде Містом

ми дивимося в обличчя голоду, в обличчя вогню, в обличчя смерті

найгірше – в обличчя зраді

і тільки сни наші залишаються невпокореними

1982

Переклав з польської Максим Стріха, 11 березня 2022 року, в Києві. 
Збігнєв Герберт (1924 –1998), Звіт з обложеного Міста
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Wojna rosyjsko-ukraińska 
czy III wojna światowa

W rozmowie przeprowadzonej w dniach 13 – 30 marca 2022 roku udział wzięli:
Ks. Prof. Edward Walewander – pedagog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II 

w Lublinie, autor książek poświęconych Polakom na Wschodzie, prezes Oddziału Lubelskiego 
Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód,

Prof. Czesław Michałowski – emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
pisarz, podróżnik, znawca Wschodu,

Red. Wojciech Pestka – pisarz, tłumacz literatury ukraińskiej,
Zbigniew Włodzimierz Fronczek – naczelny redaktor dwumiesięcznika „Lublin. Kultura 

i Społeczeństwo”

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Szanowni Pano-
wie: dzisiaj, w niedzielę 13 marca 2022 roku, w osiem-
nasty dzień wojny, rosyjskie lotnictwo zaatakowało świ-
tem Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych 
i Bezpieczeństwa, bardziej znane jako jaworowski po-
ligon wojskowy, w obwodzie lwowskim na zachodzie 
Ukrainy, w pobliżu granicy z Polską. Jak podały władze 
regionalne, w wyniku nalotu 35 osób zginęło, a 134 zo-
stało rannych. Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeń-
stwa narodowego Jake Sullivan oświadczył, że „USA nie 
mają planów dotyczących operacji amerykańskich sił na 
Ukrainie, ale zwiększą pomoc dla tego kraju, w tym po-
przez dostarczanie Ukraińcom broni przeciwlotniczej”. 
To będzie wystarczająca pomoc?

Prof. Czesław Michałowski: Czas pokaże! Nieoczeki-
wanie u naszych granic trwa wojna. Czy to już III woj-
na światowa? Amerykanie – jak deklarują – nie mają pla-
nów operacji na Ukrainie, ale dostarczanie broni można 
traktować jako udział w wojnie. I pewnie niebawem ta-
kie oświadczenie wyda Rosja. Na jak długo wystarczy 
sił Ukraińcom i jak długo pomocy będą udzielać kraje 
NATO, te czynniki będą decydować o długości trwania 
konfliktu. 

Red. Wojciech Pestka: Coraz częściej w wypowie-
dziach polityków z różnych stron świata, którzy podkre-
ślają niezrozumiałe dla wielu bohaterstwo ukraińskich 
obrońców i podziw dla ich wytrwałości i męstwa, poja-
wia się nuta zmęczenia postulatami ukraińskich władz 

żądających pomocy i wsparcia. Cały świat jakby czekał 
na koniec tych ekscytujących media wydarzeń, które nie-
chętnie nazywa agresją Rosji, raczej wojną z Ukrainą za-
grażającą bezpieczeństwu gospodarki i zakłócającą nor-
malne funkcjonowania. Od czasu do czasu pojawiają się 
głosy, że to ukraińska, ale i polska rusofobia są przyczy-
ną tej wojny. Widoczna staje się analogia do roku 1939, 
kiedy odpowiedzialnością za niemiecką agresję obciąża-
no Polskę, oskarżając ją o liczne prowokacje i antynie-
mieckie nastawienie. W wystąpieniach polityków słychać 
nutę rozczarowania, że Putin nie poradził sobie z Ukra-
iną i skazał cały cywilizowany świat na kryzys, oczekiwa-
nie i niepewność.

Prof. Czesław Michałowski: Spotkałem się z opinią 
niektórych moich rozmówców, że finlandyzacja Ukra-
iny i zgoda na rosyjskie warunki są dziś najlepszym wyj-
ściem. Nie wydaje się to rozsądne, bowiem apetyt Putina 
rośnie na całe terytorium naszego sąsiada. Mamy wystar-
czające tego dowody.

Red. Wojciech Pestka: Osobiście nie wierzę polity-
kom, którzy mówią, że należy ustępować Rosji, nie draż-
nić Putina, bo może sięgnąć po ostateczne argumenty 
– rakiety z atomowymi głowicami i rozpętać III wojnę 
światową. Ta wojna już trwa, a Putin zrobi i tak, co będzie 
chciał, nie licząc się ze stratami własnymi i pojednawczy-
mi gestami zachodnich polityków. 

W 2018 roku byłem na poligonie w Jaworowie wraz 
z grupą dziennikarzy w ramach projektu „Opening 
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Ukraine” organizowanego przez Ukraińskie Minister-
stwo Informacji. Obserwowałem pracę sztabu, widzia-
łem symulację pola walki, rozmawiałem z polskimi 
i amerykańskimi instruktorami przygotowującymi ukra-
ińskich żołnierzy do udziału w misjach pokojowych na 
całym świecie. Nigdy nie pomyślałem, że nim miną czte-
ry lata zobaczę budynki koszar zniszczone przez rosyj-
skie rakiety. 

Następnego dnia po ataku na poligon w Jaworowie 
Władimir Sołowiow, kremlowski „pupil” Putina, powie-
dział w oficjalnym programie telewizyjnym, zwracając się 
do rządów państw Unii Europejskiej – „jeśli uważacie, że 
zatrzymamy się na Ukrainie, to przemyślcie to sobie po 
trzystakroć”.

 Może trzeba dzisiaj przypomnieć politykom słowa 
George’a Orwella skierowane w 1944 roku do dzienni-
karzy krytykujących Powstanie Warszawskie: „Raz się 
skur**sz, ku**ą pozostaniesz”.

Prof. Czesław Michałowski: Wkroczenie 24 lutego 
2022 roku kolumn wojsk rosyjskich na Ukrainę zapo-
czątkowało konflikt dużego kalibru, ale nic nie wskazy-
wało, że będzie miał charakter ponadlokalny. Rosja we-
dług oświadczeń jej liderów oczekiwała bowiem jedynie 
gwarancji, że Ukraina nie przystąpi do organizacji obron-
nej wspólnoty transatlantyckiej oraz uzna jej nabytki te-
rytorialne w postaci Krymu i dwóch separatystycznych 
quasi-państw powstałych przed dwoma laty w obwodzie 
donieckim i ługańskim. Takie postawienie warunków to 

kpina z godności obywateli. Nic też dziwnego, że na żad-
nym etapie stosunków obu państw, poczynając od rewo-
lucji godności nie mogło być zaakceptowane w Kijowie. 
Obecna eskalacja konfliktu i celowe niszczenie infra-
struktury państwa ukraińskiego zmusiła do skutecznej re-
akcji i pomocy społeczność międzynarodową. Z uwagi na 
normy prawa międzynarodowego wsparcie z konieczno-
ści musi ograniczyć się do pomocy humanitarnej i zaopa-
trzenia w broń. Powyższe winno zapobiec przekształca-
niu się tego konfliktu w wojnę o charakterze światowym. 
Nowoczesne metody walki, np. opanowanie cyberprze-
strzeni, wskazuje niestety, że postrzeganie konfliktów we-
dług starych XX-wiecznych zasad, chyba dobiegło koń-
ca. Aż strach pomyśleć, co potencjalnie może wyniknąć 
z każdego lokalnego konfliktu…

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: W Budapeszcie, 
w roku 1994, Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Bry-
tania podpisały porozumienie, na mocy którego zobo-
wiązały się do respektowania suwerenności i integral-
ności terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania się od 
wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległo-
ści i integralności terytorialnej, a Ukraina zobowiązała 
się do przekazania strategicznej broni nuklearnej Ro-
sji i przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu 
broni jądrowej. Jedno zdanie, a uwag wiele. Ot, zobo-
wiązano się do respektowania suwerenności, tymcza-
sem mamy napaść... 
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Red. Wojciech Pestka: O tym, ile są warte takie gwa-
rancje świat mógł się przekonać, kiedy Rosja sięgnęła po 
Krym, a teraz wyciąga ręce po resztę Ukrainy. „Federacja 
Rosyjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki po-
twierdzają swoje zobowiązanie do powstrzymania się od 
stosowania groźby lub użycia siły przeciw integralności 
terytorialnej bądź politycznej niezależności Ukrainy, i że 
żadna broń w ich posiadaniu nigdy nie zostanie użyta 
przeciw Ukrainie, chyba że w samoobronie lub w przy-
padkach zgodnych z Kartą Narodów Zjednoczonych” – 
to drugi punkt Memorandum Budapeszteńskiego o Gwa-
rancjach Bezpieczeństwa z grudnia 1994 roku. Terminy: 
wyrzutnie rakiet z głowicami nuklearnymi nie przekłada-
ły się na szczegóły w mojej głowie, brzmiały tajemniczo. 
Dopiero Jura, emerytowany ukraiński ekspert od spraw 
bezpieczeństwa, którego poznałem już po agresji Federa-
cji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku, wyjaśnił mi 
znaczenie tych określeń odnoszących się do dwóch róż-
nych systemów rakiet: balistycznych międzykontynental-
nych i operacyjno-strategicznych. Należały one do uzbro-
jenia wojsk stacjonujących w mikołajewskim obwodzie 
w pobliżu miasta Wozniesieńsk, gdzie znajdowały się szy-
by z rakietami, bunkry i podziemne punkty dowodzenia... 
Wbrew temu, co pisano w mediach, to nie był atomo-
wy złom a efektywne i nowoczesne rakiety, które jeszcze 
przez długie lata były na uzbrojeniu Rosji, podobnie jak 
bombowce do przenoszenia głowic jądrowych przekaza-
ne wraz z rakietami a dziś wykorzystane w czasie opera-
cji lotniczych do równania z ziemią miast ukraińskich. 
Rakiety zostały wyprodukowane w Zakładach Przemy-
słu Kosmicznego „Jużmasz” w Dniepropietrowsku [dzi-
siaj Dniepr] w Ukrainie i były aż do aneksji Krymu serwi-
sowane wyłącznie przez ukraińskich specjalistów. Dzisiaj 
szyby rakietowe to obiekt turystyczny, ale wówczas był 
tam zlokalizowany trzeci na świecie co do wielkości po-
tencjał jądrowy. Inaczej sprawa się miała z rakietami ope-
racyjno-strategicznymi o zasięgu do kilkuset kilometrów, 
ale ogromnej sile rażenia, które można było zostawić, jak 
twierdzi mój rozmówca, rezygnując z nuklearnych gło-
wic. Także mobilne wyrzutnie rakiet, czyli specjalne po-
ciągi złożone z wagonów sprawiających wrażenie używa-
nych w kolejnictwie chłodni do przewożenia artykułów 
spożywczych i wyposażone w najnowszej generacji środ-
ki łączności zostały przekazane Rosji. W Ukrainie zacho-
wano jedynie stare systemy przeciwrakietowe typu S300 
wykorzystywane do dzisiaj do zabezpieczenia elektrowni 
atomowych i obiektów strategicznych. Oddano wszystko 
za darmo, chociaż można było zażądać znacznych pie-
niędzy i przeznaczyć je na dozbrojenie i unowocześnie-
nie ukraińskiej armii. Dziś wielu polityków wprost mówi, 

że przystąpienie do paktu o nierozprzestrzenianiu broni 
jądrowej było jednym z największych błędów Ukrainy.

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Ukraińcy uwa-
żają, że walczą w interesie całej Europy. Tak uważa rów-
nież premier Morawiecki który powiedział: 
Musimy jednak pamiętać: Ukraina dziś walczy nie tylko 
we własnym imieniu, lecz za całą Europę, za naszą wol-
ność i za naszą przyszłość.
Wielu naszych rodaków podziela ten pogląd, bez wąt-
pienia walczą w naszym interesie. Póki co, na Ukrainie 
brakuje broni, wyposażania... W wielu polskich mia-
stach, środowiskach, przyjaciele Ukrainy gromadzą 
umundurowanie, ale też zbierają pieniądze (m.in.) na 
kamizelki kuloodporne dla swych kolegów i znajomych. 
W tej akcji bierze (np.) udział prof. Rafał Kowalczyk, 
jeden z autorów naszego pisma. Skuteczną bronią był 
od zawsze humor. Od pierwszej chwili wojny nie bra-
kuje satyrycznych rysunków, ciętych powiedzonek. Ot, 
usłyszane wczoraj: „Putin jest rzeczywiście skuteczny. 
Od momentu rozpoczęcia inwazji udało mu się zreali-
zować następujące cele: jednoczyć i dozbroić Ukrainę 
sprzętem z Zachodu, zjednoczyć Zachód do stopnia nie-
spotykanego od końca II wojny światowej, wzmocnić 
wschodnią flankę NATO, z komika uczynić męża stanu!

Ks. Prof. Edward Walewander: Jeden z polskich mi-
nistrów wyraził się, że malowaniem rysunków Putina się 
nie zatrzyma. Zgoda, można go jedynie powstrzymać siłą, 
ofensywą militarną i akcjami politycznymi. W czwartek, 
17 marca, prezydent Zełeński przemawiał w niemieckim 
Bundestagu. Dziś komentarze prasy niemieckiej i świato-
wej są znane. Te pierwsze bardzo krytyczne. Komentator 
dziennika „Die Welt” pisze, że przemówienie trafiało do 
serca, ale potraktowanie prezydenta Ukrainy przez Bun-
destag było zatrważające i zawstydzające. Krótko mówiąc: 
niegodne parlamentu. Z kolei w dzienniku „Tagesspiegel” 
napisano, że tuż po przemówieniu Zełenskiego Bunde-
stag przeszedł – jak gdyby nigdy nic – do porządku ob-
rad, kanclerz milczał jakby skonfundowany, parlamen-
tarzyści zaś ruszyli ku swoim sprawom. Najwyraźniej 
przemówienie było dla posłów koalicji rządzącej jedynie 
przykrym obowiązkiem, z którym trzeba się uporać. Tak-
że w dzienniku „Bild” komentarz był podobny.

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Sytuacja kłopo-
tliwa, zawstydzająca, ale co tu kryć, na Niemcach zawie-
dli się najbardziej Ukraińcy, gdyż właśnie w Berlinie, 
a nie w Warszawie, upatrywali swojego największe-
go sojusznika. Ostatecznie Niemcy zablokowały prze-
strzeń powietrzną dla transportów wojskowej pomocy 
dla Ukrainy, a gdy już – po agresji Putina – nie dało się 
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dłużej milczeć wygodnie, jakby na ironię wysłali do Ki-
jowa transport hełmów i niespecjalnie sprawnej amu-
nicji. Putin, który w kremlowskich rozgrywkach o wła-
dzę był identyfikowany jako „zapadnik”, czyli zwolennik 
zwracania Rosji w stronę Zachodu, nagle podeptał 
wszelkie rachuby i wypowiedział Zachodowi wojnę. Ta 
wojna na razie toczy się na Ukrainie, ale w rzeczywisto-
ści jest ona sprawdzianem gotowości Zachodu, a szcze-
gólnie NATO, do udzielenia odpowiedzi na rosyjskie 
plany siłowego odbudowywania Związku Sowieckiego. 
Niemcy z ociąganiem i jedynie pod presją europejskiej 
opinii publicznej zdobyły się na potępienie działań Pu-
tina, czynią to jednak jakby półgębkiem, cały czas mając 
nadzieję na powrót do świetnych interesów z Moskwą.

Red. Wojciech Pestka: To zastanawiające, jak bardzo 
oficjalnie deklarowane przywiązanie do wspólnych euro-
pejskich wartości rozmija się z polityczną praktyką Za-
chodu. Mam wrażenie, że wielu z przywódców niejako 
„na boku”, wykorzystując skomplikowaną sytuację, pró-
bowało coś ugrać dla siebie. Wspomniane Niemcy, ale 
też Turcja, Francja… Najbardziej przykre i żenujące było 
dla mnie zachowanie Viktora Orbana, który dla własnych 
korzyści materialnych i nieokreślonych [być może to je-
dynie fejk, który nie znajduje potwierdzenia] korzyści 

terytorialnych Węgier wsparł Rosję i Putina, występu-
jąc przeciwko sankcjom i podpisując wieloletnie umowy 
na dostawę ropy i gazu, a także powierzając rozbudowę 
i modernizację elektrowni jądrowej firmom rosyjskim. 

Tym bardzieJ budzi to zdumienie, że wszyscy mamy 
w pamięci powstanie węgierskie 1956 roku krwawo stłu-
mione przez interweniujące sowieckie wojska. Brutalne 
zachowanie rosyjskich żołnierzy wobec cywilnej ludno-
ści na Węgrzech bardzo przypomina zachowania wojsk 
agresora w Ukrainie, było równie zbrodnicze i niezgod-
ne z międzynarodowymi konwencjami.

Prof. Czesław Michałowski: Na stronie Uniwersyte-
tu Wrocławskiego opublikowano uchwałę Rosyjskiego 
Związku Rektorów. W uchwale, którą podpisali rektorzy 
wszystkich uczelni w Rosji, wyjaśniono powód napaści 
na Ukrainę: „Jest to decyzja Rosji o ostatecznym zakoń-
czeniu ośmioletniej konfrontacji między Ukrainą a Don-
basem, doprowadzeniu do demilitaryzacji i denazyfikacji 
Ukrainy, a tym samym o uchronieniu się przed narasta-
jącymi zagrożeniami militarnymi”. Rektorzy oczekują od 
społeczeństwa wsparcia armii, która – jak napisano – bro-
ni naszego społeczeństwa, wsparcia prezydenta, który – 
i tu znów przywołam słowa listu – być może„ podjął naj-
trudniejszą, ciężko wywalczoną, ale niezbędną decyzję 
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w swoim życiu?”. W kierowanych przez rektorów uczel-
niach kształci się rosyjska inteligencja, nie dziwię się, że 
olbrzymi procent społeczeństwa popiera Putina.

Red. Wojciech Pestka: Nie śledzę doniesień mediów 
rosyjskich, bo to zajęcie wymagające ogromnej odpor-
ności psychicznej: oczywiste kłamstwa i półprawdy po-
dawane są w polewie ojczyźnianego patriotyzmu i im-
perialnych tęsknot. Cała historia Rosji, a później ZSRR, 
została przepisana na nowo i uzupełniona o mijające się 
z prawdą zdarzenia. Rosja to państwo pozorowane, któ-
re żyje wymyśloną historią w jakiejś równoległej rzeczy-
wistości i próbuje narzucić ją innym. W ten sposób stwo-
rzono mit niezwyciężonego mocarstwa, światowej potęgi 
militarnej, imperium, które może sobie pozwolić na bez-
karne łamanie norm i zasad prawnych obowiązujących 
wszystkie kraje. Za tym idzie przyzwolenie dla żołnie-
rzy na bestialstwo wobec cywilnej ludności. Rozmawia-
łem nie tak dawno z Wasylem Słapczukiem, wybitnym 
ukraińskim pisarzem, który dobrze zna psychikę i spo-
soby działania rosyjskich żołnierzy – był uczestnikiem 
wojny w Afganistanie. Kiedy pytałem go, co mają w gło-
wie, jakimi regułami kierują się wojska Federacji Rosyj-
skiej, dopuszczając się zbrodni wojennych, powiedział: 
„Tego rodzaju zachowanie nie jest motywowane żadny-
mi względami taktyczno-wojskowymi, żadna armia świa-
ta nie ma w regulaminach morderstw, gwałtów i zabój-
stwa cywilnych mieszkańców. Wojna nie czyni człowieka 
lepszym, ale nawet na wojnie obowiązują pewne zasa-
dy i zazwyczaj żołnierze, wychowywani w cywilizowa-
nych społecznościach, przestrzegają tych zasad. U Rosjan 
z jakiegoś powodu jest inaczej, rozpiera ich duma, kiedy 
mogą robić wszystko na opak, mordować i gwałcić, po-
pełniać różnego rodzaju zbrodnie na bezbronnych cywi-
lach, bo są przekonani, że są ponad prawem i mają na to 
przyzwolenie.

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Przywołam wy-
niki sondaży niezależnego ośrodka Centrum Lewa-
dy. Notowania Putina są znakomite! W roku 1999, kie-
dy został premierem, poparcie wahało się w granicach 
60–70 %. Kiedy Rosja anektowała Krym, jego akcje po-
szły gwałtownie górę! W dniach ataku na Kijów po-
parcie wzrosło do 83%. Zachód też nie potępia Putina 
w czambuł!

Ks. Prof. Edward Walewander: Zachód żyje mitem 
Rosji. Nie od dziś i nie od wczoraj! Dla Francuzów Putin 
– tu cytuję z pamięci zdanie popularnego, francuskiego 
aktora, którego nazwisko pominę – to uosobienie skom-
plikowanego i fascynującego rosyjskiego charakteru. Cóż 
aktor, prezydent Emmanuel Macron nie przestaje wycią-
gać ręki do rosyjskiego żandarma! Żaden inny przywódca 

nie spędza z nim tyle czasu na rozmowach, co Macron. To 
– po głębszym zastanowieniu – nie powinno dziwić. Wie-
lu zachodnich celebrytów, ale też intelektualistów bezkry-
tycznie uwielbiało Rosję, nie oponowali, kiedy nazywa-
no ich obywatelami tego kraju. W dniach wojny część 
zachodnich elit gotowa jest rozgrzeszać Putina, są skłon-
ni wierzyć, że nie wie o okrucieństwach wojny, jest bo-
wiem okłamywany przez swoich współpracowników, czy 
podwładnych. Decyzje, akcje, plany Putina to nie są – jak 
chcieliby inni naiwni Europejczycy – działania szaleńca. 
To misternie zaplanowany scenariusz imperium zła! Sce-
nariusz, w którym wykorzystywane są doświadczenia ra-
dzieckiej propagandy. Rosjanie są mistrzami w kreowa-
niu zachowań ludzkiej zbiorowości, potrafią nad podziw 
sprawnie sterować do ukształtowania określonych po-
glądów. Moim zdaniem Putin jest politykiem niezwykle 
zręcznym i co oczywiste – bezwzględnym, to sprawdzo-
ny oficer KGB, przez kilka lat służby w Dreźnie prowa-
dził kilku niemieckich agentów, dzisiaj – co wydaje się 
oczywiste – dobrze usytuowanych w strukturach admi-
nistracji. Putin, jak mało kto, rozumie Niemcy, Europę 
oraz oczekiwania rosyjskiego społeczeństwa. To urodzo-
ny satrapa! Jako przywódca mocarstwa likwiduje w za-
lążku działania opozycji, nie waha się represjonować nie 
tylko grupy, środowiska, ale całe narody. Społeczeństwo 
rosyjskie popiera go w 80–90%? I trudno je zniechęcić 
do swego cara.

Red. Wojciech Pestka: Po pierwsze: to kwestia trwają-
cej od setek lat tresury rosyjskiego społeczeństwa, które 
wychowano w kulcie cara, przeświadczeniu o mocarstwo-
wej potędze i misji opanowania świata. Jak niedorzecz-
na anegdota brzmi ukaz cara Rosji Piotra I z roku 1708, 
który był elementem kształtowania tej podległości oby-
watela wobec władzy: „Podwładny powinien przed obli-
czem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by 
swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć przełożo-
nego". Po drugie: już od kilku lat oficjalne władze Rosji 
upowszechniają tezę, że takiego narodu jak Ukraińcy nie 
ma, są tylko Rosjanie, którzy pod wpływem Polski i za-
chodniej propagandy uwierzyli w swoją odrębność języ-
kową i kulturową. I trzeba ich za to ukarać, narzucić im 
„Russkij mir”: zdenazyfikować, zdemilitaryzować i przy-
musić, jak marnotrawną córkę, do powrotu na właściwą 
drogę wprost w objęcia Rosji.

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Putina popie-
ra również Mińsk. Łukaszenka jednoznacznie poparł 
inwazję Rosji na Ukrainę, ale najwyraźniej nie zamie-
rza wziąć w niej czynnego udziału. Stoi zdecydowa-
nie po stronie Putina, ale jednocześnie gotów się stroić 
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w piórka rozjemcy. Prawdopodobnie nie ma ochoty nad-
stawiać karku za swojego patrona.

Prof. Czesław Michałowski: Białoruś jeszcze na Ukra-
inę nie napadła, ale bierze udział w agresji. Nie ma co 
do tego żadnych wątpliwości. Według rezolucji ONZ 
państwo, które zezwala innemu państwu na wykorzy-
stanie swojego terytorium do napaści na państwo trze-
cie, samo jest państwem agresorem. Dokładnie z takim 
przypadkiem mamy do  czynienia. Prawdopodobnie, 
gdyby nie uległość Alaksandra Łukaszenki wobec Wła-
dimira Putina, nie doszłoby do pełnowymiarowej inwa-
zji na Ukrainę. To właśnie gościnność „ostatniego dykta-
tora Europy” sprawiła, że władca Kremla mógł poważnie 
zacząć myśleć o szybkim zajęciu Kijowa i zmianie wła-
dzy nad Dnieprem.

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Polska wikła 
się w wojnę? Takie sądy można usłyszeć i wyczytać. 
Ostatnio częściej, gdyż prezes Prawa i Sprawiedliwości 

Jarosław Kaczyński, który w minionym tygodniu odwie-
dził Ukrainę wraz z premierem Mateuszem Morawiec-
kim oraz szefami rządów Republiki Czech i Słowenii 
zaproponował wysłanie misji pokojowej Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego na terytorium Ukrainy. 

Ks. Prof. Edward Walewander: To bez wątpienia od-
ważne i właściwe posunięcie. Odczytuję je jako wyraz 
moralnego poparcia dla ogarniętej wojną Ukrainy. Trud-
no nie porównać tego pobytu w Kijowie do wizyty Lecha 
Kaczyńskiego w Gruzji 2008 roku, wówczas polski prezy-
dent wspólnie z prezydentami krajów bałtyckich i prezy-
dentem Wiktorem Juszczenko pojawili się na wiecu w za-
grożonym przez rosyjską agresję Tbilisi. Wizytę potępiają, 
czy też wyszydzają, te same media i ci sami politycy, któ-
rzy lekceważyli wyprawę do Gruzji. A czy Polska się wikła 
w wojnę? Wspieranie Ukrainy staje się naszą powinno-
ścią. Nie umiem odpowiedzieć, czy można czynić to sku-
teczniej. Nie mam wątpliwości, że szybka klęska Ukrainy 
gwałtownie zaostrzyłaby apetyt agresora!
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Prof. Czesław Michałowski: Ciekawe są echa kijow-
skiej wizyty, warto się wsłuchiwać zarówno w głosy poli-
tyków jak i dziennikarzy. Jens Stoltenberg odpowiedział, 
iż popiera „wysiłki pokojowe” oraz wzywa prezydenta Fe-
deracji Rosyjskiej Władimira Putina do wycofania swo-
ich wojsk z terenu ukraińskiego, ale „nie ma planów roz-
mieszczenia sił zbrojnych Paktu”.

Ks. Prof. Edward Walewander: Na rosyjskich por-
talach gromko oskarża się polskie władze o usiłowanie 
wywołania wojny światowej. Wzywa się też do „denazy-
fikacji Polski”. Brzmi to groźnie, wszak termin „denazy-
fikacja” jest powszechnie używany w propagandzie ro-
syjskiej, uzasadnia napaść na Ukrainę. Jeden z autorów 
pisze wprost: „Czas przeprowadzić denazyfikację Polski 
jako wspólnika banderowskiego reżimu. Tym bardziej, 
że sama się o to prosi”.

Te słowa to działania rosyjskiej propagandy przeciw-
ko Polsce. Są jedną z metod zastraszania polskiego spo-
łeczeństwa. Kreml – z czego wielu Polaków zdaje sobie 
sprawę – stara się nas paraliżować strachem. Za cenne 
uważam słowa Stanisława Żaryna – rzecznika prasowego 
ministra koordynatora służb specjalnych – który stwier-
dził, że rosyjskie działania są wspierane przez wypowiedzi 
niektórych polskich publicystów. To przykre, ale rosyj-
scy propagandziści i niektórzy polscy publicyści podąża-
ją tymi sami ścieżkami narracji! 

Red. Wojciech Pestka: Rosja jest państwem destruk-
cyjnym, któremu lepiej wychodzi niszczenie niż budo-
wanie. Przez tysiąclecia żyła podbojami, niszczeniem 
i niewoleniem narodów, terrorem i przemocą okazywa-
ną sąsiadom. Podejrzewam, jeśli na pierwszym etapie 
z udziałem profesjonalnych żołnierzy nie osiągnęli suk-
cesu, to teraz będą musieli zapłacić trupami za zwycię-
stwo, krwią, ciałami ludzi układać drogę do wygranej. 
Wątpię, czy się im uda, ponieważ coraz więcej świato-
wych liderów rozumie, na ile to oznacza kompromitację 
dla Rosji, tym bardziej niebezpieczną, że jest to państwo 
atomowe i grozi użyciem broni jądrowej. Zrozumiałe, że 
Rosja jest krajem zagrażającym światu, w tym Ukrainie, 
Polsce... Agresję na Ukrainę Rosja próbuje sprowadzić do 
skali lokalnej – określa jako „operację specjalną”. Ale to 
lokalne zjawisko przykuwa uwagę całego świata, tym bar-
dziej że Rosja to monstrum, które tak naprawdę zosta-
ło wyhodowane przez te kraje, które nie reagowały na jej 
wcześniejsze bezprawne uczynki, jak Naddniestrze ode-
brane Mołdawii, Krym, kiedy przyszła kolej na Ukrainę. 
A teraz Putin nabrał ochoty na więcej. 

Zastanawiające jest to, że Rosja nie zajmuje się swo-
imi wewnętrznymi sprawami, nie rozwiązuje proble-
mów socjalnych swoich obywateli, nie buduje ich dobro-
bytu a każe im się obywać przysłowiowym „kartoflem” 

na dzień i karmić dumą najpotężniejszego imperium na 
świecie.
Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Mija miesiąc 
od inwazji Rosji na Ukrainę. Rosyjskie wojska ostrzeli-
wują ukraińskie miasta, nie oszczędzając kobiet i dzieci. 
Miliony Ukraińców uciekły z kraju, najwięcej do Polski 
(2,2 mln). Prezydent Wołodymyr Zełenski, w przeddzień 
szczytów NATO i G7 przemawiał w Brukseli, powiedział 
językiem dosadnym, bez owijania w bawełnę, że Ukra-
ina „oczekuje poważnych kroków” od Zachodu i jego so-
juszników. W swym wystąpieniu tłumaczył, że ukraińskie 
niebo wciąż nie jest zamknięte dla rosyjskich samolotów 
i pocisków i że Ukraina nie otrzymała myśliwców ani no-
woczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, o które 
prosiła. Jak dodał, jego kraj potrzebuje również czołgów 
i systemów przeciwokrętowych. Do tych oczekiwań miał 
możliwość odnieść się prezydent USA... I to z Warszawy! 
Warszawa to jedyna stolica europejska, do której przyle-
cieli prezydent i wiceprezydent USA

Prof. Czesław Michałowski: 25–26 marca prezy-
dent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Joe 
Biden przebywał z wizytą w naszym kraju. Polityk spo-
tkał się z amerykańskimi żołnierzami w Rzeszowie, od-
wiedził punkt nadawania ukraińskim uchodźcom nume-
rów PESEL na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie 
oraz rozmawiał z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Fi-
nał wizyty, to przemówienie na dziedzińcu Zamku Kró-
lewskiego. Wystąpienie Bidena dotyczyło rosyjskiej inwa-
zji na terytorium Ukrainy.

„My was wspieramy – mówił amerykański prezydent 
do narodu ukraińskiego – jesteśmy z wami! Dzisiejsze 
walczące Kijów, Mariupol, Charków – to elementy dłuż-
szej bitwy, która rozpoczęła się w poprzednim stule-
ciu na Węgrzech, w Polsce. Bitwa o demokrację nie za-
kończyła się. Siły autokratyczne w ciągu ostatnich 30 lat 
pojawiały się na całym świecie. Dzisiaj Rosja podepta-
ła, udusiła wręcz demokrację i chce to zrobić w innych 
miejscach. Mówiąc o jakiejś etnicznej jedności najechała 
Ukrainę. Putin mówi o jakiejś denazyfikacji. To bezczel-
ne!” – tak powiedział Biden w Warszawie. I jeszcze jedno 
zdanie, które wymknęło się amerykańskiemu prezyden-
towi: „Na litość boską, ten człowiek nie może pozostać 
przy władzy”. Zdanie wywołało wiele dyskusji i komen-
tarzy. Wiadomo, że nie było go w zapisie przemówienia 
i najwyraźniej stanowiło improwizację Bidena – podkre-
ślano w wielu komentarzach prezydenckiego wystąpienia. 

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Przeraża gro-
za wojny, ale mordy, grabieże, egzekucje i zsyłki to nie 
sceny ostatnich dni. Bestialstwo „wielkiego brata” nie 
jest niczym nowym, jego okrucieństwo nie zna granic. 
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Burzone miasta 
Ukrainy przypo-
minają tragiczne 
obrazy naszej hi-
storii: rzeź Pragi, 
katownie NKWD, 
Starobielsk i Ka-
tyń. Szacunek i po-
dziw budzi upór, 
męstwo i poświę-
cenie Ukraińców. 
Rosjanie liczyli na 
błyskawiczny suk-
ces, zajęcie Kijowa 
z marszu i trium-
falną paradę zwy-
cięstwa. Determi-
nacja Ukraińców 
najwyraźniej ich 
zaskoczyła. Upór 
i zaciekła obrona 
każą się domyślać, 
że wojna będzie 
bardzo długa!

Red. Wojciech 
Pestka: Tak, trze-
ba podkreślić bo-
haterstwo, heroizm 
ukraińskich żołnie-
rzy. Ale ta wojna 
oglądana z głębo-
kich tyłów czasa-
mi nabiera wymia-
rów kabaretowych. 
Miałem w pierw-
szych dniach agre-
sji kontakt z mło-
dym ukraińskim 
wolontar iuszem, 
który wstąpił do 
formacji obrony te-
rytorialnej i udo-
stępnił swój samo-
chód do przewozu 
zaopatrzenia dla 
wojska, leków i pomocy humanitarnej. Zaskoczył go 
rozmach, z jakim na odległym od frontu zapleczu bu-
dowano masywne blok-posty, ilość przeciwczołgowych 
„jeżyków” na głębokich tyłach we wsiach, o które nikt 
przy zdrowych zmysłach nie będzie toczył walk, czy 
chociażby bilbordy na ulicach Lwowa z przesłaniem 

skierowanym do agresora – „Rosyjski żołnierzu, na 
ciebie nikt tu nie czeka”. Nie mówiąc o gigantycznych 
partiach używanej odzieży wysyłanych na front jak-
by ta wojna była batalią z nudyzmem a nie walką na 
śmierć i życie, w której liczy się solidny mundur, do-
bre buty, kamizelka kuloodporna…

Wojciech Korkuć, Achtung Russia, plakat powstał w 2014 jako reakcja na aneksję Półwyspu Krymskiego  
przez Rosję, domena publiczna.
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Ks. Prof. Edward Walewander: W prasie polskiej 
i ukraińskiej można znaleźć informacje o stratach po-
noszonych przez armię rosyjską. Czołgi, transportery, 
a i samoloty płoną niczym zabawki. Dzieci już wiedzą, 
że tureckie bajraktary w rękach ukraińskich żołnierzy są 
postrachem rosyjskiego wojska. Ale można domniemy-
wać, że podobne straty – w ludziach i sprzęcie – musi po-
nosić i strona ukraińska. Wojna się przeciąga, rosyjscy 
propagandziści będą mieć zapewne kłopoty z wyjaśnie-
niem społeczeństwu, skąd tak duże straty. To nie nasze 
zmartwienie, ale trudno nie dostrzec, że armia rosyjska 
nie może ogłaszać wielkich sukcesów. Przed imperialny-
mi zakusami Rosji broni się nasz sąsiad, naród kochający 
ojczyznę, ale umiejący posługiwać się bronią! Nie nauczy-
li się tego w czasie trzech tygodni trwania konfliktu! Gdy-
by nie patriotyzm, umiejętność obchodzenia się z bronią, 
już dawno nie byłoby Ukrainy. 

Red. Wojciech Pestka: Chciałbym zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną ważną rzecz – w 2014 roku armia ukraińska 
była słaba, pozbawiona nowoczesnego sprzętu i sprawne-
go dowództwa. Można powiedzieć, że Krym oddali nie-
mal bez oporu i pewnie podobnie byłoby z Donbasem, 
gdyby nie oddziały „dobrowolców”. Ale paradoksalnie 
Rosja, wszczynając wojnę z Ukrainą, zainicjowała proce-
sy związane z budowaniem tożsamości narodowej, a to 
jest fundament budowania znaczących zjawisk w kultu-
rze. Ukraińcy się zjednoczyli w jeden, zdeterminowany 
do obrony swej niepodległości i odrębności kulturowej 
naród. Rosjanie znaleźli się w pułapce, zbyt długo żyli 
wyobrażeniami i ułudą: nie wzięli pod uwagę, że czas 
wszystko zmienia. Myśleli, że przyjdą, strzelą kilka razy 
na wiwat i wszystko się rozpadnie. Iluzja Putina, że Ro-
sja kończy się tam, gdzie rosyjski język, legła w gruzach.  
Rosjanie przez wieki narzucali Ukraińcom kompleks niż-
szości przed rosyjskim językiem, przed rosyjską kultu-
rą, przed gigantyzmem rosyjskim, a trzeba rozumieć, że 
kwestia języka jest kluczowa, to problem samoidentyfi-
kacji narodu. I nie jest prawdą, że presja kultury rosyj-
skiej na Ukrainę się skończyła: być może dopiero wojna 
zmieni tę sytuację. 

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: W tych dniach 
posłowie różnych ugrupowań wzywają rząd Prawa 
i Sprawiedliwości do przeprowadzenia powszechnego, 
dobrowolnego przeszkolenia wojskowego Polaków. Kie-
dy minister Antoni Macierewicz podjął próby tworze-
nia Wojsk Obrony Terytorialnej natychmiast podniosły 
się głosy sprzeciwu. Oddziały te zwano prywatną armią 
Antoniego Macierewicza. Inicjator utrzymywał, że wła-
ściwe, nowoczesne przeszkolenie pozwoli stawić czoła 

rosyjskim oddziałom specjalnym, którym powierza się 
zadania specjalne. Opozycja stawiała pytania, czy ta ar-
mia nie stanie się orężem w walce politycznej. Czas po-
kazał, jak naiwne były to obawy. 

Prof. Czesław Michałowski: Zgoda, Wojska Obro-
ny Terytorialnej to odpowiedź polskiego rządu na za-
grożenia wojną hybrydową, czyli inwazję tzw. zielonych 
ludzików, o których świat usłyszał pierwszy raz, kiedy 
w Donbasie, „uzbrojonych żołnierzy nieposiadających 
dystynkcji wojskowych ani innych wyróżników, które po-
zwalałyby na określenie ich narodowości, prowadzących 
zbrojne działania regularne i nieregularne”.

Ks. Prof. Edward Walewander: Całe pokolenia znały 
okropności wojny z literatury i filmu. Dzisiaj jej grozę po-
znajemy z korespondencji wojennych serwowanych przez 
każdą stację telewizyjną. Widzimy zrujnowane domy, roz-
bity sprzęt wojskowy zalegający na polach i szosach, stosy 
trupów, obwoźne rosyjskie krematoria do spalania zwłok 
swoich żołnierzy... Korespondenci donoszą o rabunkach 
i gwałtach rozwydrzonych żołdaków, ale coraz częściej po-
jawiają się informacje o porywaniu kobiet i dzieci. To nie 
są przypadki. Wywożą całe domy dziecka! To szatańska 
akcja! Przerażający jest los tych dzieciaków, które zosta-
ną pozbawione tożsamości narodowej. To przecież – ko-
lejna – stalinowska deportacja! To są metody i działania 
epoki Stalina! To są zbrodnie przeciw ludzkości. Przywo-
łam tu słowa jednego z polskich biskupów, który ocenia-
jąc działania Putina na Ukrainie powiedział dobitnie, że 
mają one znamiona ludobójstwa, są zaplanowanym pro-
cesem wyniszczania suwerennego, niepodległego narodu.

Rosja to państwo, które zawsze żyje cudzym kosz-
tem. Chorobliwa duma hamuje własny rozwój. W związ-
ku z tym nawet ekspansjonizm w wydaniu rosyjskim jest 
destrukcyjny. Wyzyski i grabież, o których mówimy, nie 
przynoszą dobrobytu narodowi, a co najwyżej wąskiej eli-
cie społeczeństwa, która zdobycze marnotrawi. Gospo-
darka jest rabunkowa. Obliczona na krótką metę. Nie dzi-
wi zatem, że ciągle aktualne staje się hasło, iż „Rosja to 
kolos na glinianych nogach”.

Red. Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Mieszkańcy 
Zachodu całe lata pozostawali ślepi i głusi na prawdę 
o wschodnim imperium zła. Wierzyli i wierzą w rosyjski 
autentyzm, rosyjską sztukę i duszę. Tymczasem roman-
tyczna wizja Rosji to mit. Rzeczywistość jest smutna, 
by nie powiedzieć tragiczna. Prawo i porządek w Ro-
sji? Niby skąd, skoro panuje skorumpowana władza, na 
straży porządku stoją resorty siłowe, bezkarna policja 
i brutalna armia. Ale o tym już w drugim odcinku na-
szej rozmowy.
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Odpierając moskiewską nawałę… 
Bitwa pod Orszą 8 września 1514 r.

Bartosz 
Staręgowski

Korona Królestwa Polskiego łącząc się z Wielkim 
Księstwem Litewskim dzięki Unii Lubelskiej w 1569 r. 
otrzymała z jednej strony cenne wsparcie w postaci do-
datkowych zasobów, ogromnych terytoriów oraz bitnej 
i zaprawionej ludności. Z drugiej strony państwu polskie-
mu, do tej pory niegraniczącemu z Wielkim Księstwem 
Moskiewskim przybył nowy, bardzo niebezpieczny wróg. 
Wojny toczone z nim jak pokaże przyszłość staną się nie-
zwykle kosztowne i wyczerpujące dla państwa polsko-li-
tewskiego, czego jeszcze przed unią doświadczała Litwa 
a w mniejszym stopniu także i Polska.

Otoczeni przez wrogów

Wielkie Księstwo Litewskie od wielu lat otoczone było 
przez wrogów. Z północy zagrażał jej Zakon Krzyżacki, 
a od południa pustoszące najazdy Tatarów. Przez wie-
le lat Litwa walczyła również z Królestwem Polskim, ale 
od czasów panowania dynastii Jagiellonów problemy te  
naturalnie skończyły się. Po pewnym czasie wspólnym 
wysiłkiem Polski i Litwy, udało się zażegnać zagrożenie 
krzyżackie. Zawierano również okolicznościowe rozej-
my i sojusze z Tatarami. Najpoważniejsze jednak zagro-
żenie krzepło na wschodzie. Jak wiemy niegdysiejsze pań-
stwo – Ruś Kijowska w wyniku rozdrobnienia feudalnego 
a następnie najazdu mongolskiego rozpadła się a tereny te 
podporządkowała sobie Złota Orda. Zależność tę udało 
się zrzucić dopiero w 1480 r. i właściwie od tego momen-
tu zauważalny jest sukcesywny napór Wielkiego Księstwa 
Moskiewskiego na tereny litewskie. 

Pierwsze wojny z Moskalami rozpoczęły się w 1493 r. 
a następnie kontynuowano je w latach 1500-1504 za 
czasów panowania cara Iwana III Srogiego i króla Jana 
Olbrachta. W wyniku ofensywy moskiewskiej Litwa 
utraciła ziemię siewiersko-czernichowską. Przegrana 
w bitwie pod Wiedroszą i dostanie się księcia Konstan-
tego Ostrogskiego do niewoli, otworzyło Moskwie dro-
gę na Kijów i Smoleńsk. Zawarty rozejm był upokarzają-
cy dla strony litewskiej. Wznowienie konfliktu nastąpiło 
w 1507 r. kiedy królem był Zygmunt I Stary, a w walkę 

po stronie Moskwy zaangażował się jeden z najważniej-
szych dworzan i polityków litewskich.

Zdrada Michała Glińskiego

Michał Gliński, bo to o nim mowa, to jeden z najzdolniej-
szych polityków i dowódców na litewskim dworze Zyg-
munta I Starego. Mający tatarskie korzenie kniaź, zdo-
był bogate wykształcenie oraz doświadczenie polityczne 
i militarne podróżując po państwach Europy zachodniej. 
W wyniku kilku kampanii przeprowadzonych przeciw-
ko Tatarom udało mu się zdobyć poważanie i szacunek, 
z czego największe zwycięstwo pod Kłeckiem na Rusi 
Czarnej zdobyło mu uznanie w oczach samego króla. 
Gliński cisząc się poważaniem i zaufaniem monarchy, do-
stąpił zaszczytu sprawowania urzędu marszałka nadwor-
nego litewskiego. Niestety prywatny zatarg z Janem Za-
brzezińskim oraz jego zabójstwo doprowadziło do utraty 
łask i przejście na wrogą stronę. 

Siły moskiewskie, które w 1507 r. dość niemrawo pro-
wadziły swoje działania operacyjne, po przejściu Gliń-
skiego na ich stronę w 1508 r. nabrały dodatkowego 
animuszu. Najpierw zdobyły Mozyrz a następnie przy-
gotowywały grunt pod wkroczenie głównych sił rosyj-
skich, które miały zająć Smoleńsk i Połock. Tymczasem 
król po otrzymaniu wiadomości o zdradzie i buncie 
Glińskiego, rozpoczął przygotowania wojsk polskich, 
których celem było wsparcie Litwinów. Ostatecznie 
udało się zgromadzić mu ok. 5000 żołnierzy, po po-
łowie jazdy i piechoty. Dowództwo nad kawalerią po-
wierzono Mikołajowi Firlejowi, kasztelanowi krakow-
skiemu a następnie hetmanowi wielkiemu koronnemu 
(Firlej był przedstawicielem jednego z najpotężniejszych 
rodów na Lubelszczyźnie). We wstępnych założeniach 
Firlej miał połączyć się z siłami Ostrogskiego na Woły-
niu, jednak król zmienił zdanie i pomaszerował z jego 
siłami na Brześć. 4 czerwca 1508 r. obie armie połączyły 
się a następnie skierowały w stronę Mińska chcąc prze-
ciąć marsz nieprzyjacielowi. Tymczasem Wasyl III naka-
zał Glińskiemu ruszyć pod Orszę. Po przeprowadzeniu 
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kilku ataków na miasta znajdujące się na trasie przemar-
szu Gliński osiągnął wreszcie zakładany cel. 

Armia polsko-litewska nie zastając przeciwnika pod 
Mińskiem również ruszyła w kierunku Orszy i dotar-
ła tam 12 lipca. Natychmiast rozpoczęto przygotowania 

do ustawienia sił polsko-litewskich do walki a forpocz-
ta złożona z lekkiej jazdy dokonała niespodziewanego 
ataku na rosyjskie tabory. Zaskoczenie jakie wywołało 
to w siłach moskiewskich doprowadziło do ich wycofa-
nia, mimo usilnych protestów kniazia Glińskiego. Była 

Obraz Bitwa pod Orszą 8.09.1514, tempera na desce, między 1524–1530, 165 × 262 cm, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r., Muzeum Narodowe w Warszawie
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to pierwsza próba sił, choć w ostateczności nie doszło 
do bitwy. Wojskom polsko-litewskim przyjdzie na nią 
poczekać aż 6 lat. Narazie, po trwających kilka miesięcy 
rajdach po terenie Litwy, 6 października podpisano ro-
zejm, który utrwalał postanowienia z pierwszych wojen.

Rozprawa z wojskiem moskiewskim pod Orszą – 8 
września 1514 r.

Po kilku latach spokoju na wschodniej granicy Litwy, 
Wasyl III w 1514 r. po raz kolejny rozpoczął działania 
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wojenne. Zawarł w tym celu nawet sojusz z cesarzem 
Maksymilianem Habsburgiem oraz Hanzą, związkiem 
miast niemieckich. W lipcu przeprowadził uderzenie 
w wyniku, którego zajął Smoleńsk. 

Nie czekając dalszych kroków carskich dowódców, 
Zygmunt I rozpoczął budowę armii, która osiągnęła stan 
35 000 żołnierzy. 16 000 liczyła armia litewska dowodzo-
na przez hetmana wielkiego litewskiego księcia Konstan-
tego Ostrogskiego złożona z pospolitego ruszenia a 14 000 
zaciężna armia polska dowodzona przez kasztelana wiślic-
kiego Janusza Świerczowskiego oraz hetmana nadwornego 
Wojciecha Sampolińskiego. Do tego dochodziła piechota 
najemna oraz poczty wolontarskie panów małopolskich. 
Wśród armii koronnej trzon jej sił kawaleryjskich stano-
wiła ciężkozbrojna jazda kopijnicza oraz wspierający ją 
strzelcy konni. W armii litewskiej trzon stanowiła lek-
ka jazda litewska, słynna ze swojej determinacji oraz nie-
złomności. Wsparcie zapewniały również roty piesze oraz 
nowy wynalazek na łonie polskiej wojskowości – husa-
ria. Ta lekka, wywodząca się z Serbii jazda zwana potocz-
nie racami dotarła do polski za pośrednictwem Węgier. 
Nazwa został zapożyczona od węgierskiego słowa huszár, 

oznaczającego jeźdźca. Co najważniejsze armii polsko-li-
tewskiej towarzyszył również artyleria. 

Armia polsko-litewska po przegrupowaniu ruszyła 
w kierunku Smoleńska z zamiarem jego odbicia. Na cze-
le wojsk moskiewskich car postawił bojara Iwana Cze-
ladnina, któremu oprócz Glińskiego towarzyszyli inni 
bojarzy: Michał Golica oraz Dymitr Bułhakow. Siły mo-
skiewskie liczyły 80 000 ludzi. Po dotarciu do Borysowa 
Zygmunt I zatrzymał się z siłami liczącymi 4000 żołnie-
rzy, natomiast resztę wojska pod dowództwem księcia 
Ostrogskiego skierował w stronę Dniepru, gdzie zbie-
rały się wojska nieprzyjaciela. 

Po dotarciu 7 września do przeprawy na rzece, ksią-
żę hetman rozpoczął demonstrację wojskową mającą na 
celu odwrócenie uwagi od budowania przeprawy na rze-
ce. Nazajutrz udało się ukończyć przeprawę i armia pol-
sko-litewska przedostała się przez rzekę. Ostrogski usta-
wił swoje siły według tzw. starego urządzenia polskiego 
podzielonego na trzy hufy: walny, czelny i posiłkowy. 
W pierwszych hufach stanęła najcięższa jazda kopijni-
cza oraz roty pomocnicze z Małopolski. W hufie czel-
nym przemieszana była jazda z piechotą. Huf posiłkowy 

https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/bitwa-pod-orsza-8-wrzesnia-1514/
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stanowiła husaria oraz lekka jazda litewska. Na prawym 
skrzydle Ostrogski umieścił artylerię. Wojsko polsko-li-
tewskie zostało ściśnięte i podzielone na cztery kolum-
ny uderzeniowe, które po bokach osłaniała husaria i lek-
ka jazda litewska. 

Iwan Czeladnin rozciągnął swoje wojska na przestrze-
ni 5 km. W pierwszej kolumnie ustawił straż przednią, 

która osłaniała główne zgrupowanie liczące trzy ko-
lumny. Całość wojsk zamykała straż tylnia. Siły rosyj-
skie składały się głownie z jazdy bojarskiej oraz piecho-
ty. Moskwa nie posiadała artylerii. Czeladnin liczył na 
otoczenie sił Ostrogskiego z dwóch skrzydeł, jednakże 
gęsto porośnięty roślinnością teren utrudniał zrealizo-
wanie tego założenia. 

Bitwa pod Orszą, ilustracja do „Kroniki polskiej” Joachima Bielskiego, sygnowana na kompozycji monogramem IB. autor: Jörg Brückner[?],
drzeworyt, 18,6 × 16,1 cm, przed 1597 r., zbiory POLONA
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Po spędzeniu harcowników moskiewskich przez pol-
sko-litewskich, Ostrogski powoli ruszył do przodu. Na 
lewe skrzydło armii Ostrogskiego próbował uderzyć Go-
lica, jednak wstrzymał go Sampoliński przeprowadzając 
udaną szarżę. Po zaciętym boju Golica by zrównoważyć 
straty skorzystał z posiłków i zmusił do częściowego cof-
nięcia się jazdy. Cofający się jeźdźcy odsłonili piechotę 
uzbrojoną w arkebuzy, która przywitała Rosjan gęstym, 
huraganowym ogniem i doprowadziła zamieszania w si-
łach Golicy. Korzystając z chaosu w szeregach Rosjan, 
Ostrogski przeprowadził uderzenie w centrum, co za-
początkowało zaciętą walkę w samym środku obu armii. 

Nie wiedzieć czemu Czeladnin nie rzucił do wal-
ki wszystkich sił a tylko ich część, samemu wyczekując 
na rezultat potyczki w centrum. Dużą pracę w trakcie 

bitwy zrobiła husaria, która naj-
pierw ściągnęła na siebie uwagę le-
wego skrzydła dowodzonego przez 
Bułhakowa a po dłuższym boju wy-
cofała się taktycznie w stronę artyle-
rii. Ogień artyleryjski okazał się za-
skoczeniem dla sił moskiewskich. 
Przerażone i rozproszone siły lewe-
go skrzydła moskiewskiego zaczęły 
odwrót napierając na własnych żoł-
nierzy. Pogłębiło to chaos w szere-
gach wojsk Czeladnina. Tymczasem 
husaria wykonała manewr nawraca-
jący, dołączyła do wojsk hufu wal-
nego i przeprowadziła ostateczne 
uderzenie. Pod naporem wojsk pol-
sko-litewskich Rosjanie rozpoczę-
li gorączkowy odwrót. Resztki sta-
wiających opór Rosjan rozbiła lekka 
jazda litewska Jerzego Radziwiłła 
i kopijnicy Świerczowskiego. Rosja-
nie rozpoczęli gorączkową uciecz-
kę w stronę Smoleńska a sam Cze-
ladnin dostał się do niewoli. Był 
to koniec bitwy, która zakończy-
ła się całkowitym zwycięstwem sił 
Ostrogskiego.

Pyrrusowe zwycięstwo

Jak to zwykle w naszej polskiej hi-
storii bywa, wielkie zwycięstwa mi-
litarne nie idą w parze z polityczny-
mi. Strona polsko-litewska zdobyła 
co prawda pokaźne łupy, wzięła do 
niewoli 5000 Rosjan, w tym 10 wo-

jewodów i rozbiła brawurowo siły moskiewskie, to wi-
doków na zdobycie Smoleńska niestety nie miała. Wy-
czerpana bitwą armia Ostrogskiego nie mogła pozwolić 
sobie na kolejne straty, które wynikłyby z długotrwałego 
oblężenia. Musiano się zadowolić chwilowym zwycię-
stwem a na zdobycie Smoleńska przyjdzie jeszcze dłu-
go poczekać. Tym niemniej bitwa pod Orszą jest do-
brym świadectwem waleczności sił polsko-litewskich 
oraz dowodem na wykorzystanie nowoczesnych jak na 
owe czasy środków walki w tym broni palnej i artylerii, 
która dała znaczącą przewagę nad prymitywnymi siła-
mi z Moskwy. Co więcej, swój pierwszy debiut zaliczy-
ła również husaria, która w przyszłości stała się funda-
mentem polskiej armii. 

Bartosz Staręgowski

Zbiory POLONA
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Pandemia i Putin
«Ruskij mir»

Jadwiga 
Mizinska

1. Pandemiczna mentalność

Albert Camus, autor Dżumy, przy okazji swej alegorycz-
nej powieści, odkrył schemat wszelkich epidemii. Nie 
przewidział tylko, że poszczególne epidemie mogą się 
połączyć i zlać w jedną Pandemię. W dwóch znacze-
niach tego słowa: po pierwsze, gdyż ogarniają cały ziem-
ski glob, po wtóre: bo dotyczą naraz sfery cielesnej i psy-
chicznej. Śmiertelna choroba korona wirusa (COVID 
19) pociąga bowiem za sobą dotkliwą chorobę psychicz-
ną, a w gruncie rzeczy – społeczną. Jest zaraźliwa – tak-
że w obydwu sensach. 

Rzeczywiste wirusy „przeskakują” z człowieka na czło-
wieka w trakcie czas kichania. Jako że są niewidzialne go-
łym okiem, nie można się przed nimi ubezpieczyć ani 
w ich w porę wykryć. Dotychczasowe doświadczenia 
z biologicznym aspektem pandemii korono-wirusa, pro-
wadzą do następujących wniosków; mianowicie, że nale-
ży m a s k o w a ć nos i usta oraz – że trzeba się s z c z e -
p i ć przeciwko jej wyniszczającym skutkom aż do tego 
momentu, aby osiągnąć „o d p o r n o ś ć s t a d n ą” – tak 
brzmi fachowe określenie epidemiologów, nieco obraź-
liwe dla homo sapiens. Wszak epidemie nie omijają też 
zwierząt – np. ptasia czy świńska grypa. Należy przeto 

Piotr TUSE Jaworski, No more time, z cyklu: „Solidarni z Ukrainą”, około stacji Pomorskiej Kolei Metropolitarnej Gdańsk Jasień, net.
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powściągnąć ludzką pychę – degradacja oraz wyniszcza-
nie zdrowia i życia dotyczą wszystkich żywych istot. 

Na tle stosunku do szczepień zarysowały się opo-
zycyjne, a wręcz wrogie stanowiska. Zwolennicy po-
wszechnych szczepień natykają się na opór anty-szcze-
pieniowców. Ostatecznym testem okazuje się poziom 
śmiertelności ofiar pandemii.

Pandemia społeczna, po cichu towarzysząca pandemii 
biologicznej, posiadają identyczny schemat. Polegający na 
tym, iż dany system zaczyna się zachowywać nierajonal-
nie albo zgoła irracjonalnie. Z miejsca trzeba zaznaczyć, 
iż racjonalność nie jest tożsama z logicznością. Logi-
ka wymaga ścisłego wynikania skutków z przyczyn (je-
śli p to q). Kieruje się zatem zasadą przyczynowości oraz 
myślowej dedukcji. Jej ilustracją jest dobry kryminał; dr 
Watson oraz jego przyjaciel w ogóle nie muszą prowa-
dzić empirycznych badań. Wystarczy, by ci zaprzyjaźnieni 
detektywi stosowali metodę myślowego wynikania faktu 
zbrodni z jej motywów. Tymczasem racjonalność domaga 
się ponadto uwzględnianiu momentu empirycznego, li-
czenia się z rzeczywistością, czyli z konkretnymi faktami. 
Opiera się przeto na indukcji, na uogólniania wniosków 
i konkluzji z obserwacji realnych, „namacalnych” faktów.

W sytuacji kataklizmu biologicznej oraz społecznej 
pandemii następuje eksplozja pandemicznego myśle-
nia. Wielkie zagrożenie rodzi adekwatną mentalność za-
wieszającą prawa logiki i racjonalności. Panika zaćmie-
wa umysł. Nakłada na niego zaćmę i kataraktę. Widzimy 
nie to, co Jest, ale – własny Strach. Strach o „wielkich 
oczach”: 

2. Zamknięty umysł

Casus Putina, absolutnego władcy nieistniejącego już Im-
perium Radzieckiego, zaskoczył wszystkich tych, którzy 
kierowali się zasadą r z e c z y w i s t o ś c i. „Odklejony” 
od realności Putin, wydumał sobie na własną rękę szalo-
ną utopię. Istnieją dwa rodzaje utopii. Wspólną podstawą 
optymistycznej „różowej utopii” oraz jej przeciwieństwa, 
pesymistycznej – „dystonii czarnej” stanowi koherencja, 
czyli spójność. Nie może w nich być najmniejszej luki. 
Utopia stanowi całkowicie szczelny, domknięty konstrukt 
myślowy. Dopóki utopia funkcjonuje jako twór literatu-
ry, spójność stanowi jej zaletę – co wielokrotnie podkre-
ślał Stanisław Lem. Jednakże, gdy jakiś polityk czy ide-
olog próbuje daną utopię wcielać w życie, prowadzi to 
do syndromu „zamkniętego umysłu”. Nieprzenikalnego 
na żadne wątpliwości, zarzuty, argumenty. Zatrzaśnięte-
go jak czarnobylska kapsuła. Umysł zamknięty produkuje 
taśmowo wyłącznie „jedyną prawdę”, „jedyną słuszność”. 
Powołując się przy tym na Najwyższy Autorytet Umysł 

zamknięty. Przemienia się niebacznie w umysł zniewo-
lony. Genialny jego opis znajdujemy u Czesława Miło-
sza i Georga Orwella w książkach „Rok 1984” i „Folwark 
zwierzęcy”. Krańcowym, i niesamowitym efektem umy-
słu zniewolonego staje się obrócenie na nice fundamen-
talnych wartości: wojna jest pokojem, nienawiść jest mi-
łością, ignorancja jest mądrością. 

Specyficzną odmianą „utopii myślowej” jawi się spo-
łeczna p a r a n o j a. Ewidentna psychiczna choroba, po-
legająca na systemowych u r o j e n i a c h. Występuje ona 
w wielu wersjach, na przykład w urojeniach wielkości czy 
w teoriach spiskowych. Koronnym efektem paranoi sta-
je się „zamknięty umysł”. Kolokwialnie mówiąc – „za-
kuty łeb”, żelazna przyłbica, chroniąca dawnych rycerzy 
od ciosów topora. Słynny plakat do filmu Andrzeja Waj-
dy, „Człowiek z żelaza” przedstawia ludzką głowę ściśnię-
tą żelazną obręczą, Roją się w niej wyłącznie paranoicz-
ne myśli…

 Uosobieniem zamkniętego umysłu okazał się Wło-
dimir Putin. Zdołał on wywrócić do góry nogami filo-
zoficzny aksjomat Parmenidesa: „Byt jest, a niebytu nie 
ma”. Zaprzeczył więc oczywistym faktom, zanegował rze-
czywistość. Już w pierwszych dniach inwazji na Ukrainę 
(24 lutego 2022), ogłosił, iż Ukraina n i e  i s t n i e j e. 
Uzasadnił to subiektywną wizją trzech „historycznych” 
krain: Wielkorusi, Małorusi i Białorusi. Samemu Leni-
nowi zarzucił grzech wydzielenia autonomicznych kra-
jów; mających prawo do samostanowienia oraz do nie-
podległości i autonomii. Jednym zdecydowanym gestem 
postanowił zastopować wszelkie procesy dziejotwórcze. 
Zamrozić je i zamienić w „wieczną zmarzlinę”. Własną 
utopię Imperium Sowieckiego, obejmującego niegdyś 
szóstą część świata, postanowił wskrzesić wbrew wszel-
kim oczywistym faktom. Jakby hołdował sentencji Hegla: 
„tym gorzej dla faktów”.

Potęga jego upiornej utopii jest tak wszechmocna, 
iż gotów jest jej bronić kosztem zbrodni na tysiącach, 
a może nawet milionach ludzi, nie wyłączając cywili, star-
ców, kalek, kobiet, dzieci i niemowląt. Oraz domowych 
zwierząt przynależnym do ludzi, którzy je kochają. 

Wielu ekspertów z wielu różnych krajów gorączko-
wo poszukuje „definicji Putina”, określając go wariatem, 
głupcem, psychopatą, socjopatą. szaleńcem, zbrodnia-
rzem, czy wręcz ludobójcą. Jest to poniekąd zrozumia-
łe; niestety, to tylko emocjonalna reakcja na ogrom zła, 
które bez wątpienia Putin już wyrządził. Żeby zanalizo-
wać samą i s t o t ę jego zbrodni, nie wolno poprzestać 
na epitetach. Niewiele z nich wynika dla dotarcia do sa-
mych „korzeni zła”. Zbrodnia Putina – to przede wszyst-
kim zbrodnia myślowa, dokonana na Prawdzie! Owa my-
ślowa zbrodnia implikuje wszystkie inne. 
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Hannah Arendt, badaczka totalitaryzmu, autorka słyn-
nej relacji z procesu norymberskiego pt. „Eichmann w Je-
rozolimie”, wynalazła kategorię „zła banalnego” i odróż-
niła je od „zła radykalnego”. 

Kiedy próbujemy rozgryźć fenomen Putina, warto sko-
rzystać z jej przemyśleń. 

3. Zło potworne a zło banalne

Zło potworne, o którym niegdyś pisał filozof Imma-
nuel Kant, a które wcześniej zilustrował artysta Szek-
spir (choćby w dramacie „Ryszard III”) przejawia się 
w nieludzkim bestialstwie. Król Ryszard był całkowi-
cie świadomy, że je popełniał – wręcz się tym chlu-
bił. Rodzona matka go wyklęła. Był wcieleniem wszel-
kiej zbrodni, również – zbrodni moralnej. Sam siebie 
wyrzucił poza jakakolwiek moralność, co więcej wy-
jaśniał, dlaczego tak uczynił, m.in. z powodu swojej 
brzydoty i kalectwa.

Tak więc, zło potworne wymaga specyficznej w y j ą t -
k o w o ś c i. Oraz swego rodzaju „heroizmu”, postawie-
nia się poza nawiasem człowieczeństwa. Bestia – to już 
nie człowiek. Współczesnym przykładem jest powieść 
Harrisa „Milczenie owiec”. Jej bohater psychiatra doktor 
Hektor Lecter, z całym rozmysłem praktykuje dosłow-
ny kanibalizm. Z upodobaniem pożerał, mordował oraz 
ćwiartował ludzkie szczątki.

Swoją oryginalną koncepcję b a n a l n e g o z ł a, Han-
na Arendt oparła na obserwacji zachowań Eichmanna 
podczas jego procesu przed Międzynarodowym Trybu-
nałem w Jerozolimie. Jako reporterka, starannie reje-
strująca jego odpowiedzi na pytania sędziów trybunału, 
szczególną uwagę zwróciła na następujące rzeczy; przede 
wszystkim na fakt, iż Eichmann osobiście nie zabił ani 
jednego Żyda, co więcej, że starał się niektórych ratować. 
Stąd brało się jego zaskoczenie oskarżeniem o masowa 
zbrodnię – ludobójstwo. Gdy go pytano o przebieg karie-
ry, o jej kolejne szczeble, przy każdej propozycji awansu, 
w myślach powtarzał why not? – dlaczego nie?! Po czym 
je ochoczo spełniał. Przyjmował te oferty bez żadnego 
głębszego zastanowienia. Słowo za- stanowienie, w pol-
skim języku sugeruje tymczasowe przerwanie aktywno-
ści praktycznej, po to, by uruchomić teoretyczną reflek-
sję nad jej sensownością. Eichmann nigdy nie wzniósł 
się na ten poziom. Po przegranej wojnie, którą udało mu 
się przeżyć, po ucieczce do obcych krajów, dopadło go 
jednak oskarżenie o udział o ludobójstwie. Niestety, nie 
dopadły go wyrzuty sumienia. Nie widział do nich naj-
mniejszego powodu; wszakże jako sumienny urzędnik, 
posłusznie i bez szemrania t y l k o wykonywał rozkazy 
przełożonych. 

Czym w ogóle jest sumienie? Znowu sięgnijmy do ety-
mologii, tym razem do rosyjskiego wyrazu somnienije. 
Oznacza on również świadomość. W sumie: treść poję-
cia s u m i e n i e zawiera dwa istotne czynniki: moralny 
oraz poznawczy. Przy czym oba mogą być albo zachowa-
ne, albo naruszone. 

W sytuacji Powszechnej Pandemii, wszyscy nią do-
tknięci doznali uszczerbku na psychice. Oprócz cier-
pienia cielesnego, doświadczyli również cierpienia 
psychicznego polegającego na dotkliwym przeżyciu 
zagrożenia i niepewności. Obaw o życie własne i ży-
cie bliskich, rozszerzających się na całe społeczne gru-
py. Kulminujące w różnych zbiorowych anomaliach, ta-
kich jak wrogość, agresja, teorie spiskowe, powszechna 
podejrzliwość. Jednym słowem – w zbiorowej paranoi 
i psychozie. 

 Pandemia u wielu ludzi wyzwoliła moment myślenia 
urazowego obarczonego lękiem. Lękiem nie tylko przed 
własną chorobą, ale też przed każdym Innym. Postulat, 
czy wręcz nakaz izolowania się od Drugiego, rodzi wo-
kół zagrożonego próżnię. W takiej społecznej próżni, 
w sytuacji przerwy w normalnej komunikacji rodzą się, 
jak u Goyi – potwory. Podatnym gruntem dla psychozy 
i paranoi jest przerwanie normalnych, codziennych inte-
rakcji. Z owej właśnie próżni wyrastają Potwory. Słowo 
„po-twór” sugeruje taką istotę, która jest niejako „odrzu-
tem” stworzenia. Jego dewiacyjnym odpadem. Po pro-
stu – gnijącym śmieciem. Potwór to skutek przerażonej 
wyobraźni. 

Przyjrzyjmy się potworom Putina, przekraczającym 
wymiar zła banalnego. 

[net]
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4. Potwory Putina

A. Potwór Urażonej Ambicji
Każdy normalny człowiek potrzebuje u z n a n i a. Ak-

ceptacji faktu swojego istnienia oraz jego autonomicznej 
wartości. Co więcej – swojej niezbędności w oczach rodzi-
ców, opiekunów, najbliższego i dalszego otoczenia. Pod-
stawowym środkiem – i wyrazem – tego uznawania i ak-
ceptacji jest czuły dotyk rodziców. Przytulanie i pieszczoty, 
jakie „obrysowują” ciało dziecka, a przez to utwierdzają je 
w poczucie realności i bezpieczeństwa. Ich deficyt prowa-
dzi do tzw. choroby sierocej. Niechciane, niekochane czy 
odrzucone dziecko cierpi na dotkliwy głód miłości. Ów 
niezaspokojony głód, dziecko – a potem dorosły – pod-
świadomie sobie rekompensuje w postaci silnej a m b i -
c j i, by stać się kimś wyjątkowo ważnym. Sama w sobie 
ambicja jest czymś pozytywnym; bo pobudza do rozwo-
ju i doskonalenia jednostki, jak to ma miejsce w sporcie 
i w innych dziedzinach. Zwłaszcza na polu twórczości. 
Dopiero gdy zdrowa ambicja przemienia się w ambicję 
przerośniętą, poczyna wyrządzać krzywdy innym, a – 
zwrotnie – również samemu sobie. Wedle Hegla, Wiel-
kie Jednostki, wyrastają ponad anonimową masę i nad nią 
górują. Hegel pogardliwie określa ją „mierzwą Historii”. 
Wybitni wodzowie uzurpują sobie przywilej uosabiania 
Absolutnego Rozumu; pruski filozof, Napoleona nazwał 
„Rozumem na koniu”. Kontynuując ów szereg, można też 
dołączyć listę późniejszych „wodzów”: Hitler to „Rozum 
na czołgu”, Stalin to „Rozum w Gułagu”, Wałęsa to „Ro-
zum na płocie”. A Putin to „Rozum na czołgu” .

Dotąd Tyrani, despoci, satrapowie, i inni jedynowład-
cy niosą w sobie specyficzny rys: w imię Absolutnego 
Rozumu zawłaszczania milionów ludzi i zamieniania ich 
w niewolników. Niewolnik – osobnik pozbawiony indy-
widualnej woli – karmi tyrana nadwyżką jego własnej 
Woli Mocy. Warto poczynić poważne studia nad najwcze-
śniejszym dzieciństwem Nerona, Stalina, Hitlera, Cauce-
scu, Pol Pota i innych podobnych „kanibali” pod kątem 
„pożerania” osób psychicznie słabszych. To swego rodza-
ju g ł o d o m o r y, nigdy nie zaspokojone w żądzy poły-
kania cudzego terytorium, bogactwa, wpływów, prestiżu. 
A nade wszystko niemiarkowanej WŁADZY. Ich biolo-
giczne oraz społeczne sieroctwo, przejawia się w zabor-
czości, chciwości, pazerności na te wszystkie „dobra”, ja-
kie są dla nich cenne: namacalne i przeliczalne. Pozostają 
kompletnie niewrażliwi na wyższe dobra duchowe; są na 
nie całkowicie ślepi i głusi. Wytwarzają wokół siebie nie-
przenikalną otoczkę, osłonę, chiński mur, albo berliński 
mur. Takie osobniki charakteryzują się Szekspirowskim 
„otłuszczonym sercem”. W tych klaustrofobicznych wnę-
trzach oddychają zatrutym powietrzem strachu 

W wielkim zagrożeniu, pod wpływem ostrej pani-
ki, chowają się do podziemi względnie do specjalnych 
twierdz, schronów i bunkrów. Nie ufają nawet najbar-
dziej lojalnym strażnikom i ochroniarzom. Potrzebują 
nawet osobistego kucharza, sprawdzającego na samym 
sobie czy pokarm nie jest zatruty. Są też wprawieni w po-
sługiwanie się skrytobójstwem. A skrytobójstwo to wy-
raz tchórzostwa. 

Urażona ambicja despoty, przeradzająca się w pychę, 
domaga się pochlebstw oraz nieustającej „adoracji”. Ulu-
biona przezeń architektura to imponujące twierdze, zam-
ki i pałace, względnie podziemne, luksusowo wyposażo-
ne labirynty. Ich protoplastą był Minotaur, niesamowita 
bestia z ludzkim ciałem, lecz ze łbem byka. Architektu-
ra tyranów wciela w sobie potworny strach. Każdy Mi-
notaur z trwogą oczekuje na swego Tezeusza. I na jego 
Ariadnę… 

B. Potwór Megalomanii
Każdy tyran i despota cierpi na swoisty a u t y z m, czy-

li na osobliwą „wsobność”. Hodowcy zwierząt posługują 
się terminem „chów wsobny” polegającym na unikaniu 
krzyżowania ras i gatunków. Końcowym tego efektem sta-
je się zwyrodnienie, jak u bulteriera – psa, który zamiast 
się do człowieka łasić, rzuca się mu go gardła i go zagryza. 

Niedoścignionym „wzorem” Putina był Stalin. To wła-
śnie on stworzył podwaliny do Kultu Jednostki. Mimo, 
iż powoływał się na swego poprzednika, wodza rewolu-
cji, po jego śmierci zniszczył testament Lenina. Samowol-
nie ogłosił się najwyższym autorytetem w we wszystkich 
dziedzinach – nawet w językoznawstwie! Jego krypto-
nim – Stalin (człowiek ze stali) wyparł jego rodowe na-
zwisko – Jozef Dżugaszwili – zdrobniale Soso. Ów kryp-
tonim miał istotne znaczenie – „bóstwo” nie potrzebuje 
imienia własnego. Musi być niedostępne dla maluczkich. 
Winno być otoczone k u l t e m, budzącym nabożną cześć 
wyznawców.

Kult Jednostki nie może się obyć od bez tworzenia 
„dworu”. Konstytuują go poplecznicy – stojący za jego 
plecami. Ślepo oddani wodzowi, absolutnie wobec niego 
lojalni. Wierni lecz mierni; nie ma tam miejsca dla indy-
widualistów czy choćby partnerów. 

 W zamian za bezwzględne posłuszeństwo, otrzymu-
ją wielkie nagrody; z jednej strony – częściowy udział we 
władzy wodza, z drugiej – wszelkiego rodzaju material-
ne bogactwa oraz profity. Sam Stalin nie zabiegał o naj-
wyższy status materialny, w pewnym sensie był „ascetą”, 
zadowalał się sprawowaniem czystej władzą. Inaczej Pu-
tin. W miarę pojawiania się społeczeństwa konsumpcjo-
nizmu, wykorzystywał ów trend w celu gromadzenia nie-
przebranego osobistego majątku oraz do korumpowania 
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„plemienia oligarchów”. W ten sposób doszło do po-
wstania dwóch biegunów; skrajnej kumulacji bogactwa 
„elity pieniądza” oraz biedy i ubóstwa całej reszty społe-
czeństwa. Istotne jest przy tym, iż ów proceder przebie-
gał w sposób skryty i niejawny. Dopiero wybuch otwartej 
wojny przeciwko Ukrainie, zmusił Putina i jego akolitów 
do ujawnienia „ukrytych skarbów”. Nielegalnie zdoby-
tych miliardów, luksusowych jachtów, złoconych pałaców, 
prywatnych samolotów. Ich większość jest starannie ma-
skowana, gdyż pochodzi z niejasnych źródeł. 

Fenomen alienacji „elity władzy” opartej na korupcji, 
wyostrzył się w strachu przed ich utratą – potentat, hi-
per-oligarcha Putin jął w pospiechu wyprowadzać jachty 
z portów a zagraniczne waluty – również z zagranicznych 
banków. Podczas gdy Stalin wywoływał entuzjastyczną 
miłość tłumów (po jego śmierci ludzie spontanicznie 
płakali i gromadnie się tratowali), Putin bynajmniej nie 
zabiegał o uczucia tłumów. Był na nie raczej obojętny, 
wystarczał mu wspólny konformistyczny motyw zadowo-
lenia z jego rządów, akceptacji i popierania politycznych 
interesów mas oraz wielkich – często brudnych – bizne-
sów oligarchów.

Dlatego megalomańska idea „ruskiego miru”, Putinow-
ska wizja Wielkiej Rosji wydaje się mało wiarygodna jako 
podstawowy cel. Chęć zrekonstruowania rosyjskiego im-
perium jest bowiem podparta jego prymitywną chciwo-
ścią; panowania nad olbrzymim terytorium, co mu syci-
ło iście Midasową żądzę „złota”. A nade wszystko – pychę 
jego „rozdętego ego”.

 W tym sensie autysta Putin nie jest osamotniony, oli-
garchowie to jego ekonomiczna i polityczna baza. W mia-
rę narastania sankcji nałożonych na wielkie banki, szyb-
ko się osłabia ich wymuszona „solidarność”. Byt określa 
świadomość oligarchów; tracąc miliardy, tracą zarazem 
wierność sojuszom, uciekają z pokładu swoich jachtów 
w tę stronę, jaką im wskazuje aktualny biznes. 

Mentalność Putina i jego wąskiej świty to ścisłe połą-
czenie wąskiego pragmatyzmu, cynizmu i narcyzmu. Ich 
mieszanki eskalującej w bandyckiej „grze o tron”. Impe-
rialne marzenia o panowaniu nad postsowieckim świa-
tem prowokują go do łamania wszelkich praw, w tym 
Karty Praw Człowieka i Obywatela. Wszystkich niepo-
słusznych, w podstępny i brutalny sposób p o p r o -
s t u likwiduje. Przy pomocy odpowiednich, tajnych 
służb, wtrąca ich do więzienia czy obozu, a nierzadko 
skrytobójczo morduje. 

Putin dziedziczy model samodzeirżawjia; panowania 
carów. Oparty na hegemonii „wybrańca” namaszczone-
go przez Boga. Model dziś kompletnie pusty w obliczu 
braku Transcendencji. Karykaturalny, ale morderczy dla 
większości normalnych ludzi, czy wręcz całych narodów. 

Samodzierżawie Putina jest się czym dosłownym. To on 
s a m decyduje o losie całej Rosji, nawet nie licząc się 
z sztabami fachowych doradców. A oni, kierując się stra-
chem, zatajają prawdziwy obraz sytuacji. 

Pojecie alienacji, wyobcowania ze zewnętrznego świa-
ta, to zbyt mało, by określić stopień lekceważenia i pogar-
dę wobec ludzi. Casus Putina to moralne bestialstwo. Ka-
nibalizm. Nihilizm i cynizm. Głuchota na jakiekolwiek 
wartości oprócz własnego egocentryzmu. Narcyzm – to 
wystraszona samotność. Jak to ukazuje grecki mit, wpa-
trzony we własne odbicie w wodzie, piękny młodzieniec 
umiera z głodu Innych Ludzi, zachłystując się samouwiel-
bieniem. Fenomen długotrwałego panowania Putina 
opiera się na bierności większości społeczeństwa. Na jego 
marazmie, uśpieniu i… ogłupieniu. Już dawno nie istnie-
ją dawniejsi opozycjoniści i dysydenci. W jego reżimie 
umilkł głos krytycznego i samokrytycznego rozumu. 

C. Potwór Korupcji i Paraliżu Strachem
Jednym filarów rosyjskiego imperiów carów, było prze-

kupstwo i korupcja. Dawni rosyjscy pisarze często opisy-
wali skomplikowany system rang i podległości miełkich 
czynowników wobec czynowników maguczich. W meto-
dyczny i nieustający sposób korumpowali oni siebie na-
wzajem. „Rewizor” Mikołaja Gogola, to nie tylko zjadliwa 

[net]
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satyra, ale i nieśmiertelny „wzór” przekupstwa, i po-
wszechnej manii pochlebstwa. Wykształcił się nawet od-
rębny żargon, którego kluczowym słowo jest haracz oraz 
popularna wziatka. Wręczana ukradkiem pod stołem 
albo w postaci „podarunków”. 

Powtórzmy: Putinizm to klasyczny schemat zbiorowo-
ści regulowanej podległością słabszych i biedniejszych 
wobec możnych. Oligarchowie są kimś tak „wyjątko-
wym”, iż reszta społeczeństwa zgoła nie wie o ich istnie-
niu. Funkcjonują w specyficznej bańce odizolowanej od 
zwyczajnych ludzi. Rodzina i córki Putina oraz innych 
miliarderów opływa w niewyobrażalny komfort i luksusy. 
Zwykle przebywają na bogatym, sytym Zachodzie, co się 
bynajmniej nie kłóci z ich „patriotyzmem”. Patos „wiel-
ko-mocarstwowości” miesza się z codzienną rutyną kon-
formizmu i oportunizmu.

Zjawisko pochlebstwa w stosunku do „wyższych ran-
gą” bazuje na ordynarnym strachu. Opowiadanie Cze-
chowa o drobnym urzędniku, który mimowolnie kich-
nął w trakcie teatralnego przedstawienia i przerażony tą 
„zniewagą” zaczął nieustannie przepraszać sąsiada, koń-
czy się… jego śmiercią. Akakij Akakiewicz tak się po-
twornie przestraszył, że ze strachu… umarł. Podobnie 
Putin: w trakcie posiedzenia ze swymi dygnitarzami, jed-
nego z nich publicznie upokorzył, zrugał go niczym nie-
grzecznego bachora.

Pokora i upokorzenie, dwa te podobnie brzmiące sło-
wa, niosą całkiem odmienne treści. Prawdziwa – ale nie 
fałszywa – pokora oznacza respekt dla wyższych warto-
ści, którym należy hołdować i je czcić. K l ę k a ć przed 
nimi na kolana. Natomiast upokorzenie polega na bru-
talnym r z u c a n i u kogoś na kolana. Zatem na odbie-
raniu godności. 

Stalin, w trakcie pijaństwa ze swoimi wybrańcami, ka-
zał im tańczyć, by ich ośmieszyć i upokorzyć. Jego nie-
odrodny naśladowca, niepijący Putin, ze swoją świtą po-
stępuje identycznie. Również na trzeźwo każe im tańczyć 
tak, jak on im zagra. Nawalny, jeden z nielicznych oli-
garchów jaki się poważył na nieposłuszeństwo, z naj-
wyższym trudem uszedł z życiem, został uprowadzony 
i wciąż siedzi w ciężkim więzieniu. 

Wspólnym mianownikiem imperialnego dworu jest 
stosowanie ł a s k i, a dokładniej – groźba w y p a d n i ę -
c i a z pańskiej ł a s k i. Wszechwładny Przywódca in-
fantylizuje społeczeństwo, traktując je jak upośledzone, 
niepełnoprawne dzieci. Obiecuje im wszelkiego rodzaju 
„zabawki” i „słodycze”, a gdy stają „niegrzeczne” – zsy-
ła je do gułagu. 

Reasumując: syndrom putinizmu sprowadza się do 
korumpowania przywilejami oraz „pańska łaską”. Wyna-
gradzania ogromnymi miliardami powolnych jego „sług” 

w nadziei na całkowite posłuszeństwo. Jest to system cał-
kowicie b e z d u s z n y, po obu stronach; umysłowo znie-
wolonej większości oraz cynicznej elity. 

D. Potwór Zakłamania
Współczesny zachodni świat z jego wysoką cywiliza-

cją i jej internetowa otoczką, wykształcił komunikacyjną 
sieć. Tak zwane społeczeństwo Sieci zawiera w sobie dwie 
wewnętrznie sprzeczne tendencje. Z jednej strony – gro-
madzi nadmiar błahych informacji jakie zalewają umy-
sły ludzi pozbawionych krytycznych umiejętności i stwa-
rzają pozory „wiedzy”; z drugiej – zaciemniają i zamącają 
rzeczywisty obraz świata. W zabagnionej sferze, prawda, 
fałsz i kłamstwo staja się nierozróżnialne.

Ewangeliczna zasada nakazuje mówić TAK – TAK, NIE 
– NIE gdyż Jej złamanie pochodzi od Szatana jako Księ-
cia Kłamstwa. Współczesny wyrafinowany świat przestał 
się zadowalać opozycją „prawda – fałsz” oraz „kłamstwo 
– prawdomówność”. Pomiędzy te krańcowe bieguny wtar-
gnął mętny żywioł „post-prawdy”. Owo dziwaczne wyra-
żenie niełatwe do zdefiniowania, okazało się niezwykle 
przydatne do maskowania autentycznej relacji miedzy 
obiektywną rzeczywistością a jej wyrafinowanymi pozo-
rami. Należy do nich między innymi tzw. polityka histo-
ryczna i polityczna poprawność. Putin okazał się jej wybit-
nym mistrzem. Jego centralna idea: Russkij Mir owładnęła 
umysłami nie jedynie maluczkich, ale również wielu in-
telektualistów. Zadziwiające, że Rosjanie, którzy za Stali-
na doświadczyli Wielkiego Strachu, a następnie odwilży 
w epoce Chruszczowa, pierestrojki Jelcyna i Gorbaczowa, 
w czasie dwudziestoletnich rządów Putina, cofnęli się do 
„martwego punktu”. Nie wiedzieć kiedy ustała działalność 
rosyjskich opozycjonistów… Pozbawione samo refleksji 
społeczeństwo bez oporu zaakceptowało jego wielkoruską 
manię. Nie zareagowało na zabór Czeczeni, Krymu, Don-
basu i Ługańska. Nie sprzeciwiło się też napaści na Ukra-
inę. Dopiero wolnościowy zryw podczas Majdanu, zaalar-
mował część opinii Zachodu. Choć imperialna polityka 
„późnego Putina” toczyła się na jego oczach, prawie nikt 
wcześniej nie przykładał należytej wagi do procesu „roz-
bioru” Ukrainy i anektowania Krymu. Putin, niby wawel-
ski smok karmił się „niewinnymi dziewicami”. 

Próbując wyjaśnić ową kurza ślepotę profesjonalnych 
polityków Zachodu, można rzec: przecież Putin nie kła-
mał! Z góry założył, iż m u s i powrócić Wielka Rosja z jej 
Russkim Mirem, po czym zaczął planowo realizować ów 
cel. To była jego własna „polityka historyczna”. Na ana-
logicznej zasadzie Adolf Hitler zapowiedział w swoim 
programie Mein Kampf, iż dąży do „ostatecznego roz-
wiązania kwestii żydowskiej” . Na oczach europejskiej 
demokracji, spełnił zapowiedź eksterminacji całych ras 
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i słowiańskich narodów. Hitlerowi nie można było posta-
wić zarzutu kłamstwa. 

Aby, przynajmniej teoretycznie, uporać się z owa po-
tworną „prawdomównością” obu zbrodniarzy: Hitle-
ra i Putina, trzeba odróżnić dwa typy prawdy: prawdę 
humanitarną i prawdę niehumanitarną; prawdę ludzką 
i prawdę nieludzką. Jej pierwszy typ, funduje się na grun-
cie autentycznej moralności, natomiast drugi – na całko-
witej amoralności. Kryterium tego rozróżnienia jest za-
tem aksjologia, a nie tylko epistemologia.

Dodatkowym pojęciem koniecznym do tej analizy 
winno być z a k ł a m a n i e. Zwykłe kłamstwo to przecze-
nie prawdy, jej negowanie, mówienie „białe” na „czarne” 
i – na odwrót. Wystarczy je odwrócić, by prawdą poznać. 
Fenomen zakłamania genialnie rozszyfrował Czesław Mi-
łosz pisząc słynny wiersz, który się potem stał manife-
stem Solidarności: 

Czesław Miłosz
Który skrzywdziłeś
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad jego krzywdą wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed Tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoja cześć kując,
Radzi, ze jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Washington DC, 1950 
 
Na pomieszanie / Milosz
Sama istota zakłamania stanowi p o m i e s z a n i e, sza-

tańskie odwrócenie znaków Dobra i Zła. Schaotyzowanie 
wartości, zdezorientowanie kierunków góra – dół, prawo 
– lewo, wschód – zachód, północ – południe.

Jak widać, można żaglować po wielkim oceanie Świa-
ta bez żadnej busoli i bez żadnego kompasu?

5. Zdechły szczur przy śmietniku

Spengler, autor dzieła „Zmierzch Zachodu”, nie mógł się 
spodziewać, że po jego wielu dziesięcioleciach może rów-
nież nastąpić Zmierzch Wschodu. Tego Wschodu, jaki 
prezentuje idea fix „Ruskiego Miru”. 

„My, cywilizacje, wiemy już że jesteśmy śmiertelne”. 
Współczesne imperia są czymś zupełnie anachronicz-
nym. Kuriozalnym, sprzecznym z globalizacją, ze społe-
czeństwem sieci. Jak też z ekologizmem, który musi się 
wszak troszczyć o samo przetrwanie życia na planecie 
Ziemia.

Planetarna pandemia stanowi wielka próbę dla prze-
trwania całego globu. Kuriozalny „test” psychozy Puti-
na, który nie zawahał się użyć groźby wybuchu wojny 
jądrowej, stawia go nie tylko w rzędzie morderców, ale 
i samobójców.

Podrzędny urzędnik KGB, który niepostrzeżenie 
awansował do roli „Cara Wszechrosji”, wyrósł na szanta-
żystę, który chce trzymać w szachu najważniejszych po-
lityków Zachodu. 

Jak to się stało? Jak do tego mogło dojść? 
Prawidłowej odpowiedzi może udzieli już wcześniej 

przywoływana myślicielka Hannah Arendt. Klucz do 
p o t w o r n o ś c i Putina tkwi w b a n a l z a c j i zła. Nie-
uwagi, nie dostrzegania jego nieznacznych oznak. Nara-
stania lekceważonych jego drobnych śladów. W braku 
czujności wobec złych przeczuć. Pobłażania wobec po-
zornie drobnych kłamstw. 

„Dżuma” Camusa rozpoczęła się od widoku pojedyn-
czych zwłok szczura przy śmietniku…

Jak doszło do tego, że szary i mierny urzędnik III Rze-
szy, Eichmann kończy na sznurze jako ludobójca?

Jak doszło do tego, że przeciętny oficer KGB dosłużył 
się pozycji wszechwładnego przywódcy Rosji? Sięgające-
go po władzę nad całym byłym Krajem Rad i szantażują-
cy cały zachodni świat?

Warto zacytować fragment wiersza Primo Lewiego, 
ofiary Holocaustu: 

Autobiografia 
„Wyższy niż wieża, obraziłem niebo (…)
Śpiewałem pieśni ropuchy”

(Primo Levi, z tomu „Ocalały. Wybór wierszy”. tłum. Jaro-
sław Mikołajski. Wydawnictwo Austeria 2014; autor „Czy 
to jest człowiek?” I947, „Pogrążeni i ocaleni”, 1989. Wię-
zień obozu Auschwitz)

„Czy to jest człowiek?” pyta Primo Lewi w tytule swo-
jej wstrząsającej książki. 

Odnieśmy to pytanie do Putina. Niektórzy internauci 
zwalniają zakaz jego zabicia. Pewien miliarder wyznaczył 
potężną nagrodę za jego zlikwidowanie. Czy rzeczywi-
ście uda się wykorzenić p u t i n i z m tkwiący w rosyjskim 
społeczeństwie? Czy uda się komukolwiek wyleczyć ze 
zbiorowej pandemicznej mentalności? 

Jadwiga Mizińska
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(fragment poematu)

Moje życie rozerwane nagle
Na przed i po wojnie
Moje życie zmienił jeden rozkaz
O kolejnej operacji zbrojnej 

Teraz moja rzeczywistość – wojna
Okrutna, krwawa, nienawistna 
I nowych ofiar nazwiska –
Trofea armii „Bezlitosna”

Moją muzyką śpiew armat
Wybuchy bomb, pomruki Bayraktarów  
Na moim filmie karabin wroga
Kolumny czołgów, przekleństwa komandirów 

Moje bajki pisane są piórem
Zwilżanym śliną okupantów
Moje książki splamione krwią
Krwią przyjaciół, krewnych, dywersantów

Moją tarczą jest mój naród
Jego język, jedność, wola
Nasz duch, siła – jak drogi klejnot
Niepodległość – na wiek wieków dola

Strzelają, niszczą, biją
I chłoszczą rakietami z gradów
Sensu życia nie rozumieją 
Przeznaczenia pocisków 

Śmierć jest ich przeznaczeniem 
Wszystko frunie, wszystko do góry nogami
Przegrana, co nieunikniona
Nikt nie czeka, nie tęskni za wami 

My Ukraińcy, my wolny naród!
przekład Wojciech Pestka

Wojna
W
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ar
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uk
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Wasyl 
Słapczuk

Kilka słów... 
(post, 5 marca 16:27)

Wojna zastała mnie w covidowym szpitalu. Na po-
czątku tydzień leżałem z wysoką gorączką w domu. Póź-
niej dwa tygodnie bez sił i internetu pod aparatem tleno-
wym w szpitalu. Wczoraj mnie wypisali. Dochodzę do 
siebie w warunkach domowych. Pierwsza zachorowała 
żona. Przeszła lekko. Natalia (moja żona) była zaszcze-
piona dwiema dawkami. A do mnie przyczepiło się coś 
bardziej skomplikowanego. Nie byłem zaszczepiony. Od 
czasów postrzału w Afganistanie nigdy nie byłem tak sła-
by. Natalia przekładała mnie jak worek kartofli. Całko-
wita bezradność. Nawet teraz ledwie samodzielnie prze-
mieszczam się z wózka na łóżko. Szpital w Boholubach za 
miastem. Przejechaliśmy przez kolejne blok-posty. Wra-
żenie, jakbym trafił na inną planetę. Myślę, że my wszy-
scy przeżywamy coś (i strach, i dumę, i uniesienie), co 
łączy nas w naród. Coś ze sfery ducha. Ukraińcy zmie-
niają historię. Nie tylko własną, ale i najnowszą histo-
rię całego świata. Żałuję, że przychodzi mi być jedynie 
świadkiem tych niemożliwych do zrozumienia wydarzeń, 
a nie ich uczestnikiem. Przy tym nierealne jest pozosta-
wanie bez jakiegokolwiek zaangażowania w tak masowe 
i wszechogarniające działania, które obecnie mają miej-
sce. Współczuję strat walczącym. Współczuję cywilom, 
którzy znaleźli się w strefie bojowych działań. Na Woły-
niu wszystko jest mniej albo bardziej spokojne. Chcę po-
dziękować swoim kolegom z klasy, którzy pomagali mi 
podczas choroby. [...] Lekarzom bez słów. Bez nich tych 
kłopotów bym nie pokonał. Dziękuję Bogu, że pozwolił 
mi dożyć tego czasu. 

Sława Ukrainie! 

*
Zadzwoniłem do Wasyla następnego dnia, po lekturze 
postu. Zaproponowałem, że zabierzemy go z rodziną do 
Polski „zielonym korytarzem”, ale zdecydowanie odmó-
wił. Powiedział, że nie zamierza nigdzie wyjeżdżać, jest 
u siebie i tu pozostanie. Miał tylko sobie za złe, że nie 
może pomóc walczącym. 

Wojciech Pestka

Wasyl Słapczuk – jeden z najbardziej znanych ukra-
ińskich pisarzy średniego pokolenia, laureat najwyższej 
ukraińskiej Nagrody Literackiej im. Tarasa Szewczen-
ki (2004), doktor nauk filologicznych. Uczestnik wojny 
w Afganistanie, autor powieści Kobieta ze śniegu (Lublin 
2012), Księga zapomnienia (Kraków 2013) i Ten sam kurz 
drogi (Lublin 2021), które ukazały się w Polsce w tłum. 
W. Pestki. Kilkakrotnie gościł w Polsce, był między inny-
mi uczestnikiem międzynarodowej sesji „Nasi Sąsiedzi: 
Ukraina i Białoruś” – organizowanej przez Stowarzysze-
nie Pisarzy Polskich w Lublinie a także uczestniczył w Ra-
domskiej Wiośnie Literackiej, spotkał się wówczas czy-
telnikami Lublina, Częstochowy, Jedlni. W Łucku 2019 
roku uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką 
im. Józefa Łobodowskiego przyznawana przez Stowarzy-
szenie Pisarzy Polskich.
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Symon Petlura
(1879–1926) – przywódca 
niepodległej Ukrainy

Mirosław 
Szumiło

Wokół postaci Symona Petlury narosło wiele mi-
tów i sprzecznych opinii. W czasach sowieckich jego na-
zwisko było synonimem kontrrewolucji i ukraińskiego 
„burżuazyjnego” nacjonalizmu. Natomiast konkuren-
ci polityczni i Galicjanie zarzucali mu zdradę interesów 

narodowych, której rzekomo dopuścił się zawierając so-
jusz z Polską. W historii Ukrainy odegrał on równie do-
niosłą rolę, jak Józef Piłsudski w historii Polski. W ich 
drogach życiowych znajdziemy zresztą wiele cech wspól-
nych. Obydwaj zaczynali swoją działalność politycz-
ną w partiach socjalistycznych, ale „wysiedli z czerwo-
nego tramwaju na przystanku Niepodległość”. Połączyła 
ich wspólna walka przeciwko bolszewikom w 1920 roku. 
W przeciwieństwie do Piłsudskiego, Petlurze nie dane 
było zbudowanie niepodległego państwa dla swego na-
rodu, ale jego legenda ożywiała później ruch niepodle-
głościowy w kraju i na emigracji. 

Symon Petlura urodził się 22 maja 1879 r. w Połtawie 
w rodzinie Wasyla i Olhy z domu Marczenko. Jego ojciec 
był drobnym przedsiębiorcą dorożkarskim. W tym cza-
sie ukraiński ruch narodowy w Rosji był bezwzględnie 
zwalczany, a mieszkańców Ukrainy uważano za „Małoro-
sjan”. Tożsamość narodową Symona kształtowały tradycje 
rodzinne matki, wywodzącej się ze starego rodu kozac-
kiego. Młody Petlura skorzystał z najbardziej dostępnej 
dla niższych warstw społecznych w Rosji ścieżki karie-
ry, jaką była nauka w seminarium duchownym. Jednak-
że przed ukończeniem edukacji został usunięty z semi-
narium za działalność polityczną w ruchu rewolucyjnym. 
Tym samym pozbawiono go prawa wstępu na uniwersy-
tet. Podobny los spotkał zresztą starszego od niego o pół 
roku Josifa Dżugaszwilego (Stalina), seminarzystę w Ty-
flisie. Wybrali wtedy drogę typową dla ich rówieśników 
– radykalnych, lewicowych inteligentów w Imperium 
Rosyjskim. 

Zagrożony aresztowaniem 23-letni Symon wyjechał 
do Jekaterynodaru na Kubaniu, gdzie pracował jako na-
uczyciel i pomagał wybitnemu historykowi prof. Szczer-
bynie w opracowaniu dziejów kozactwa kubańskiego. 
Jednocześnie kontynuował konspiracyjną działalność 
w Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej. Stało się to przyczy-
ną jego aresztowania w grudniu 1903 r. Po kilku miesią-
cach został wypuszczony za kaucją i wyjechał potajem-
nie do Lwowa na terenie austriackiej Galicji. Redagował 
tam partyjną gazetę „Selianyn” („Włościanin”) i poznał 

Symon Petlura 1920 r., Wikipedia
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znanych działaczy ruchu narodowego, m.in. Mychaj-
łę Hruszewskiego. Podczas pobytu w Galicji Petlura na-
uczył się także języka polskiego i czytał utwory polskich 
pisarzy. Szczególne wrażenie zrobiła na nim twórczość 
Stanisława Wyspiańskiego. 

Symon Petlura w swojej działalności politycznej prze-
szedł niewątpliwie charakterystyczną ewolucję ideową – 
od socjalistycznego radykalizmu do solidaryzmu narodo-
wego. Chyba najlepiej podsumował ten proces Stanisław 
Stępień w szkicu biograficznym Petlury: „Dojrzewał stop-
niowo od młodzieńczego buntu, indyferencji religijnej, 
skłonności do pacyfizmu, zainteresowań masonerią, za-
chłyśnięcia się zasadami socjalizmu, by wreszcie dojrzeć 
do idei państwowej”. 

Główny etap tej ewolucji dokonał się jeszcze przed 
I wojną światową. Gdy w szeregach Ukraińskiej Partii Re-
wolucyjnej starły się ze sobą dwa nurty: internacjonali-
styczny i narodowo-wyzwoleńczy, opowiedział się za tym 
drugim. Zjazd partii pod koniec 1904 r. doprowadził do 
jej rozłamu na dwie frakcje: pierwsza połączyła się z ro-
syjskimi socjaldemokratami, a druga stała na stanowi-
sku walki o autonomię narodowo-terytorialną Ukrainy 
w ramach przekształconego na zasadach demokratycz-
nych państwa rosyjskiego. Petlura został jednym z lide-
rów tej drugiej grupy, która w grudniu 1905 r. przyjęła 
nazwę Ukraińskiej Socjal-Demokratycznej Partii Robot-
niczej. Nieco podobnie w tym czasie potoczyły się losy 
Józefa Piłsudskiego (starszego od Petlury o 12 lat), któ-
ry po rozłamie w łonie PPS, stanął na czele PPS-Frakcji 
Rewolucyjnej. 

Po ogłoszeniu amnestii przez władze rosyjskie, jesie-
nią 1905 r. Petlura wrócił do Rosji. Zarabiał na chleb jako 
księgowy. Jednocześnie był aktywny na niwie dziennikar-
skiej i publicystycznej, redagując ukraińskie czasopisma 
w Kijowie i Petersburgu. W 1911 r. przeniósł się do Mo-
skwy i wydawał rosyjskojęzyczny miesięcznik „Ukrain-
skaja Żizń” (Życie ukraińskie). Poznał tam Olhę Bilską 
(1885–1959), z którą związał się na całe życie. Wkrót-
ce urodziło się jedyne dziecko Petlury – córka Łesia 
(1911–1941). 

W tym czasie odchodził on stopniowo od programu 
socjalistycznego w stronę postulatów narodowych. Po-
dobnie jak inni działacze ukraińscy nie myślał jeszcze 
o niepodległości. Realnym i optymalnym rozwiązaniem 
była dla nich szeroka autonomia Ukrainy w ramach fede-
racyjnego, demokratycznego państwa rosyjskiego. Dlate-
go w momencie wybuchu I wojny światowej, Petlura na-
pisał artykuł „Wojna i Ukraińcy”, w którym apelował do 
rodaków o spełnienie obywatelskiego obowiązku wobec 
państwa. Liczył na to, że zwycięski car spojrzy przychyl-
nie na ukraińskie postulaty. W pierwszym okresie wojny 

identyczne stanowisko zajęła większość polskich polity-
ków narodowych w Rosji. 

Na początku 1916 r. przyszły Główny Ataman porzu-
cił pracę dziennikarską i dobrowolnie wstąpił na służbę 
do Wszechrosyjskiego Związku Ziemstw, który razem 
ze Związkiem Miast zajmował się zaopatrzeniem armii. 
Wkrótce został przewodniczącym Kolegium Kontrolnego 
Związku Ziemstw na Froncie Zachodnim. Ta półwojsko-
wa posada dawała mu możliwość przebywania w oddzia-
łach wojskowych na froncie i prowadzenia pracy politycz-
nej wśród Ukraińców. Wybuch rewolucji lutowej zastał 
go w Mińsku, gdzie wciągnięty w wir organizacji rad żoł-
nierskich zyskał dużą popularność wśród żołnierzy obej-
mując funkcję przewodniczącego Ukraińskiego Komite-
tu Wojskowego Frontu Zachodniego. 

Obalenie caratu uaktywniło ukraińskie partie i organi-
zacje polityczne. W Kijowie powstało ukraińskie przedsta-
wicielstwo narodowe – Centralna Rada, z wybitnym hi-
storykiem prof. Mychajło Hruszewśkym na czele. Pod jej 
auspicjami w dniach 18–21 maja 1917 r. odbył się w Ki-
jowie I Ukraiński Zjazd Wojskowy, na którym Petlura 
odegrał kluczową rolę. W ten sposób wszedł do wielkiej 
polityki i wkrótce otrzymał stanowisko sekretarza gene-
ralnego do spraw wojskowych w powołanym 28 czerwca 
1917 r. pierwszym ukraińskim rządzie – Sekretariacie Ge-
neralnym z Wołodymyrem Wynnyczenką na czele. 

Jego celem była jak najszybsza ukrainizacja jednostek 
wojskowych armii rosyjskiej na Ukrainie. Borykał się 
przy tym z wieloma obiektywnymi trudnościami. Z jed-
nej strony zmęczenie wojną i agitacja bolszewicka spo-
wodowały rozpolitykowanie żołnierzy, upadek morale 
i dyscypliny. Z drugiej strony, nie znajdował zrozumienia 
u rządzących w Kijowie socjalistycznych doktrynerów, 
wciąż wierzących w demokratyczną, federacyjną Rosję 
i inne rewolucyjne mrzonki. Nie widzieli oni konieczno-
ści tworzenia regularnej armii narodowej.  

Gdy rosyjski Rząd Tymczasowy został obalony przez 
bolszewików, przywódcy ukraińskiej Centralnej Rady 
próbowali z nimi pertraktować. Petlura okazał się więk-
szym realistą, od początku odrzucając te rozmowy i słusz-
nie uważając, że bolszewików zadowoli jedynie kapitu-
lacja i pełne podporządkowanie się ich władzy. Dopiero 
20 listopada 1917 r., pod naciskiem ukraińskich wojsko-
wych, Centralna Rada wydała III Uniwersał proklamu-
jący powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL), 
choć nie w pełni suwerennej, bo związanej federacyjnie 
z Rosją. Takie rozwiązanie miało zapewnić poparcie ze 
strony prorosyjsko nastawionych państw Ententy (Fran-
cji i Wielkiej Brytanii). Petlura był gorącym zwolenni-
kiem kursu prozachodniego, porozumienia się z Enten-
tą i zdecydowanej walki przeciwko bolszewikom. Wobec 
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niekończących się sporów w rządzie zmuszony był zrezy-
gnować z funkcji sekretarza generalnego spraw wojsko-
wych. Stanął wówczas na czele zorganizowanego przez 
siebie doborowego Hajdamackiego Kosza Słobodzkiej 
Ukrainy i toczył udane boje z bolszewikami. 

Przywódcy URL, nie mogąc powstrzymać nacierają-
cych na Kijów bolszewików, zdecydowali się na podpi-
sanie 9 lutego 1918 r. w Brześciu nad Bugiem separa-
tystycznego pokoju z Niemcami i Austro-Węgrami. Za 
cenę formalnego uznania niepodległości Ukrainy i przy-
łączenia do niej Chełmszczyzny, oddali się faktycznie 
pod niemiecki protektorat. W kwietniu 1918 r. Niemcy 
obalili Centralną Radę i ustanowili na jej miejsce reżim 
hetmana Pawła Skoropadskiego. Petlura na znak prote-
stu odszedł z wojska. Od początku do końca był prze-
ciwnikiem kursu proniemieckiego. Jego decyzja wynika-
ła w dużej mierze z kalkulacji politycznej i obiektywnej 
oceny sytuacji międzynarodowej. Sam uzasadniał swo-
ją postawę następująco: „Od czasu gdy do wojny świato-
wej przyłączyła się Ameryka, byłem przekonany, że woj-
ny nie wygrają Niemcy, ale Ententa. Chciałem stworzyć 
front tymczasowy, choćby był szybko rozbity militarnie, 
ale przyniósłby nam potem zwycięstwo polityczne. Ale 
szaleństwo, krótkowzroczność i brak myślenia państwo-
wego naszych ówczesnych polityków skierowały nasz 
kurs na inną drogę”. 

Petlura jako działacz Związku Ziemstw otwarcie pro-
testował przeciwko bezprawiu niemieckich władz woj-
skowych, aresztowaniom, nadmiernym kontyngentom, 

przetrzymywaniu w niewoli byłych żołnierzy armii rosyj-
skiej narodowości ukraińskiej. To doprowadziło do jego 
aresztowania 12 lipca 1918 r. Wyszedł z więzienia w listo-
padzie 1918 r., gdy doszło do zbrojnego buntu przeciwko 
władzy hetmana Skoropadskiego. Po jego obaleniu reak-
tywowano Ukraińską Republikę Ludową. Władzę objął 
pięcioosobowy Dyrektoriat URL, reprezentujący różne 
ugrupowania antyhetmańskiej opozycji. W jego składzie 
znalazł się Petlura, pełniący jednocześnie funkcję Ata-
mana Głównego Wojsk URL. Jako bohater walki z reżi-
mem Skoropadskiego i niemiecką okupacją zyskał wów-
czas znaczną popularność i autorytet.

Działacze partii politycznych reprezentowanych w Dy-
rektoriacie dzielili się na dwie orientacje: 1) zwolenni-
ków demokratycznej republiki parlamentarnej; 2) rzecz-
ników „ukraińskiej państwowości sowieckiej” w formie 
„dyktatury mas pracujących”. Czołowym przedstawicie-
lem drugiego kierunku był Wołodymyr Wynnyczenko – 
pierwszoplanowa postać Dyrektoriatu do czasu swojego 
dobrowolnego odejścia 10 lutego 1919 r. Za najważniej-
sze uznawał on dążenia mas robotniczo-chłopskich do 
„wszechstronnego wyzwolenia” – społecznego, narodo-
wego, politycznego, moralnego, kulturalnego itd. W isto-
cie był on zwolennikiem wprowadzenia na Ukrainie wła-
dzy sowieckiej o narodowym charakterze. 

Główny Ataman był czołowym zwolennikiem poro-
zumienia z Francją, której oddziały wylądowały na wy-
brzeżach Morza Czarnego. W sytuacji zagrożenia bolsze-
wickiego i toczącej się wojny z Polską było to właściwie 

Józef Piłsudski i Symon Petlura, Winnica 16 maja 1920, Wikipedia
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jedyne możliwe rozwiązanie. Jednakże Francja z dużą nie-
ufnością traktowała Dyrektoriat i rząd ukraiński zdomi-
nowany przez socjalistów. Petlura forsował zatem opcję 
powołania nowego, niesocjalistycznego rządu Serhija 
Ostapenki, bardziej akceptowalnego dla Francuzów. To 
jak wiadomo doprowadziło do kryzysu w łonie Dyrek-
toriatu. 9 lutego 1919 r. socjaldemokraci i eserowcy na 
znak protestu ogłosili odwołanie członków swoich par-
tii z rządu i Dyrektoriatu. Tymczasem 5 lutego bolszewi-
cy zajęli Kijów. 

Po dymisji Wynnyczenki i wycofaniu się innych po-
lityków, Petlura jednoosobowo kierował Dyrektoriatem. 
Sytuacja była bardzo trudna a szanse na sukces wydawa-
ły się niewielkie. W tych okolicznościach Petlura świado-
mie wziął na siebie zadanie ocalenia państwowości ukra-
ińskiej za wszelką cenę i zarazem odpowiedzialność za 
wszystkie niepowodzenia w tym dziele. 

Młode państwo musiało walczyć na trzy fronty – z od-
rodzoną Polską, bolszewikami i „Białymi” Rosjanami. Sy-
tuację komplikował fakt, że 1 listopada 1918 r. na terenie 
Galicji Wschodniej powstało drugie państwo ukraińskie 
– Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa (ZURL), to-
cząca walkę na śmierć i życie przeciwko Polsce. W prze-
ciwieństwie do Ukraińców galicyjskich, Petlura dążył 
do porozumienia z Polską jako potencjalnym sprzy-
mierzeńcem w wojnie z bolszewikami, zwłaszcza, że nie 
mógł liczyć na wsparcie ze strony państw Ententy. Sojusz 
z Polską traktował nie tylko jako posunięcie taktyczne, 
ale także jako element szerszej strategii w swojej walce 

o niepodległość Ukrainy. Za „historycznego i wiecznego 
wroga” uważał bowiem Moskwę. Jego zdaniem interesy 
Ukrainy wymagały czasowego poświęcenia na rzecz Pol-
ski zachodnich terytoriów etnograficznych, by w opar-
ciu o nią zbudować skonsolidowaną państwowość ukra-
ińską nad Dnieprem. 

Z polskiej strony Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
wyraźnie dostrzegał kluczowe znaczenie Ukrainy dla 
przyszłego układu sił w tej części Europy. Jego celem było 
maksymalne osłabienie Rosji poprzez oderwanie od niej 
państw bałtyckich, Białorusi, Ukrainy i krajów Kauka-
zu. Od początku walk w Galicji Wschodniej Piłsudski 
patrzył zatem na konflikt z Ukraińcami z innej perspek-
tywy, niż większość polskich polityków tego okresu. Był 
przekonany o konieczności jego szybkiego zakończenia 
i o potrzebie współpracy z niepodległą Ukrainą przeciw-
ko bolszewikom. 

W końcu lutego 1919 r. pojawiła się jednak szansa na 
kompromisowe rozwiązanie konfliktu polsko-ukraiń-
skiego. Wobec fiaska mediacji, aliancka Podkomisja pod 
przewodnictwem gen. Josepha Barthélemy przedstawi-
ła Polakom i Ukraińcom projekt konwencji rozejmowej. 
Tak zwana „linia Barthélemy'ego”, pozostawiała po stro-
nie polskiej Lwów i Zagłębie Naftowe, a Ukraińcom obie-
cywała połowę wydobycia ropy naftowej. Delegacja pol-
ska zaakceptowała propozycję linii demarkacyjnej mimo 
świadomości, że odstąpienie większości ziem Galicji 
Wschodniej Ukraińcom wywoła ostre protesty w kraju, 
zwłaszcza ze strony wpływowej Narodowej Demokracji. 

Symon Petlura i Edward Rydz-Śmigły, Kijów, maj 1920, Wikipedia
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Koncepcję podziału Galicji poparł swoim autorytetem 
Józef Piłsudski. Był on gotów zrezygnować z dużej czę-
ści ziem galicyjskich, jako minimum narodowe uważa-
jąc pozostawienie po polskiej stronie Lwowa, Drohoby-
cza i Kałusza. 

Warunki te akceptował także Symon Petlura, bio-
rący udział w rozmowach w sprawie rozejmu. Przeko-
nywał polityków galicyjskich, aby zgodzili się na „linię 
Barthélemy'ego”, co dałoby możliwość skoncentrowa-
nia głównych sił na froncie antybolszewickim. Władze 
ZURL i dowództwo UHA kategorycznie odrzuciły wa-
runki rozejmu pomimo ostrzeżenia ze strony gen. Bar-
thélemy'ego, że korzystne położenie UHA na froncie ga-
licyjskim może ulec zmianie na skutek ofensywy Armii 
Czerwonej oraz przybycia Armii Hallera. 

W liście do gen. Udowyczenki Petlura opisywał swój 
pobyt w Galicji następująco: „Zaznajomiwszy się z sytu-
acją doszedłem do przekonania, że front przełamie się, 
bo Galicja była zablokowana ze wszystkich stron. Gdy 
aliancka komisja dowiedziała się, że jestem w Galicji, 
przybyła, by się ze mną zobaczyć. Na czele z gen. Bar-
thélemy komisja przybyła do Chodorowa, gdzie w szta-
bie odbyło się spotkanie. Komisja zaproponowała pew-
ną linię rozejmową. Choć nie w pełni odpowiadała ona 
interesom Galicji, nalegałem na jej przyjęcie, gdyż w ten 
sposób osiągnęlibyśmy: a) faktyczne uznanie Ukrainy 
u boku sprzymierzonych, b) powstała by możliwość 
stworzenia bazy do dowozu amunicji z Europy, c) zyska-
libyśmy faktyczne oparcie w Europie w naszej ówczesnej 

walce z bolszewikami – albo też z Moskwą. Galicjanie, 
przy pomocy Omelianowycza-Pawłenki, który zupełnie 
nie orientował się w kwestiach państwowych, odrzucili te 
propozycje, choć ostrzegałem ich przed korpusem Halle-
ra, który formował się we Francji”.

Dopiero po 17 lipca 1919 r., gdy oddziały polskie wy-
parły za Zbrucz Ukraińską Halicką Armię (UHA) wraz 
z rządem ZURL Jewhena Petruszewycza, udało się wzno-
wić oficjalne rozmowy. 1 września 1919 r. podpisano 
tymczasowy układ rozejmowy ustanawiający linię de-
markacyjną między wojskami polskimi i ukraińskimi na 
Zbruczu. Dwa miesiące później armia i rząd Ukraińskiej 
Republiki Ludowej, pod naporem Białych Rosjan gen. An-
tona Denikina, znalazły się w okolicach Lubaru na Wo-
łyniu bez możliwości dalszego odwrotu. Postanowiono 
schronić się w Polsce. 5 grudnia 1919 r. Symon Petlura wy-
jechał do Warszawy na osobiste zaproszenie Piłsudskiego. 

Tajne rokowania polsko-ukraińskie zakończyły się 
w nocy z 21 na 22 kwietnia 1920 r. podpisaniem w War-
szawie „umowy politycznej pomiędzy Polską i Ukraiń-
ską Republiką Ludową”. Polska uznała prawo Ukrainy 
do niezależnego bytu państwowego. Jej zachodnią gra-
nicę wyznaczono wzdłuż rzeki Zbrucz i dalej na północ 
do Prypeci, pozostawiając po polskiej stronie całą Galicję 
i większą część Wołynia. Umowa polityczna i konwencja 
wojskowa z 24 kwietnia tworzyły razem podstawę soju-
szu polsko-ukraińskiego. 

Do sojuszu doprowadziła przede wszystkim ocena 
sytuacji przez dwóch przywódców: Józefa Piłsudskiego 

Symon Petlura (z lewej) dokonuje przeglądu oddziałów ukraińskich. Kijów, maj 1920. Na froncie oddziału gen. Iwan Omelianowicz-Pawlenko,  
Wikipedia
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i Symona Petlurę. Piłsudski dążył do rozbicia Rosji „po 
szwach narodowościowych”. Starał się realizować swój 
plan przebudowy stosunków na wschodzie Europy, któ-
rego zasadniczym celem było stworzenie przeciwwagi dla 
Rosji, w jakiejkolwiek formie by się ona wyłoniła z woj-
ny domowej. Miał to być sojusz polityczno-wojskowy 
i gospodarczy państw „okrainnych”, tj. Finlandii, państw 
bałtyckich, Polski, Ukrainy, Rumunii i krajów Kaukazu. 
Ukraina odgrywała kluczową rolę ze względu na swoje 
strategiczne położenie.

Petlura po prostu trzeźwo oceniał sytuację polityczną. 
Doskonale wiedział, że tylko sojusz z Polską wyprowadzi 
Ukrainę z dyplomatycznej próżni, stworzonej wokół niej 
przez państwa zachodnie. Jedynie w ten sposób Ukraiń-
ska Republika Ludowa mogła ponownie zaistnieć na are-
nie międzynarodowej, a jej władze podjąć próbę odbu-
dowy państwa. W liście do ministra spraw wojskowych 
URL Wołodymyra Salskiego Petlura pisał: „Powoływanie 
się na historię sporów polsko-ukraińskich w przeszło-
ści nie jest argumentem dla współczesnego realistyczne-
go polityka. Nowe relacje wymagają zmian w stosunku 
do przeszłości także od strony polskiej, a życiowy inte-
res Polski zmusza ją, by mieć u boku niepodległą Ukra-
inę”. Kluczową rolę odgrywała także antyrosyjskość Pe-
tlury. Dla niego Rosja pod każdą postacią: „bolszewicka, 
konstytucyjno-carska czy absolutystyczno-monarchicz-
na” była „historycznym, nieprzejednanym wrogiem 
Ukrainy”.

Rozpoczęta 25 kwietnia 1920 r. ofensywa sprzymierzo-
nych wojsk polskich i ukraińskich rozwijała się bardzo 
pomyślnie. 7 maja zajęto opuszczony bez walki Kijów, 
gdzie dwa dni później Petlura przyjął defiladę zwycię-
stwa. Wkrótce jednak losy wojny się odwróciły i bolsze-
wicy przystąpili do kontrofensywy. Polacy i Ukraińcy zo-
stali zmuszeni do odwrotu.

W polskiej historiografii najczęściej winą za niepo-
wodzenie wyprawy kijowskiej obciąża się ukraińskiego 
sojusznika. Faktem jest, iż odezwa Symona Petlury, wzy-
wająca do ochotniczego wstępowania w szeregi wojska 
ukraińskiego spotkała się z bardzo słabym odzewem. 
Nie zawierała haseł społecznych, w wyniku czego część 
chłopów ulegała bolszewickiej propagandzie, straszącej 
powrotem „polskich panów” i odebraniem rozparcelo-
wanej ziemi. Ze wspomnień polskich oficerów wynika, 
że większość ludności zachowywała się biernie, ale nie 
wrogo. 

Negatywny wpływ na postawę miejscowej ludności 
wywierało niewłaściwe zachowanie się Polaków. Więk-
szość oficerów, pamiętająca walki toczone przeciwko 
Ukraińcom w Galicji oraz będąca pod wpływem poglą-
dów endeckich, nie rozumiała potrzeby sojuszu z Petlurą. 

Józef Piłsudski pisał 6 maja do premiera Skulskiego: 
„Wojsko staje się ciężarem coraz większym, drażniącym 
ludność i wzbudzającym coraz nieprzyjaźniejsze uczu-
cia”. Dowództwo Wojska Polskiego popełniło kilka istot-
nych błędów w planowaniu i rozmieszczeniu oddziałów. 
Kardynalnym grzechem zaniechania było również bar-
dzo powolne organizowanie wojska ukraińskiego, przez 
co zmarnowano posiadany czas. Wszystko to razem wzię-
te zaprzepaściło realną szansę odbudowy państwa ukra-
ińskiego po zachodniej stronie Dniepru. 

Po utracie Kijowa siły polskie i ukraińskie były zmu-
szone do ciągłego cofania się pod naporem przeciwnika. 
Podczas odwrotu na zachód armia URL, pod dowódz-
twem gen. Mychajły Omelianowycza-Pawłenki, broniła 
południowego odcinka frontu przylegającego do Dnie-
stru, stanowiąc silną i aktywną osłonę prawego skrzydła 
wojsk polskich. W sierpniu wycofała się za Dniestr, otrzy-
mując rozkaz obrony 150 km odcinka tej rzeki od grani-
cy rumuńskiej aż do rejonu Mikołajowa. Pozwoliło to na 
przerzucenie kilku polskich jednostek na północ, gdzie 
pod Warszawą i nad Wieprzem rozstrzygały się losy woj-
ny. Do legendy przeszła również obrona Zamościa, któ-
rą kierował dowódca 6 dywizji strzelców siczowych płk 
Marko Bezruczko. 

Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej oraz w bitwie po 
Zamościem i Komarowem zmusiło Armię Czerwoną do 
odwrotu na wschód. 14 września 1920 r. ruszyła ofensy-
wa wojsk polskich i ukraińskich na południowym odcin-
ku frontu. W ciągu czterech dni osiągnięto rzekę Zbrucz. 
Na początku października wyzwolono Kamieniec Podol-
ski i Płoskirów. O dalszych losach sojuszu polsko-ukraiń-
skiego przesądziły niestety decyzje zapadłe podczas pol-
sko-bolszewickich rokowań pokojowych w Rydze. Już na 
pierwszym posiedzeniu 21 września 1920 r. przewodni-
czący polskiej delegacji Jan Dąbski uznał pełnomocnic-
twa przedstawiciela Ukraińskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Sowieckiej, co oznaczało uznanie de facto Ukrainy 
Sowieckiej.

Było to pogwałcenie umowy z 22 kwietnia 1920 r. i ze-
rwanie sojuszu polsko-ukraińskiego. Lojalnego sprzy-
mierzeńca pozostawiono samemu sobie, przekreślając 
dotychczasową politykę Józefa Piłsudskiego w kwestii 
ukraińskiej. Działania wojenne zostały przerwane 18 paź-
dziernika 1920 r., gdy wszedł w życie układ rozejmo-
wy. Zwycięskie oddziały polskie musiały się wycofać 
na ustaloną wstępnie linię graniczną, pokrywającą się 
z późniejszą wschodnią granicą II Rzeczypospolitej. Ob-
razowo wyraził to Tadeusz Hołówko, pisząc: „Zdradzili-
śmy Ukraińców, którzy wiernie dotrzymali nam brater-
stwa w dniach tragicznych. A tylko dwa tygodnie dalszej 
wojny i wojska Petlury byłyby w Kijowie”. Podpisany 
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18 marca 1921 r. traktat w Rydze spowodował, że wielkie 
zwycięstwo militarne zostało w dużej mierze zaprzepasz-
czone politycznie. Niestety, społeczeństwo polskie miało 
dość wojny i nie rozumiało dalekosiężnych koncepcji Na-
czelnika Państwa. Opinię publiczną urabiała antyukraiń-
sko nastawiona endecja, która też wywierała największy 
wpływ na przebieg rokowań z bolszewikami. 

Licząca 40 tysięcy żołnierzy armia ukraińska próbo-
wała samotnie kontynuować walkę na Podolu do 21 li-
stopada 1920 r. Pod naporem bolszewików wycofała się 
za Zbrucz i znalazła się w polskich obozach internowa-
nia. Petlura wraz z emigracyjnym rządem i parlamentem 
URL rezydował w hotelu Bristol w Tarnowie. Jednakże 
już w październiku 1921 r. pod naciskiem bolszewików, 
powołujących się na postanowienia traktatu ryskiego, 
polskie władze zobowiązały się do wydalenia czołowych 
działaczy ukraińskich za granicę. Petlura pozostał jednak 
w Polsce i przy pomocy znanego piłsudczyka Henryka Jó-
zewskiego przebywał potajemnie w Warszawie, a następ-
nie w majątku Kośmin pod Grójcem. 

Wobec braku realnych możliwości działania w Pol-
sce, 31 grudnia 1923 r. Petlura wyjechał na Węgry, a po-
tem przez Szwajcarię dotarł wiosną 1924 r. do Paryża. 
W oparciu o przebywających tam działaczy emigracyj-
nych usiłował prowadzić propagandę sprawy ukraiń-
skiej na forum międzynarodowym. W maju 1926 r. po 
powrocie do władzy w Polsce marszałka Piłsudskiego, 
w Paryżu rozeszły się wieści, że Petlura ma wrócić do 
Warszawy i odnowić sojusz polsko-ukraiński. Nieste-
ty, realizację jego planów przerwała 25 maja 1926 r. tra-
giczna śmierć od kuli żydowskiego zamachowca Samu-
ela Szwarcbarda. 

 Zamachowiec dobrowolnie oddał się w ręce policji, 
deklarując, że działał zupełnie sam, a jego czyn był zemstą 
za krwawe pogromy, jakich w latach rewolucji dokonały 
wojska petlurowskie. Wersja ta została ochoczo podchwy-
cona przez francuską prasę i opinię publiczną. Podczas 
procesu adwokaci Szwarcbarda, korzystając z obszernego 
„materiału dowodowego” dostarczonego przez Sowietów, 
przedstawili Petlurę jako antysemitę i organizatora po-
gromów. Nie wzięto w ogóle pod uwagę dokumentów po-
kazujących dobitnie, że było wprost przeciwnie – Petlura 
wielokrotnie potępiał pogromy i karał odpowiedzialnych 
za to lokalnych atamanów. W kuriozalnym wyroku fran-
cuski sąd uniewinnił Szwarcbarda jako „romantyczne-
go mściciela”. Kulisy zamachu na Petlurę nie zostały do 
dziś wyjaśnione. Nie ulega jednak wątpliwości, że macza-
ły w tym palce sowieckie służby, które obawiały się odno-
wienia jego współpracy z Piłsudskim. 

Sam Petlura był przekonany, że wspólna walka nie 
poszła na marne i mimo porażki w 1920 r. przyniosła 
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pozytywne skutki: „Niechaj będzie, że Polacy nie do-
trzymali swojego słowa i nas zdradzili – mimo wszyst-
ko w tym czasie zwiększyliśmy swoje zorganizowane siły 
i sprecyzowaliśmy swoje plany na przyszłość”. Gen. Tade-
usz Kutrzeba w swojej książce z 1937 r. pisał: „Krew ukra-
ińska wojsk atamana Petlury nie poszła na marne. Udo-
wodniła ona Polsce, Rosji i światu, że Ukraina pragnie 
żyć. Jest to sukces na wieki”.

Również współcześni historycy uważają, że ukraińska 
rewolucja przegrała tylko na krótką metę. O ile jeszcze 
w początkach 1917 roku o niepodległej Ukrainie mogli 
bowiem mówić i marzyć jedynie fantaści, o tyle po 1920 
roku postulat posiadania własnego państwa był oczywi-
stym hasłem przewodnim całego ukraińskiego ruchu na-
rodowego. Prof. Iwan Łysiak-Rudnyćkyj pisał: „błędem 
byłoby mówić o porażce ukraińskiej rewolucji. Mimo że 
nie osiągnęła ona swego ostatecznego celu, to wewnętrz-
nie zrodziła ponownie społeczeństwo Ukrainy, uczyniła 
z Ukrainy nowoczesny naród polityczny. Przez wszystkie 
następne lata na tych fundamentach rozwijało się ukra-
ińskie życie narodowe”. 

Rząd i organizacje emigracyjne kontynuowały swoją 
działalność, korzystając z dyskretnego wsparcia polskich 

władz. Petlura stał się prawdziwą legendą dla ukraińskich 
emigrantów politycznych oraz działaczy ruchu prome-
tejskiego, skupiającego narody walczące o wyzwolenie 
spod sowieckiego jarzma. Propaganda komunistyczna 
przez lata budowała natomiast jego czarną legendę jako 
„pogromczika”, „nacjonalisty” i „wroga klasowego”. Jako 
sojusznik Polski nie był też lubiany przez ukraińskich 
nacjonalistów. 

W rezultacie tej niechęci, zarówno z lewej jak i pra-
wej strony sceny politycznej, Petlura nie funkcjono-
wał jako bohater w potocznej świadomości historycz-
nej mieszkańców niepodległej Ukrainy po 1991 r. Na 
pierwszy plan wysunięto przewodniczącego Central-
nej Rady Mychajłę Hruszewskiego. W ukraińskich mia-
stach wciąż też istnieją ulice Wołodymyra Wynnyczen-
ki, pierwszego przewodniczącego Dyrektoriatu URL, 
który zdradził ideały narodowe i przeszedł na stronę 
bolszewików. Dopiero w ostatnich latach Petlura jako 
nieugięty bojownik przeciwko Moskwie i bolszewikom 
zaczyna zajmować należne mu miejsce w ukraińskiej 
pamięci historycznej. 

Mirosław Szumiło

Zaproszenie, Warszawa 1926 r., żródło POLONA.
Na str. sąsiedniej: fotografie z pogrzebu SymonaPetlury w Paryżu (1926), z jednodniówki w języku ukraińskim Вожд wydanej w 10. rocznicę śmierci,  
Lwów 1936, źródło Polona
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Rubel niezwykły

Ks. Edward 
Walewander

Kiedy w 1983 r. zostałem pracownikiem naukowym 
Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonij-
nym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zacząłem nie-
jako zawodowo zajmować się problematyką polonijną. Jest 
to jeden z ciekawszych momentów mojej działalności. 

Najpierw zajmowałem się w tym względzie problema-
tyką Polaków w Kanadzie. Po 1989 r. zaś podjąłem zanie-
dbaną dotąd problematykę Polaków na Wschodzie. Moż-
na tu mówić o zaniedbaniu, choć trudno szukać winnych 
wśród naukowców, tematyka ta bowiem za czasów PRL-
-u stanowiła tabu, a jeśli się tu i ówdzie pojawiała, to za-
wsze tak okrojona cenzurą, że czasem lepiej było w ogóle 
jej poniechać, gdyż w rezultacie niedomówienia czy wręcz 
przemilczenia rodziły kłamstwa i deformację tamtejszej 
jakże tragicznej, i to nie tylko w czasie II wojny światowej, 
rzeczywistości.

Wspomnę o jednym, dla mnie niezwykłym przeży-
ciu sprzed laty, które było w pewnym sensie zapowiedzią 
tych moich badań nad losem i życiem Polaków na Wscho-
dzie. Kiedy byłem wikariuszem w katedrze lubelskiej, za-
uważyłem, że tę piękną świątynię odwiedza wielu turystów 
ze Związku Sowieckiego. Ich niepewny wzrok, a przede 
wszystkim lęk w oczach mówiły same za siebie. Pewnego 
razu, kiedy spowiadałem w konfesjonale, jakiś Rosjanin od-
dalił się szybko od swojej grupy i podszedł do mnie. Po-
prosił o modlitwę. Chciał mi nawet za nią płacić. Zdecy-
dowanie odmówiłem. Wtedy on wcisnął mi na siłę rubla 
na pamiątkę, bym nigdy nie zapomniał o zobowiązaniu. Ta 
moneta stała się dla mnie odtąd wręcz jakby relikwią, po-
chodziła bowiem od mieszkańca uciemiężonego kraju. Czę-
sto o niej mówię, umieściłem ją też – jak widać – w tytu-
le tego tekstu. O tym człowieku nigdy nie zapomniałem. 
Co więcej, Opatrzność Boża sprawiła, że mogłem się zaj-
mować jego losami w czasach sowieckich. Czynię to także 
obecnie. Sedno jego prośby bowiem nigdy nie ustało i ma 
stale ciąg dalszy.

W badaniach nad problematyką Polaków na Wscho-
dzie udało mi się zdobyć wielu współpracowników, tak-
że spoza Instytutu Polonijnego KUL, zwłaszcza ze Stowa-
rzyszenia Współpracy Polska-Wschód, reprezentujących 

różne środowiska naukowe Polski i zagranicy. Urządzali-
śmy międzynarodowe sympozja poświęcone Polakom ży-
jącym między innymi w krajach, które powstały po rozpa-
dzie Związku Sowieckiego. Dzięki tej współpracy wydałem 
monograficzne prace zbiorowe poświęcone Polakom na Ło-
twie, w Estonii, w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Azer-
bejdżanie i na Ukrainie (na Krymie).

Dzięki moim staraniom udało się, oprócz wspomnia-
nych prac, opublikować także kilkanaście ciekawych tomów 
źródeł z serii Polacy na Wschodzie mówią o sobie. Publi-
kacje te obejmują nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość, 
dzień dzisiejszy rodaków za naszą obecną wschodnią grani-
cą. Niektóre książki rozeszły się, jak się mawia, niczym cie-
płe bułeczki. Jedna wyszła nawet po angielsku, a inna zaś – 
Polacy na Łotwie – czeka akurat na drugie wydanie.

To wszystko cieszy i dodaje sił do dalszej pracy. Amery-
kanin dr John Grondelski stwierdził, że kierowany przeze 
mnie przez kilkanaście lat Instytut Polonijny KUL wykonał 
trudną do przecenienia i niezastąpioną pracę, dokumen-
tując problematykę Polaków w byłym ZSRS. Jest to dzia-
łalność szczególnie ważna, ale i trudna. „Większość ludzi, 
którzy migrują – podkreślił – niezależnie od tego, czy to 
wybór, czy przymus, należy do tzw. szarych mas – to najczę-
ściej ludzie nie mający specjalnych warunków i pilności do 
siedzenia i spisywania swojej historii. Większość czasu i sił 
poświęcają na walkę o przetrwanie. Zapisać historię tych lu-
dzi to nie sprawa przeczytania książek i zestawienia cytatów. 
Jest to raczej praca podobna do mozolnej pracy poszukiwa-
cza złota, który stojąc w zimnej wodzie, długo i cierpliwie 
przesiewa ręcznie piasek, poszukując wśród mnóstwa po-
spolitych kamyków tej czystej, prawdziwej grudki”.

Za dwie książki – Polacy w Estonii oraz Polacy w Estonii 
mówią o sobie – otrzymałem nagrodę państwową prezyden-
ta tego kraju. Prezydent RP odznaczył mnie Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta za 
całokształt dorobku naukowego, zwłaszcza za badania nad 
problematyką Polaków na Wschodzie. Za swoją pracę ba-
dawczą kilkakrotnie otrzymywałem nagrody rektora KUL.

W programie mojej pedagogicznej szkoły średniej w Lu-
blinie oficjalna propaganda nam, przyszłym pedagogom, 
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wbijała do głowy, że religia to opium dla ludu. Miało tak 
być jakoby także na ziemiach polskich w XIX stuleciu. Moją 
odpowiedzią na to były późniejsze kilkuletnie badania nad 
pedagogią Kościoła w tym właśnie okresie i na tymże tere-
nie. Okazało się, że sprawy miały się zupełnie inaczej. Być 
może ta konstatacja tłumaczy powodzenie mojej książki pt. 
Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła 
katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., któ-
ra miała dwa wydania.

Na emeryturze nadal chętnie pomagam w duszpaster-
stwie. Utrzymuję kontakt z moimi dawnymi słuchacza-
mi i wychowankami. Niektórzy przychodzą do mnie stale 
do spowiedzi. Są i tacy, którzy biorą udział w mszach nie-
dzielnych, które odprawiam. Jestem nierzadko obecny na 
ślubach moich dawnych studentek i studentów pedagogi-
ki, chrzczę ich dzieci, martwię się ich kłopotami, cieszę się 
sukcesami. Moim dawnym studentom księżom wygłosi-
łem 34 kazania prymicyjne, które dla każdego prymicjan-
ta są zawsze jakimś drogowskazem na przyszłość. Staram 
się uczestniczyć w życiu moich dawnych studentów. Cza-
sem zachodzę do nich na herbatę. Z wieloma z nich straci-
łem kontakt, ale rozpoznajemy się bezbłędnie, gdy tylko się 
spotykamy. Są tacy, oczywiście, którzy przychodzą, ale mam 
i takich, którzy odchodzą. Ale wciąż za jednych i za drugich 
czuję się odpowiedzialny. Oni zaś bardziej lub mniej czują 
się chyba ze mną związani. I tak idziemy razem przez życie.

Wspomnę tu niewielką, ongiś dość popularną książkę 
amerykańskiego autora, J. D. Salingera, powieść Buszują-
cy w zbożu. Jest tam ciekawa rozmowa bohatera tej książki, 
przypomnijmy: ucznia szkoły średniej, z jego siostrą. Ona 
stawia mu pytanie: Powiedz mi, kim ty w końcu chcesz być? 
Chłopiec odpowiada: Był czas, kiedy chciałem być adwo-
katem, ale teraz najchętniej stałbym obok łanu zboża, któ-
ry urywa się nad przepaścią, i pilnowałbym, aby buszują-
ce w zbożu dzieci nie wpadły do niej. „Mam swoje zadanie 
– czytamy w powieści – muszę schwytać każdego, kto się 
znajdzie w niebezpieczeństwie, tuż nad przepaścią. Bo dzie-
ci rozhasały się, pędzą i nie patrzą, co tam jest przed nimi, 
więc ja muszę w porę doskoczyć i pochwycić każdego, kto 
by mógł spaść z urwiska. Cały dzień, od rana do wieczora, 
stoję tak na straży. Jestem właśnie strażak w zbożu. Wiem, 
że to wariacki pomysł, ale tylko tym naprawdę chciałbym 
być” (Warszawa 1967, s. 159).

Podobnie i ja rozumiem moje funkcje kapłańskie – z tym 
zasadniczym dodatkiem, że aby ludzie nie wpadli w prze-
paść, staram się, by uwierzyli w Chrystusa. Temu służy 
moje duszpasterstwo oraz publikacje naukowe. Kapłan ma 
więc i dzisiaj wiele zadań do wykonania.

W moim przekonaniu każdy nauczyciel, a ja nauczy-
cielem byłem przez całe moje zawodowe życie, i mam na-
dzieję, że pozostałem nim także, przechodząc zawodowo 

w stan spoczynku, nigdy nie przestaje uczyć. Umyślnie 
używam tu określenia „stan spoczynku”, unikając słowa 
„emerytura”, bo ono kojarzy mi się z bezczynnością, z od-
cinaniem kuponów od tego, co nagromadziło się w czyn-
nym życiu (emeritus wszak po łacinie znaczy „zasłużo-
ny”). Tymczasem właściwie, mając tę emeryturę, czyli 
zaopatrzenie na czas, kiedy już nie masz etatu, zatrud-
nienia z listy płac, właśnie wtedy jest czas robienia tego, 
co ci kiedyś leżało na sercu, a może i teraz leży jeszcze 
bardziej. Często się słyszy, jak ludzie starsi radują się, że 
wreszcie nadchodzi czas, kiedy przeczytają to, co dotych-
czas odkładali z braku czasu. I niekiedy rzeczywiście czy-
ta się to i żałuje, że nie uczyniło się tego wcześniej, kiedy 
niejedna inspiracja może trochę inaczej ukierunkowała-
by bieg życia. Tak bywa, ale najczęściej czekamy na coś 
innego, na potwierdzenie, że to, co w życiu robiliśmy, to 
było to właściwe, a gdzież takie potwierdzanie znaleźć, 
jak nie w studiowanych curricula vitae bliźnich. Ten ma-
teriał porównawczy jest nader istotny, bo miarą nasze-
go dorobku są sukcesy i porażki innych, zwłaszcza jeśli 
są to ludzie szczególnie nam bliscy. Dlatego lekturą eme-
rytów są zwłaszcza wspomnienia, pamiętniki, dzienni-
ki. Człowiek bowiem w pełni dojrzały nie jest już ciekaw 
nowych teorii, odkryć. On chce kroczyć swoimi śladami, 
odnajdować na nich swoje odkrycia i dokonania, ale nie 
chce przy tym iść samotnie. Pragnie mieć przy sobie ko-
goś, kto razem z nim walczył, cierpiał, radował się. Czło-
wiek jest, wedle już starożytnego przekonania, animal so-
ciale i dobrze czuje się tylko wtedy, kiedy wokół niego coś 
się dzieje, a wiemy, że dziać może się tylko wówczas, kie-
dy do akcji wchodzi człowiek. Stąd też pozostaje on za-
wsze obiektem pożądania i zainteresowania. Jak długo to 
w nas dominuje, tak długo jesteśmy w pewnym sensie 
młodzi. Kiedyś, może nawet było to przed moim dorasta-
niem, była taka dość banalna w swojej nieprawdzie pio-
senka radziecka piosenka ze słowami: „Nawet starzec też 
jest młody, jeśli kocha wesoły letni wiatr…”. Trudno było 
być w pełni młodym w tym ponurym więzieniu, jakim 
był Związek Sowiecki, ale był to kraj niebywałych wprost 
mistyfikacji, dlatego tak wiele w nim śpiewano o wolno-
ści i radości życia. O tym akurat, czego tam właśnie chro-
nicznie brakowało.

Powiedział ktoś, zachęcany do pisania wspomnień, że 
tego nie uczyni, gdyż nie chce się wyzbywać tego, co tyl-
ko do niego należy. Popełnił wielki błąd, gdy życie, jakie 
otrzymaliśmy, należy do tych, do których zostaliśmy po-
słani. Nauczyciel został posłany do każdego, kto w taki czy 
inny sposób znalazł się na jego drodze. Bo nie znalazł się 
tam przypadkowo. Opatrzność  Boża go tam umieściła, dla-
tego także Jej winien się odpłacić, ofiarowując swoje do-
świadczenia bliźnim. ■
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Pierwszy dzień

Krzysztof 
Kańczugowski

Pierwszy dzień. Od rana jestem bombardowany in-
formacjami, po które sam z niepokojem wyciągam ręce. 
Czuję się bezradny i otumaniony, co trzydzieści minut 
wyciągam telefon i sprawdzam, co dzieje się za wschod-
nią granicą. Martwię się o siebie, swoich bliskich, swoje 
życie i swój świat, a młodzieńcza naiwność, która dotych-
czas przekonywała mnie, że Europa na zawsze pozostanie 
rozkosznie nudnym miejscem, gubi się w kłębach myśli. 
Od rana do wieczora myślę tylko o jednym, nie zwracam 
uwagi na ludzi wokół, nie słucham wykładów, nie czuję 
smaku posiłków, nie słyszę dźwięków miasta. Noc spę-
dzam na przetrząsaniu wojennych relacji, czytaniu arty-
kułów, słuchaniu audycji. Zasypiam dopiero nad ranem, 
śnią mi się zgliszcza Lublina.

Parę dni później rozmawiam z przyjacielem, studen-
tem łódzkiej szkoły muzycznej. Obaj jesteśmy zagubieni 
i rozdarci pomiędzy grozą ludzkiego cierpienia, tragedii 
i nieszczęść, a tą niesamowitą dobrocią serca i wszech-
obecną jednomyślnością polskiego społeczeństwa, które 
z otwartością przyjmuje tysiące ukraińskich emigrantów, 
organizuje zbiórki, manifestuje solidarność. Wylewamy 
z siebie żale i obawy, przyprószone jednak szczyptą na-
dziei na lepsze jutro. Wracam do mieszkania już nieco 
spokojniejszy, jednak zapominam zjeść kolacji, pożerając 
kolejne doniesienia z frontu. Wychodzę na balkon, żeby 
zapalić ostatniego przed snem papierosa, w oddali słyszę 
wybuchającą petardę i przeszywa mnie dreszcz.

Jadę na uczelnię. Kiedy zbliżam się do placu Litew-
skiego, dostrzegam kłębiący się pod ukraińskim konsu-
latem tłum niewyraźnych twarzy. Spuszczam wzrok na 
noski swoich butów. Przed rozpoczęciem zajęć rozma-
wiam z kolegami z roku. Karmimy się nawzajem informa-
cjami dobiegającymi zza wschodniej granicy, wymachu-
jemy rękami z ekscytacją na zmianę ze zrezygnowanym 
ich opuszczaniem. Doszukujemy się sensu, teorii spisko-
wych. Staramy się wyłuskać prawdę z danych, wypuszcza-
nych przez stronę ukraińską, i zakłamanych wypowiedzi 
Kremla, roztrząsamy kolejne hakerskie ataki, sankcyj-
ne pakiety, dostawy broni. Nasza konwersacja nabie-
ra pędu, kiedy przestajemy być poważni i wymieniamy 

się internetowymi memami. Śmiejemy się wspólnie z ro-
syjskich czołgów, holowanych traktorami przez ukraiń-
skich Cyganów, graficznej fuzji portretu Putina i Hitlera 
czy dumnego wizerunku rosyjskiego przywódcy, ozdo-
bionego ptasim guanem. Uśmiechamy się, kiedy rzucam 
propozycję zmiany imienia tyrana na „kaputin”, wyraża-
jąc tym samym nadzieję na jego rychłą dekapitację. Po 
chwili wchodzimy do sali wykładowej i kąciki naszych ust 
opuszczają się samoistnie. Zajmujemy miejsca.

Dzwonię do przyjaciółki, uczennicy warszawskiej 
szkoły filmowej. Opowiada mi o integracyjnym spotka-
niu ze swoim rokiem, które rozpoczęło się roztrząsaniem 
wojennych wydarzeń, następnie zeszło na roztrząsanie 
wojennych wydarzeń, a ostatecznie zakończyło się roz-
trząsaniem wojennych wydarzeń. Oliwia wspomina też 
jedną Polkę, która przebywała w Kijowie w dniu wybu-
chu konfliktu. Ponoć jej rodzice niemal siłą wyperswa-
dowali studentce chęć pozostania na miejscu, chciała re-
lacjonować przebieg ataku, tworząc materiały filmowe. 
Dziewczyna wróciła do Warszawy i znalazła się na jed-
nym wykładzie z moją przyjaciółką, która kiedy tylko ją 
zobaczyła, wstała i zaczęła bić brawo, co spotkało się jedy-
nie z pełnymi zażenowania spojrzeniami reszty filmow-
ców. Kończę rozmowę i zastanawiam się, dlaczego ludzie 
nie potrafią czasem docenić dużych gestów. Czuję podziw 
dla obu kobiet. Zapalam papierosa i nasłuchuję petard.

Idę na zajęcia. Na typografii jeden z moich znajomych 
rzuca zasłyszany gdzieś pomysł, żeby zdeprecjonować sło-
wo „putin” i pisać je od teraz małą literą. Uśmiecham się 
pod nosem i zapisuję to sobie w zeszycie. Na wykładzie 
z literatury powszechnej powinniśmy omawiać Barań-
czaka, ale rozmowa cały czas schodzi na wojenną twór-
czość Różewicza. Mówimy o jej aktualności, roztrząsamy 
czasy okupacji, ludzkie cierpienie i przytłaczającą poetę 
wszechobecność śmierci. Na ćwiczeniach mieliśmy mieć 
Świetlickiego, a mówimy o Borowskim. Krążę po kory-
tarzach i dostrzegam, że atmosfera na uczelni wydaje się 
być mniej gęsta niż dwa tygodnie temu. Polscy studen-
ci wydają się być bardziej oswojeni z sytuacją, śmieją się 
jak wcześniej, przeglądają notatki, czytają książki, planują 
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libacje, zasypiają na wykładach. Temat wojny wypływa 
już nieco rzadziej. Czasem mijam jednak grupki uczniów 
ukraińskich i białoruskich, obie są zdecydowanie przyga-
szone, mamroczą coś do siebie, są stonowane i poważne. 
Ci pierwsi spuszczają swoje podkrążone oczy na ziemię, 
ci drudzy na dłonie.

Robię zakupy. Przed wejściem stoi ukraiński wolon-
tariusz, zbierający żywność dla ogarniętych wojną po-
bratymców. Chodzę po sklepie zamyślony, przy kasie 
zapominam o wyjęciu portfela. Robi się niezręcznie. Wy-
chodząc dokładam kilka produktów do zbiórki i życzę 
chłopakowi powodzenia, z zaskoczeniem zauważając, że 
pusty jeszcze kilka minut temu wózek wypełniony jest 
wiktuałami po brzegi. Rozglądam się po ludziach, ale nie 
potrafię dostrzec pychy w ich wzroku, tylko zrozumienie 
i jakieś zacięte współczucie. W domu przeglądam portale 
społecznościowe i wszędzie widzę ukraińskie flagi, raczej 
gesty niż rzeczywistą pomoc, mimo wszystko jednak czu-
ję otuchę. Niebiesko-żółte symbole rozwieszone są w ca-
łym Lublinie, również na mojej uczelni. Przed wejściem 
do Collegium Norwidianum organizowana jest zbiórka.

Seminarium. Tym razem wchodzimy osobno na indy-
widualne konsultacje z profesorem. Moja praca ani tro-
chę nie ruszyła do przodu od naszego ostatniego spotka-
nia, jednak wcale o tym nie rozmawiamy. Opracowania 
twórczości Kornela Filipowicza wydają się nie być te-
raz kwestią do roztrząsań. Poruszamy tematy związane 
z ludzkim bezpieczeństwem, zgadzamy się co do pomocy 
poszkodowanym i wyraźnie widzimy jednego antagonistę 
konfliktu. Wspominamy szok nastały po wybuchu pan-
demii, mówimy o Polsce, nagłych zmianach i wynikają-
cej z nich niepewności, która rządzi się tym światem. Co 
chwilę zerkamy na okno, jakbyśmy chcieli upewnić się, że 
uczelnia jest jeszcze na swoim miejscu. „Może być róż-
nie” mówi mój nauczyciel, kiedy zbieram się już do wyj-
ścia. „Może być różnie” potakuję. Otwieram drzwi i wo-
łam następną osobę.

Pierwszy dzień wiosny. Pogoda jest przepiękna, plac 
Litewski wypełnia się ludźmi, którzy w końcu mają oka-
zję zrzucić z siebie puchowe okrycia. Zewsząd dobiega 
mnie szczebiot ukraińskiego języka. Jestem zaskoczony 
tym, jak pełny jest teraz Lublin. Krążę po mieście, otulo-
ny słonecznym ciepłem, a po głowie chodzi mi Schyłek 
wieku Szymborskiej. Świat wydaje się być taki spokojny 
i uporządkowany, podczas gdy niedaleko na wschodzie 
właśnie rozgrywa się koszmar. Ludzkie ciała zmieniają 
się w żywe tarcze, ściany szpitalne walą na głowy chorych, 
brakuje wody, pożywienia, ubrań, środków medycznych. 
Tysiące mężczyzn nigdy nie trzymających w rękach bro-
ni, muszą odpierać siły kolosa na glinianych nogach, któ-
ry wymachuje szabelką. Ukraina broni wolności swojego 
kraju i całej Europy. Snuję się wzrokiem po uśmiechnię-
tych twarzach wystawianych na słońce i zastanawiam się, 
czy kiedyś też będę musiał przejść przez piekło. Rzucam 
okiem na piękne, lubelskie kamienice i wyobrażam sobie, 
że przechadzam się wśród gruzów. Dzwonię do rodziny 
i pytam, co u nich słychać.

Kolejny wieczór. Zajęcia na uczelni wróciły do nor-
malności, czytam dzienniki Mrożka i nie mam już pro-
blemów ze skupieniem uwagi. Wychodzę na balkon i jak 
zwykle zapalam papierosa przed snem, słuchając jedno-
cześnie relacji z frontu. Mariupol jest w tragicznej sy-
tuacji, Kijów się broni, na zachodzie bez zmian, ale na 
Zachodzie zmiany. Wracam do mieszkania i wiedziony 
instynktem wyjmuję z szuflady wiersz, który napisałem 
drugiego dnia wojny. Nie mogę się powstrzymać i pra-
cuję nad nim przez jakiś czas, w końcu jednak idę do 
łóżka. Staram się nie oszaleć, muszę robić swoje, a jutro 
rano mam wczesny wykład, więc lepiej się wyspać. Skła-
dam głowę na poduszce. Pod powiekami zbierają się na-
pisane przeze mnie słowa i krążą ponad gałkami oczny-
mi niczym śmigłowce. Słońce wciska się pod wschód 
i nie może zajść, a ja wciskam się pod zimną pościel i za-
chodzę w głowę. ■

Nad wejściem do lubelskiego ratusza, marzec 2022 r.
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Rosji nie chodzi o język, 
tylko o imperium
rozmowa z prof. Pawłem Hrycenką

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy profesora 
Pawła Hrycenki w Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy na posiedzeniu w sprawie ustawy Kiwałowa i Kolesniczenki* od-
biło się echem w mediach ukraińskich. Zapis z kamery technicznej transmitującej obrady udostępniło tysiące użyt-
kowników sieci społecznościowych, a media podzieliły słowa wykładowcy na cytaty.

Postanowiliśmy poprosić Pawła Hrycenkę o szczegółową odpowiedź na kilka pytań: dlaczego polityka rusyfikacji 
okazała się tak skuteczna i w jaki sposób realizowana jest taktyka wyboru języka na Ukrainie, jak przejawia się agre-
sja w języku rosyjskim i czy można żołnierzom ukraińskim w Donbasie stawiać zarzut używania języka rosyjskiego 
i jakich uregulowań prawnych w sferze języka potrzebuje Ukraina.

– Panie profesorze,1 czy miał Pan możliwość zapoznać 
się z projektami ustaw językowych zgłoszonych w Ra-
dzie Najwyższej? Czy Pan lub specjaliści z pańskiego in-
stytutu braliście udział w pracach nad tymi projektami?
– Aktualnie jest kilka projektów nowej ustawy, która ma 
regulować sytuację językową na Ukrainie. Instytut brał 
udział w tworzeniu ich na różnych etapach prac. A da-
lej, zgodnie z obowiązującą praktyką, oceniamy poszcze-
gólne projekty, wysuwamy propozycje dotyczące łączenia 
regulacji proponowanych w poszczególnych projektach. 
Ważnym jest, aby na tym etapie prac nie przeszkadzali 
sami zainteresowani i aby uniknąć niepotrzebnego upo-
litycznienia i rozgłosu. Naszym głównym celem jest przy-
gotowanie dobrego prawa a nie to, żeby osoby pracują-
ce nad nim zyskały krótkotrwały rozgłos. Niech kierują 
nami nasze priorytety: nie przemijająca sława a uchwale-
nie nowych regulacji prawnych w sferze języka. Właśnie 
z takiego stanowiska wychodzę przy ocenie poszczegól-
nych projektów. I dosyć sceptycznie oceniam działalność 
tych osób, które za wszelka cenę usiłują przeforsować 
własny projekt.
 
– Jak Pan sądzi, czy uda się uniknąć upolitycznienia 
tych projektów?
– W tych projektach ustawy nie ma propozycji, któ-
re miały by na celu wyłącznie realizację celów poli-
tycznych, a nie uregulowanie sytuacji językowej Ukra-
iny, choć każda ustawa jest dokumentem politycznym. 

*   Ustawa „O zasadach polityki językowej państwa” z dn. 5 czerwca 2012 r., 
zwana ustawą Kiwałowa i Kolesniczenki od nazwisk jej autorów; została uchy-
lona przez Radę Najwyższą Ukrainy dn. 24. 02. 2014 r. (przyp. tłum.)

Muszę przyznać, że same projekty są przygotowane do-
brze. W żaden sposób nie można ich porównywać z obo-
wiązującą wciąż starą ustawą. Nowe projekty, dzięki 
szczegółowym regulacjom, obejmują znacznie więcej sfer 
użycia języka i sytuacji komunikacyjnych, aby nie pozo-
stawić miejsca na niepożądaną zmianę sytuacji języko-
wej, czyli nowej rusyfikacji. Mogę powiedzieć, że przy-
gotowywane przepisy stwarzają zupełnie nowe podstawy 
sytuacji językowej na Ukrainie, dzięki którym możliwe 
będzie funkcjonowanie języka ukraińskiego jako rzeczy-
wiście urzędowego.

 
– Czy na Ukrainie znikły by problemy językowe, gdyby 
po prostu skasować ustawę Kiwałowa i Kolesniczenki?
– Przyjęcie przez Radę Najwyższą Ukrainy w 2012 roku 
ustawy Kiwałowa i Kolesniczenki (ja nazywam ją usta-
wą trzech „K”: Kremla, Kiwałowa i Kolesniczenki) było 
potężnym uderzeniem Kremla i ówczesnego kierownic-
twa Ukrainy w ukraiński język, historię, kulturę i w ogó-
le we wszystko, co kojarzy się z ukraińskością. Ustawa 
ta miała na celu wzmocnienie pozycji języka rosyjskie-
go w społeczeństwie ukraińskim – nie tylko zachowania 
narzuconej wyższości języka rosyjskiego, która pozosta-
ła w spadku po Związku Radzieckim ale też rozszerzenie 
jej pola funkcjonalnego i wzmocnienia statusu prawne-
go. Chodziło przynajmniej o parytet, zrównanie de iure 
języka ukraińskiego i rosyjskiego a de facto utrzymanie 
dominacji języka rosyjskiego i faktycznego wykorzysta-
nia we wszystkich sferach komunikacji. Niezwłocznie po 
podpisaniu tej ustawy przez Janukowicza, za zgodą kie-
rownictwa państwa i na polecenie organów administracji 
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publicznej i liderów partii antyukraińskich, niektóre sa-
morządy okręgowe i obwodowe zadeklarowały przyjęcie 
języka rosyjskiego jako regionalnego. W ten sposób roz-
począł się nowy etap oficjalnej rusyfikacji tych regionów 
Ukrainy, co miało dalekosiężne cele w kontekście fede-
ralizacji państwa.

Proces cynicznego demontażu integralności terytorial-
nej Ukrainy został zatrzymany przez potężny sprzeciw 
społeczny. Wzburzone wątpliwościami i tęsknotą za utra-
conym rajem ZSRR ludzkie morze wrzało, chociaż wła-
dza starała się skierować ten nurt w odpowiednie koryto. 
W ciągu jednego, czy dwóch dni wzdłuż wszystkich głów-
nych dróg i na głównych placach w miastach ustawiono 
z tysiąc bilbordów o szczęściu bycia rosyjskojęzycznym 
na Ukrainie, a jeżeli to szczęście cię ominęło, to bądź cho-
ciaż dwujęzycznym! Nie trzeba mieć dużych zdolności 
śledczych, żeby zgadnąć, że inicjatywa takiej jednomyśl-
nej „reklamy szczęścia” we wszystkich regionach Ukra-
iny i grube wydatki na wyprodukowanie i publikację ta-
kiej reklamy „wspólnoty rosyjskojęzycznej” miała jedno 
źródło – ukrainofobiczne gabinety.

Moskwa realizowała swoje globalne strategiczne in-
teresy polegające na ekonomicznym i politycznym pod-
porządkowaniu Ukrainy, niedopuszczeniu do integra-
cji europejskiej i euro-atlantyckiej, a sprawa języka była 
tylko jedną z form jawnego nacisku na Ukrainę. Wzbu-
rzyć społeczeństwo Ukrainy problemem języka nie było 
trudno: zdrada interesów narodowych przez „polity-
ków” miała swój cennik, któremu towarzyszyła obietni-
ca ochrony przed odpowiedzialnością karną na Ukrainie. 
Bardzo delikatny i obejmujący szerokie kręgi społeczne 
problem języka, wykorzystywany był przez Kreml jako je-
den z najważniejszych instrumentów nacisku na Ukrainę. 
Ustawa językowa, wzrost cen energii, blokada handlowa 
były równorzędnymi elementami ekspansji politycznej, 

formą imperialnej obecności Rosji na Ukrainie, której ce-
lem było odbudowanie Związku Radzieckiego w dowol-
nej formie, ale z dominująca rolą Kremla. To są elementy 
dobrze zaplanowanego przez Kreml i rosyjską Federal-
ną Służbę Bezpieczeństwa systemu nacisku na Ukrainę, 
gdzie miałby zapanować język rosyjski, rosyjska cerkiew, 
rosyjska świadomość historyczna, rosyjska kultura. To 
dawało by stwierdzić: „Ukraińców jako narodu nie ma – 
to są Rusini, Rosjanie z językiem zepsutym przez polskie 
wpływy! Ukrainy jako państwa nigdy nie było i nie ma 
dzisiaj – to tylko wymysł, projekt polityczny!”. Tak wy-
gląda ogólny program hybrydalnego zniszczenia Ukra-
iny, w przypadku, gdyby zechciała uwolnić się spod bra-
terskiej opieki Rosji. Dzisiaj i Pupin i Ławrow i cała armia 
medialna Kisielowa potwierdzają to wprost.

 
– Jak Pan ocenia popularną na Ukrainie tezę, że dużą 
część żołnierzy ukraińskich walczących w okopach na 
wschodzie stanowią osoby rosyjskojęzyczne i że ukra-
iński Majdan też był w połowie rosyjskojęzyczny? Czy-
li, że język nie jest głównym kryterium świadomości 
patrioty?
– Nikt nie może jednoznacznie stwierdzić, czy połowa, 
czy jedna trzecia, czy ponad połowa ludzi na Majdanie, 
a aktualnie na linii obrony Ukrainy, to byli i są rosyjskoję-
zyczni obywatele Ukrainy. Nikt nie robił takich obliczeń, 
dlatego nie można odwoływać się do stosunków ilościo-
wych. Co innego jest ważne: ludzie chwytali za broń nie 
tylko ze względu na przynależność do wspólnoty ukraiń-
skojęzycznej a ze względu na swoje poglądy i głos serca. 
To prawdziwi patrioci, przed którymi chylimy czoła dzi-
siaj i będziemy czcić zawsze!

Należy pamiętać, że każdego Ukraińca do języka ro-
syjskiego prowadziły inne przyczyny. Rosyjskojęzyczność 
to dla dużej części Ukraińców nie pozycja polityczna, 
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nie świadomy wybór Rosji jako wzorca, pewnego ide-
ału, a tylko skutek warunków, w jakich znalazł się czło-
wiek, czy wcześniej jego rodzice. Mechanizm rusyfikacji 
w ZSRR był dobrze przemyślany, zorganizowany do naj-
mniejszych szczegółów a przy tym ekspansyjny. Dlatego 
był taki skuteczny. Dzisiaj prawdziwi mężczyźni wzięli 
do rąk broń i bronią ukraińskiej ziemi, języka i ukraiń-
skości, żeby naszym następcom nie została po nas tyl-
ko wypalona, splądrowana i pozbawiona ducha ziemia. 
Ci wszyscy spośród rosyjskojęzycznych obywateli Ukra-
iny, którzy gorąco, za cenę własnego życia bronią Ukra-
iny na froncie, są prawdziwymi Ukraińcami, oni wszyscy 
w sprzyjających warunkach wrócą do języka ukraińskie-
go. My musimy stworzyć takie warunki aby ci ludzie mo-
gli wrócić na łono języka ukraińskiego, kiedy poczują we-
wnętrzna potrzebę.

To, że naród powstał przeciw rosyjskiej agresji wojen-
nej i politycznej, dodatkowo wykorzystującej w obłud-
nej propagandzie język rosyjski i historię Ukrainy-Rusi, 
jaskrawo świadczy o głębokich pozytywnych zmianach, 
które w ciągu ostatnich 25 lat zaszły w świadomości na-
rodowej, w chęci zachowania tej świadomości i pamięci 
historycznej. To poważny krok wprzód. Nie przesadzę, 
jeżeli powiem, że ukraińskie społeczeństwo z roku 1991 
i 2016 bardzo się różni. Ukraińcy dowiedli, że potrafią się 
uczyć, stawać się mądrzejszymi.

Tej zmiany nie potrafili przewidzieć kremlowscy po-
littechnolodzy, a opłacani ukraińscy „uczeni” pomocni-
cy nie ośmielili się donieść swoim szczodrym kuratorom 
z kręgu FSB i Kremla prawdy o przemianie Ukraińców, 
tylko dalej przekazywali oczekiwane informacje: Ukra-
iny i języka ukraińskiego nie było, nie ma i być nie może!

 
– Podczas głośnego wystąpienia w Sadzie Konstytucyj-
nym mówił Pan o „taktyce wyboru języka”. Jak się to 
odbywało dawniej i dzisiaj? Dlaczego młodzi ludzie po 
przyjeździe do Kijowa z ukraińskojęzycznych regionów 
Ukrainy, przechodzą na język rosyjski?
– W Związku Radzieckim wszystko było podporządko-
wane temu, żeby ludność nieodwracalnie przechodziła na 
język rosyjski. Wspomnę kilka takich przypadków. Każ-
dy chłopiec w odpowiednim wieku zobowiązany był do 
odbycia „powszechnej służby wojskowej”. Każdy pobo-
rowy kierowany był do służby jak najdalej od Ukrainy. 
Ukrainiec, który wyrósł w środowisku ukraińskojęzycz-
nym, był przez dwa lub trzy lata pozbawiony możliwo-
ści rozmawiania w swoim ojczystym języku, musiał za-
pomnieć o swoich korzeniach, bo inaczej narażony był 
na nacisk oficjalnego języka rosyjskiego i niby rosyjsko-
języcznej, a w gruncie rzeczy, językowo nieokreślonej 
masy, połączonej losem i minimalną znajomością języka 

rosyjskiego. Zostając żołnierzem, chłopiec tracił swój ro-
dzimy język. Cały dotychczasowy świat związany z ro-
dzimym językiem zastępował strzępy pośpiesznie przy-
swojonego języka rosyjskiego. Ci, którzy nie byli w stanie 
szybko nauczyć się rosyjskiego, trafiali (z jakimś przezwi-
skiem!) do grupy prześladowanych. Dlatego chłopcy sta-
rali się opanować rosyjski, bo to był forma samoobrony, 
podstawa przetrwania. Pozostałości armijnego języka ro-
syjskiego po służbie nieśli do domu, często wykorzystu-
jąc je przez całe życie.

Podobna sytuacja była w przypadku zdobywania wyż-
szego wykształcenia w różnych kierunkach, oprócz filo-
logii ukraińskiej i częściowo pedagogiki: na wielu kierun-
kach technicznych, matematycznych, przyrodniczych, 
medycznych czy prawniczych, należało przejść na język 
rosyjski, który najpierw był językiem nauczania a póź-
niej językiem środowiska zawodowego. Diabelski dyle-
mat – wybór między zachowaniem języka ukraińskie-
go i zdobyciem wyższego wykształcenia z perspektywą 
wyższego statusu materialnego i społecznego – był wów-
czas świadomie zagłuszany. Z resztą, istniały leki przeciw 
„takim niezdrowym myślom”. Propaganda systematycz-
nie przekonywała: język rosyjski jest oczywistym rozwo-
jem, zwiększeniem możliwości rozwoju, to internacjo-
nalizm, podczas, gdy język ukraiński to zamykanie się 
w opłotkach narodowej wsi, a z resztą – to prawie nacjo-
nalizm… Wynikiem takiej zawoalowanej oraz otwartej 
zachęty do porzucenia języka ojczystego i przejścia na ję-
zyk rosyjski spowodowało znaczne rozszerzenie się grona 
tak zwanych rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy. Dzie-
sięciolecia funkcjonowania opozycji: Rosja to centrum, 
a wszystko inne – peryferie; język rosyjski jest językiem 
wyższym, bardziej rozwiniętym, centralnym, a wszystkie 
inne języki to języki peryferyjne, niedorozwinięte w po-
równaniu z rosyjskim jako wzorcem. Takie zestawienie 
wytworzyło matrycę, która do dzisiaj istnieje w świado-
mości wielu ludzi. Dlatego, wyjeżdżając ze wsi do mia-
sta, do jakiegoś wielkiego centrum, ludzie uruchamiają tę 
zakorzenioną radziecką matrycę. Czyli, jeżeli chcesz coś 
osiągnąć w życiu, musisz odrzucić to, co narodowe, wy-
palić z siebie wszystko, co wiąże się z wsią. W tym właśnie 
jaskrawo przejawia się taktyka wyboru języka. To język 
wskazuje na społeczny i kulturowy status użytkownika, 
na jego światopogląd. Dlatego młodzież, która przyjeż-
dża do wielkiego centrum (np. Kijowa) od razu chce pod-
kreślić, że ta zmiana, polegająca na zmianie kodu języko-
wego już zaszła. Chociaż takie wyobrażenia są dalekie od 
rzeczywistości i opierają się na niewiedzy, czym w istocie 
jest język. Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 
taka matryca samooceny kompetencji językowych funk-
cjonuje w społeczeństwie.
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– Czy możliwe jest, że by Ukraina stała się silnym, nie-
zależnym, demokratycznym państwem w sytuacji, 
w której język rosyjski i ukraiński będą miały jednako-
wy status?
– Ukraina nigdy nie będzie rozwiniętym państwem, je-
żeli dalej będzie rozdzierana między rzeczywistą Ukrainą 
i Rosją. Jeszcze raz podkreślam, że problem języka rosyj-
skiego na Ukrainie to nie tylko problem dotyczący same-
go języka. To problem politycznej zależności Ukrainy od 
Rosji. Język jako taki nie jest agresorem czy zagrożeniem 
dla innych języków czy innych narodów – agresorem i za-
grożeniem jest ten, kto celowo wykorzystuje język (w tym 
przypadku język rosyjski) jako narzędzie do osiągnięcia 
nie celów językowych, kulturowych, humanistycznych, 
ale ekonomicznych, politycznych i militarnych. Musimy 
sobie uświadomić, że jeżeli nasz cel związany z językiem 
ukraińskim ma zjednoczyć całe społeczeństwo i dać pod-
stawy do zapewnienia rozwoju języków mniejszości na-
rodowych na Ukrainie, to celem tych, którzy starają się 
nadać państwowy status językowi rosyjskiemu, jest roz-
puszczenie Ukrainy w Rosji. W takim razie, o jakim roz-
woju Ukrainy może być mowa? Jeszcze raz podkreślam: 
sprawa języka na Ukrainie to nie tylko sprawa wyboru 
języka komunikacji w różnych sytuacjach, ale problem 
o wiele ważniejszy – wolności i niezależności Ukrainy.

– Jak Pan myśli, z czym związane jest przyśpieszenie 
sprawy języka ukraińskiego? Ustawa Kiwałowa i Kole-
sniczenki została zaskarżona w Sądzie Konstytucyjnym 
jesienią poprzedniego roku i mniej więcej wtedy rozpo-
częły się prace nad nową ustawą. Wcześniej nikt nie zaj-
mował się tą sprawą, żeby dodatkowo nie zaogniać sy-
tuacji. Czy teraz, w trzecim roku wojny z Rosją, została 
już przekroczona granica, za którą problem języka nie 
gra aż takiej roli?
– Ja twierdzę, że sprawa języka dopiero teraz zaczyna od-
grywać odpowiednio dużą rolę. W końcu w społeczeń-
stwie nastąpiła głęboka zmiana w ocenie tego proble-
mu zarówno z pozycji pojedynczego użytkownika, jak 
i w sferze państwowtwórczej. Od czasu, kiedy protestują-
cy przed Ukraińskim Domem wyrazili swój ostry sprze-
ciw wobec Rady Najwyższej i Prezydenta w sprawie przy-
jęciu ustawy Kiwałowa i Kolesniczenki, w społeczeństwie 
zmieniła się skala oceny sprawy języka. Można stwier-
dzić, że powiększyło się grono obywateli świadomych 
wagi tego problemu. Powstało wiele wolontariackich 
ośrodków nauki języka ukraińskiego, organizacji poza-
rządowych działających w sferze rozszerzenia użycia języ-
ka ukraińskiego i obrony praw ludności ukraińskojęzycz-
nej. Ta działalność rozszerza się i ma już pewien dorobek, 
chociaż wciąż wynikają nowe problemy.

A to, że Sąd Konstytucyjny dopiero niedawno zajął się 
sprawą tej ustawy, to trzeba wziąć pod uwagę zmiany ka-
drowe, które zaszły w samym Sądzie. Dodatkowo, wiele 
nierozwiązanych spraw, które wpłynęły do Sądu przed tą 
ustawą. I w końcu, sama ustawa, która jest unikalna i zło-
żona. Wiele tu bardzo ważnych detali, które trzeba szcze-
gółowo rozważyć, żeby później nie wracać do sprawy. Ja 
nie widzę ze strony Sądu Konstytucyjnego jakiegoś uprze-
dzenia. Myślę, że nie można było dłużej tego ignorować 
i odwlekać. Dobrze, że w końcu to się dzieje. I dobrze, 
że przykuwa to uwagę społeczeństwa. Bo to przypomina 
władzy i całemu społeczeństwu, że język był i jest spra-
wą zasadniczą, tym czynnikiem, który buduje państwo. 
To znaczy, że zaniedbanie swojego języka to zaniedbanie 
swojego państwa.

Znów zaznaczę, że prace nad ustawą językową trwa-
ją nie od dzisiaj. Pewne rozwiązania zostały zapropono-
wane już w 2012 roku, kiedy działała robocza grupa pod 
kierownictwem Leonia Krawczuka. W tej grupie byli tak-
że Wołodymyr Wasylenko, uznany specjalista w zakre-
sie prawa i dyplomata i Serhij Hołowatyj, także wybit-
ny prawnik, we współpracy z Oksaną Syrojid, która jest 
aktualnie zastępcą Przewodniczącego Rady Najwyższej. 
Więc nie można powiedzieć, że to się dzieje dopiero te-
raz. Możliwe, że katalizatorem tych zmian stały się wyda-
rzenia w Sądzie Konstytucyjnym. Autorzy zdecydowali, 
że nie ma sensu chować w szufladach wyników swoich 
prac, tylko należy wnieść je pod obrady i kontynuować 
w celu zmian w prawie.

 
– Mam do Pana pytanie dotyczące badań społecznych 
i priorytetów polityki państwowej. Sondaże wykazują, 
że wśród priorytetów wskazywanych przez responden-
tów, problem języka stanowi tylko 1-2%. Wiadomo jak 
ten wynik interpretować będą ci, których nie interesu-
je, jak nazywać się będzie kiełbasa („niech i po rosyj-
sku, byleby była”). Problem w czym innym: ten 1-2% 
świadczą o tym, że sprawa języka nie jest konfliktogen-
ne i mamy spokój w sferze, która zawsze była sporna. 
Czy, według Pana, ten spokój jest cenny? I czy warto go 
zachować?
– Pojęcie spokoju, jak i samo słowo, jest bardzo szero-
kie. Możemy go traktować jako spokój społeczny, jako 
brak konfliktów: nie leje się krew, to znaczy, że jest spo-
kój. Chociaż ja bym powiedział, że to raczej jest sprawa 
indywidualnego podejścia, niż obiektywnie mierzalna sy-
tuacja. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy w państwie 
jest spokój, czy go nie ma. Dla państwa, jako złożonego 
organizmu społecznego, który organizuje wszystkie sfe-
ry życia, najważniejsze jest, aby wszystkie elementy dzia-
łały w swojej dziedzinie: lekarze w swojej, nauczyciele 
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w swojej, żeby prawidłowo funkcjonowały język i kultu-
ra… To jest fundament funkcjonowania państwa: należy 
brać pod uwagę nie tylko to, czy w państwie jest spokój, 
ale również to, czy obywatele odczuwają wewnętrzny spo-
kój, czy nie tworzą się jakieś ruchy, które mogą zachwiać 
równowagę społeczną. Sprawa języka – to zawsze pro-
blem napięcia – większego lub mniejszego, jawnego, czy 
skrytego. Dlatego rzecz nie w procentach, a w tym, jaki 
model stosunków, ocen przyjmuje społeczeństwo, aby to 
mogło zachować państwo.

Problem języka państwa to kocioł, w którym nie prze-
staje wrzeć. Jeżeli w państwie obowiązuje dobrze prze-
myślany, zrównoważony model językowej sfery społe-
czeństwa, to wrzenie tylko stymuluje pozytywny rozwój 
państwa, hamuje objawy negatywnych zjawisk. Wydaje 
mi się, że model językowego funkcjonowania państwa, 
który przewidują nowe projekty ustawy – to model ścisłe-
go współdziałania różnych języków w granicach Ukrainy 
z wyraźną dominacją języka ukraińskiego jako urzędowe-
go. Jeżeli społeczeństwo świadomie przyjmuje i popiera 
taki model, możemy uznać problem języka na Ukrainie 
za rozwiązany, że zapewniono funkcjonowanie języka 
ukraińskiego jako urzędowego, integrującego całe spo-
łeczeństwo oraz języki mniejszości narodowych. W ten 
sposób uniemożliwione będzie wykorzystanie sprawy ję-
zyka przez polityków i politycznych spekulantów.

 
– Czy sprawa języka to „gra o sumie zerowej” w tym 
znaczeniu, że jeden język może rozwijać się tylko 
kosztem ograniczeń innego języka? Czy możliwe jest 
wzmocnienie sytuacji języka ukraińskiego bez osłabie-
nia języka rosyjskiego?
– Jeżeli prawidłowo rozumiemy funkcję języka oraz wie-
lojęzyczność i jej funkcje, to odpowiedź jest jednoznacz-
na: nie możne w obrębie jednego pola funkcjonalnego 
rozszerzać sfery wykorzystania jednego języka bez zwę-
żenia sfery wykorzystania innych języków. Inna sytuacja 
jest niemożliwa. Podam prosty przykład: jeżeli wczoraj 
wszyscy w grupie dziesięciu pracowników wszyscy mó-
wili po rosyjsku, a dzisiaj zmieniła się sytuacja (skład gru-
py) i już pięcioro mówi po rosyjsku a pięcioro po ukra-
ińsku, to pole funkcjonalne języka rosyjskiego w obrębie 
tej grupy już się zmieniło. A w sferze urzędowej, w któ-
rej pracują urzędnicy państwowi, zgodnie z obowiązu-
jącym prawem, ten stosunek powinien wynosić 10:0. 
Bo obowiązkiem urzędnika jest posługiwanie się języ-
kiem ukraińskim w urzędzie. Dlatego twierdzenie, że 
sytuacja języka rosyjskiego nie ulegnie zmianie jest ilu-
zją. Taki mechanizm podziału pola funkcjonalnego dzia-
ła w grupach różnej wielkości, chociaż w różnych wy-
padkach mają zastosowanie schematy o różnym stopniu 

złożoności, uwzględniające wiele cech indywidualnych. 
Inna sprawa, że w warunkach nowej ukrainizacji, język 
rosyjski jako struktura, jako środek komunikacji, może 
pozostać bez widocznych zmian (dotyczących gramaty-
ki, składni, leksyki), może pozostać potencjalnie dostęp-
nym do wykorzystania na Ukrainie.

Zauważmy, że posługiwanie się językiem rosyjskim, 
zresztą, każdym innym, ukraińskim także, wymaga pra-
cy umysłu, dołożenia pewnych starań. Polega bowiem 
na doborze odpowiednich struktur i form językowych. 
Jeżeli osoba rosyjskojęzyczna chce zachować swój język 
w nierosyjskojęzycznym otoczeniu, musi dokładać sta-
rań w celu podnoszenia swoich kompetencji językowych, 
musi pracować nad sobą. Ta zasada dotyczy też Ukraiń-
ców: w celu zachowania swojego języka każdy użytkow-
nik musi pracować nad sobą.

Jasnym jest, że jeżeli podniesiemy status języka ukra-
ińskiego, to jednocześnie zmniejszy się ilość osób, które 
będą szukały dla swoich dzieci szkół rosyjskojęzycznch, 
czy później rosyjskojęczycznych uniwersytetów. Dlatego 
nie można mówić, o jakiejś idealnej sytuacji, w której ję-
zyk ukraiński rozszerzać będzie swoje pole funkcjonal-
ne, a przy tym język rosyjski zachowa swoją dotychcza-
sowa pozycję. 

 
– A może ta sytuacja rozwiąże się sama? Może ludzie 
powinni sami określać swoją tożsamość językową, do-
browolnie przechodzić lub nie na język ukraiński, może 
powinno się ich „stymulować a nie przymuszać”?
– Podzielam Pańskie zdanie: nie przymuszać, a stymulo-
wać. Myślę, że nie można polegać wyłącznie na samore-
gulacji a samemu wstrzymywać się od rozwiązania tego 
problemu. Państwo jest instrumentem zarówno stymula-
cji, jak i przymusu, czy raczej zachęty. Jeżeli ktoś ma za-
miar stać na przeszkodzie rozwojowi języka, to państwo 
ma stać na straży języka. Bo ani korespondent gazety, ani 
dyrektor wytwórni filmowej, ani dyrektor szkoły, ani lu-
dzie, którzy chcieliby bronić języka ukraińskiego przed 
jakimś zamożnym biznesmenem, lekceważącym język, 
nie dadzą rady samodzielnie oprzeć się takiemu nuwo-
ryszowi. Tu musi wtrącić się państwo, wykorzystując swo-
ją funkcję regulacyjną. Dlatego formułowanie pewnych 
reguł funkcjonowania społeczeństwa, uzgodnienie tych 
reguł z innymi przepisami prawnymi, stworzenie warun-
ków do ich przestrzegania – to wszystko należy do za-
dań państwa. Zresztą do zadań państwa należy również 
ekonomiczne zabezpieczenie rozwoju języka. Pojedynczy 
użytkownik języka, czy nawet grupa entuzjastów nie są 
w stanie zapewnić druku podręczników dla szkół, pro-
dukcję filmów w języku ukraińskim, wsparcie zespołów 
i grup artystów, w szczególności dziecięcych…
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Należy domagać się, żeby państwo rzeczywiście zabez-
pieczało ekonomicznie rozwój języka, a nie tylko deklara-
tywnie lub częściowo, wydzielając na ten cele niewielkie 
sumy z tego, czego urzędnicy nie zdołali jeszcze wypro-
wadzić za granicę. Państwo nie może odkładać wsparcia 
do czasu rozkwitu gospodarczego – ono jest potrzebne 
już teraz. Szczególnie aktualne jest dzisiaj zwiększenie roli 
społeczeństwa w rozwiązaniu problemów języka, likwi-
dowaniu efektów rusyfikacji i tworzeniu warunków do 
rozwoju nowej ukrainizacji. Tym razem politykom, szcze-
gólnie tym, którzy lubią składać deklaracje bez pokrycia, 
nie uda się uniknąć pełnego wypełnienia obowiązku kon-
stytucyjnego, dotyczącego budowy ukraińskojęzycznego 
i ukraińskocentrycznego państwa, czyli doprowadzenia 
do nadania językowi ukraińskiemu pełnego statusu języ-
ka urzędowego.

 
– Gdzie jest granica, do której może posunąć się pań-
stwo w sprawie regulacji polityki językowej? W którym 
miejscu sfera prywatna zmienia się w sferę publicz-
na lub państwową? Na przykład, rozmowa sprzedaw-
cy z klientem lub komunikacja pomiędzy pracownika-
mi prywatnej firmy – to sfera publiczna, czy prywatna?
– Wszystkie sfery, w których użytkownik wychodzi poza 
obręb rodziny czy prywatnej komunikacji, jest sferą ży-
cia społecznego, komunikacji publicznej. To jest sfera pu-
bliczna. I tu ma zastosowanie artykuł 10 Konstytucji (któ-
ry mówi, że: „państwo zapewnia wszechstronny rozwój 
i funkcjonowanie języka ukraińskiego we wszystkich sfe-
rach życia społecznego na terenie całej Ukrainy”). Jeże-
li ktoś produkuje produkt, który zamierza sprzedać, to 
wchodzi w sferę społeczną i musi przestrzegać zasad ko-
munikacji społecznej. Przestrzeganie tych zasad nie na-
rusza praw człowieka. Poza tym, obok praw, istnieją też 
obowiązki. Jeżeli ktoś z zasady przestrzega prawa i żyje 

w społeczeństwie nie wywołując konfliktów, nie będzie 
dążył do zaostrzenia stosunków z innymi ludźmi. Każ-
dy lekarz, czy sprzedawczyni zachowa się godnie, ponie-
waż wykonują swoje obowiązki zawodowe i zależy im na 
jak najlepszych wynikach swojej działalności zawodowej. 
Dlatego nie będą stwarzać sytuacji konfliktowych, doty-
czących szczególnie delikatnych kwestii uczuć narodo-
wych i językowych.

Należy sobie głęboko uświadomić, że proponowane 
regulacje prawne należy rozpropagować wśród jak naj-
szerszych warstw naszego społeczeństwa oraz wyjaśnić 
z pozycji praw i obowiązków, ze szczególnym naciskiem 
na najważniejszą ich cechę, czyli tolerancję. Społeczeń-
stwo obywatelskie jest wówczas zdolne do samodzielne-
go rozwiązywania nowych, trudnych zadań, odpowiadać 
na nowe wyzwania, kiedy posiadać będzie jasno określo-
ny profil językowo-narodowy.

Żyję w przekonaniu, że konsekwentnie, krok po kro-
ku, dojdzie do transformacji społeczeństwa i dojdzie do 
uświadomienia, że za językiem może stać nie tylko wyar-
tykułowanie myśli, ale również polityka państwa, gospo-
darka państwa, stosunki międzynarodowe, a w końcu 
także godność człowieka. Bo, jeżeli prezydent sąsiednie-
go państwa twierdzi, że kogoś nie ma, że nie istnieje, a tej 
osoby to nie razi i nie oburza, to, przepraszam, ale trud-
no mówić o godności takiej osoby. I te osobę, i państwo, 
i cały naród uważają za ułudę! Nie ma cię, nie istniejesz, 
jesteś wymysłem. I twój dziad był wymysłem, i twój ojciec 
był wymysłem, i twoje dzieci też są wymysłem. I ciebie 
to nie oburza głęboko? Wasyl Symonenko wypowiedział 
głębokie słowa: „Czy wiesz, że jesteś człowiekiem?‥”, sło-
wa wypełnione świadomością wielkości człowieka. A kie-
dy ciebie niszczą, niszczą naród, a ty milczysz – to jest 
to postawa niegodna miana człowieka. Bo człowiek – to 
godność. Dzisiaj nastał szczególny czas – czas powstania 
z kolan, czas godności narodowej, czas odbudowy i obro-
ny wielkiej ukraińskiej Ukrainy.

Rozmawiał Wołodymyr Semkiw
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Gdy Ukraińcom wszystko 
jedno…
Z Janą Ponamarczuk z Kijowa rozmawia Wojciech Pestka

„Dzisiaj, 24 lutego, o godz. 5:00 rano siły zbrojne Fede-
racji Rosyjskiej rozpoczęły intensywny ostrzał naszych 
jednostek na wschodzie, a także przeprowadziły ude-
rzenia rakietowe i bombowe na lotniska w Boryspolu, 
Oziernem, Kulbakino, Czuhujiwie, Kramatorsku, Czor-
nobajiwce…” – to pierwsze zdanie komunikatu Sztabu 
Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Kiedy dotarła do 
ciebie ta informacja?

Byłam z córką we Lwowie, w tym roku kończy szko-
łę i zamierzała podjąć naukę na Ukraińskim Katolickim 
Uniwersytecie, miałyśmy wracać do Kijowa w czwartek. 
O piątej rano zadzwonił mój syn – zaczęło się! Pomyśla-
łam o rodzicach – chorych, starszych ludziach po osiem-
dziesiątce, mieszkających w Kijowie w bloku na dziesią-
tym piętrze: że nie zejdą do schronu ani, tym bardziej, nie 
wrócą do mieszkania po odwołaniu alarmu, jeśli nie bę-
dzie prądu i nie będą pracowały windy. Poprosiłam syna, 
by rzucił wszystko i nie patrząc na ich sprzeciw, wywiózł 
dziadków do Lwowa. 

Zgodzili się opuścić dom, jechać?
Nie pytał ich o zdanie, dał im dziesięć minut na spa-

kowanie najpotrzebniejszych rzeczy. W tym wieku szok 
spowalnia proces podejmowania decyzji i szybkość dzia-
łania, w sumie niczego prawie nie zabrali – reklamówkę 
lekarstw, ubrań tyle, co na sobie. Nawet paszportów nie 
mieli, jedynie dowody osobiste. Dochodziła siódma rano, 
konieczne było szybkie działanie, drogi wyjazdowe z Ki-
jowa były zakorkowane, na stacjach benzynowych brako-
wało paliwa. Jechali okrężnymi, wiejskimi drogami przez 
lasy i pola cały dzień. Do Lwowa dotarli późną nocą. 

Kiedy zapadła decyzja o wyjeździe do Polski?
Nie chciałam nigdzie jechać. Rodzice też. Zaczęliśmy 

się spierać. Syn, który po śmierci męża jest głową rodzi-
ny, podjął decyzję za nas. Masz zabrać dziadków, młod-
szą siostrę i jechać, nie ma dyskusji, tu będziecie jedynie 
ciężarem – powiedział – chcę walczyć, nie mogę mar-
twić się, czy zdołaliście ukryć się w schronie podczas alar-
mu przeciwlotniczego. Macie pół godziny na zebranie 

rzeczy. Wyjechaliśmy po południu w kierunku przejścia 
Krakowiec–Korczowa. 

To była ta pierwsza wiadomość, która dotarła do mnie 
przez Messengera 25 lutego: „dojeżdżamy do przejścia 
z Polską. Na granicy mnóstwo samochodów, przyjdzie 
nam długo stać”…

Wtedy byliśmy dwanaście kilometrów od przejścia, 
jeszcze myśleliśmy, że do północy zdołamy przekroczyć 
granicę. Później okazało się, że przez noc przesunęliśmy 
się zaledwie o kilka metrów. Horror. Zimno, brak toalet, 

Maria Oksentiyivna Prymaczenko / Марія Оксентіївна Примаченко
Daję moje małe gwiazdki dzieciom (1983)
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możliwości umycia rąk. Samochody w kilku rzędach: ani 
w lewo, ani w prawo. Na dodatek upadłam, skręciłam pra-
wą nogę w kostce, zaczęła puchnąć. Dwie doby staliśmy 
w kolejce do przejścia, dopiero wieczorem w niedzielę 
dotarliśmy do granicy.

Jakie były reakcje wśród czekających?
To może zaskakujące, ale wszyscy próbowali sobie na-

wzajem pomagać. Po kilku godzinach ludzie z samo-
chodów stojących wokół się znali. Z przygranicznych 
miejscowości zaczęli przyjeżdżać pierwsi wolontariu-
sze z wodą, chlebem, kanapkami, ciepłą zupą, nawet cia-
stem… Nikt z kolejki nie był przygotowany na tak długie 
oczekiwanie, a w samochodach w większości małe dzie-
ci, kobiety… To podtrzymywało na duchu. 

Co z twoją nogą?
Bardzo bolała, spuchła. Problem był w tym, że tylko 

ja mam prawo jazdy. Musiałam wytrzymać. Wszystkim 
będę powtarzała, jak osobiście jestem wdzięczna każde-
mu Polakowi, jak życzliwie nas tu przyjęto. Z niczym nie 
było żadnego problemu. W prywatnej przychodni zrobio-
no prześwietlenie, stopę zbadał ortopeda, a w sklepie me-
dycznym otrzymałam unieruchamiający nogę specjalny 
but. Nikt nie wziął grosza, coś co w innym czasie może 
byłoby nierzeczywiste, nierealne. 

Jesteś związana  z kijowskim muzeum „Duchowe Skar-
by Ukrainy”, które posiada kolekcję ikon, będącą jedy-
nym na świecie, bezcennym zbiorem zaliczanym do 
kulturowego dziedzictwa Ukrainy. Kolekcja została 
w Kijowie bombardowanym i ostrzeliwanym rakieta-
mi każdego dnia…

To ogromny stres, trauma niepozwalająca zasnąć, po-
wód płaczu. Kolekcja, w której znajdują się ikony o wiel-
kiej wartości, będąca świadectwem artyzmu ukraińskich 
twórców od drugiej połowy XIV wieku do początku XX 
wieku, została wystawiona na taką straszliwą próbę. To 
dziedzictwo narodowe Ukrainy, osobliwa lekcja historii 
pokazująca kunszt ukraińskich pisarzy ikon, sposób od-
działywania artystycznych trendów płynących z pracow-
ni włoskich czy bizantyjskich mistrzów pojawiających się 
z różną siłą w różnych regionach i wypływające stąd róż-
nice. Ikona ukraińska ma swoją własną charakterystykę 
i linię rozwoju, nie łączy ją nic z ikoną rosyjską, która 
była prostym kopiowaniem bizantyjskich wzorów. Twór-
cy ikony ukraińskiej, żyjący na pograniczu imperium, nie 
czuli się skrępowani kanonami obowiązującymi w Bi-
zancjum w pisaniu ikon: przedstawiali Jezusa i świętych 
na swój sposób i według swoich wyobrażeń. Przy oka-
zji: w skatalogowaniu zbioru ikon pomaga nam wybitna 

specjalistka z Polski, dr hab. Agnieszka Gronek prof. Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Czy były jakiekolwiek możliwości ewakuacji zbiorów?
Niestety, zostały na ścianach w muzeum, przygoto-

wanie ich do ewakuacji wymaga czasu i środków: część 
z nich ma znaczne rozmiary – od metra w górę, a są 
i trzy-, czterometrowe… Nie dopuszczam myśli, że nie 
przetrwają. Modlę się, żeby jakaś przypadkowa rakie-
ta czy bomba nie trafiła w budynek. To samo serce Ki-
jowa objęte patronatem UNESCO, sąsiedztwo baroko-
wej, osiemnastowiecznej cerkwi św. Andrzeja, stary gród 
kniazia Wołodymyra ze znajdującym się obok soborem 
Mądrości Bożej [potocznie nazywanym soborem Sofij-
skim], którego patronka „Matka Boska Oranika” przed-
stawiona na sześciometrowej mozaice z XI wieku znajdu-
jącej się w absydzie nazywana jest obrończynią Kijowa. 
Oby uratowała miasto od zrujnowania, nie dopuściła do 
zniszczenia zabytków świadczących o historii i dziedzic-
twie Ukrainy. Bo jeśli można podnieść z gruzów zakład 
przemysłowy, czy zbudować nowy egzemplarz najwięk-
szego samolotu w historii An-225 Mrija [Marzenie], to 
niestety artefaktów kulturowych nie da się replikować – 
traci się na zawsze.

Muzeum słynie także z największej kolekcji prac Wil-
helma Kotarbińskiego…

To osobny dział kolekcji odnoszący się do malarzy 
związanych z soborem św. Włodzimierza [Wołodymy-
rskim]. Jednym z nich był Wilhelm Kotarbiński, znany 
malarz-symbolista, którego trzy narody uważają za swe-
go: jest Polakiem z pochodzenia, ale prawie całe swe ży-
cie przemieszkał w Kijowie, gdzie na zaproszenie Adriana 
Prachowa z grupą wybitnych artystów podjął się wyko-
nania malowideł i fresków we wnętrzu soboru, dlatego 
Ukraińcy traktują go jak swojego. A ponieważ Ukraina 
była wówczas częścią imperium rosyjskiego, to niestety 
Rosjanie też uważają go za swojego. Mamy w zbiorach 
kilkanaście prac Kotarbińskiego, w tym dwie z unikal-
nego cyklu o rozmiarach 3 na 5 metrów: Pocałunek fali 
i Śmierć Messaliny [trzecia z nich, Rzymska orgia, znaj-
duje w muzeum w Petersburgu], których przeniesienie 
jest praktycznie niemożliwe, bo wymagałoby zdjęcia 
z ram i nawinięcia na specjalnie przygotowany wał.

Masz stały kontakt ze Lwowem, jaka jest tam atmosfe-
ra, jak reagują mieszkańcy na godzinę policyjną, kon-
trolę na blok-postach?

Nikt nie narzeka, ludność cywilna jest nad podziw do-
brze zorganizowana, porządek jest na pierwszym miej-
scu. Nie można się swobodnie poruszać, to utrudnia 
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życie, spowalnia ruch, ale taki jest wymóg chwili. Czasa-
mi graniczy to z absurdem. Mnie to przeraża. 

Do podobnie niedorzecznych sytuacji nawiązywał kil-
ka dni temu w oficjalnym wystąpieniu Arestowycz, do-
radca szefa Urzędu Prezydenta Ukrainy…

Chodziło o szpiegomanię, która zaczęła ogarniać Ukra-
inę. Dokonując drobiazgowych kontroli w dobrej wierze, 
terytorialna samoobrona w zachodniej Ukrainie prak-
tycznie sparaliżowała ruch pojazdów z zaopatrzeniem 
humanitarnym i pomocą dla wojska. Wiadomo, że utrzy-
manie porządku na drogach jest dużym problemem pod-
czas wojny, ale nadmierna aktywność dała efekt odwrot-
ny do zamierzonego: konwoje poruszają się z prędkością 
niespełna kilku kilometrów na godzinę albo stoją w kor-
kach i nie docierają na czas do miejsc przeznaczenia. 

W całej Ukrainie trwa akcja oddawania krwi na potrze-
by walczących…

W tej chwili zapasy krwi w pełni zabezpieczają po-
trzeby szpitali, punkty poboru krwi odsyłają chętnych do 
domu, proszą jedynie o pozostawienie numeru telefonu 
na wypadek nagłej potrzeby… Wyjątek robią dla dawców 
z rzadkimi grupami krwi.

A co dzieje się w szpitalach?
Nie mogę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w wojsko-

wych szpitalach, ale że z wykształcenia jestem lekarzem kar-
diologiem, mam kontakty z cywilnymi placówkami służby 
zdrowia. Wiem, że w szpitalach niewojskowych większość 
to ranni żołnierze i cywile, nikt nie odmawia pomocy, wciąż 
są przyjmowani kolejni potrzebujący, a wszystkie placów-
ki pracują. Gorzej z aptekami, doszło do paniki, brakuje 
środków opatrunkowych i podstawowych lekarstw. Powo-
dów jest kilka: część medykamentów farmaceuci przeka-
zali na potrzeby wojska, natomiast logistyka zaopatrywa-
nia i produkcji lekarstw została sparaliżowana. W Kijowie, 
który znajduje się w okrążeniu ta sytuacja jest szczególnie 
trudna. Przykładem niech będzie insulina: preparat, które-
go nie można zastąpić żadnym innym lekarstwem, a musi 
być przyjmowany każdego dnia – zakład produkcyjny znaj-
dował się w Charkowie i został zniszczony podczas ostrza-
łu w pierwszych dniach. Rosjanie chcą zrujnować, zrównać 
z ziemią to miasto, pierwszą stolicę Ukrainy, żeby ukarać je 
za opór, który stawiło „rosyjskim braciom wyzwolicielom”. 
Sytuacja zmienia się na gorsze każdego dnia, w wielu miej-
scach osiąga poziom krytyczny.

W internecie znajduje się apel sztabu Obrony Teryto-
rialnej Lwowa, żeby nie wysyłać wszystkiego i dokony-
wać celowych zakupów…

To bardzo ważne, żeby ofiarność i chęć niesienia po-
mocy nie szła na marne, była koordynowana i obejmowa-
ła rzeczy potrzebne obronie i ludności cywilnej. Ta wojna 
niesie zniszczenia, katastrofę humanitarną. Rosja, o tym 
wiedzą wszyscy, używa zakazanych przez międzynarodo-
we konwencje bomb termobarycznych i rakiet z amuni-
cją kasetową. Ich użycie kwalifikowane jest jako zbrod-
nia wojenna. 

Niepodległa Ukraina ma trzydzieści lat, jak zmieniała 
się świadomość jej mieszkańców po wyjściu z sowiec-
kich struktur?

Ostatnie lata przed wybiciem się Ukrainy na nie-
podległość, to były czasy rozpadu Związku Radzieckie-
go: „miękkich” działań, dążeń do samodzielności będą-
cych efektem podtrzymywanej na wszelkich możliwych 
poziomach pamięci historycznej. Bardzo źle się stało, że 
w pierwszych prezydenckich wyborach przegrał Wiacze-
sław Czornowił – wybitny polityk stojący na czele ruchu 
oporu przeciw dyskryminacji i rusyfikacji Ukrainy. Kilka 
lat później zginął tragicznie w wypadku samochodowym 
pod Kijowem w niewyjaśnionych okolicznościach. Jestem 
pewna, że Ukraina poszłaby innym szlakiem i dziś była-
by na innym etapie rozwoju. Pewnie status pełnej nieza-
leżności byłby możliwy dużo wcześniej i nie pozostawał 
tylko papierowym sloganem.

W spadku po ZSRR Ukraina otrzymała zrusyfikowane 
media i zrusyfikowane społeczeństwo, struktury orga-
nizacyjne i wojskowe całkowicie uzależnione od Rosji. 
Nawet kijowianie rozmawiali po rosyjsku… Jak odnaj-
dowali się Ukraińcy w nowej rzeczywistości po ogłosze-
niu niepodległości 24 sierpnia 1991 roku?

Trzeba to wprost powiedzieć, że tylko niewielki pro-
cent obywateli ma wiedzę i świadomość zachodzących 
procesów historycznych, dla większości ważna jest kieł-
basa w lodówce. Tylko znikomy odsetek mieszkańców od 
początku rozumiał, czego udało się nam uniknąć. Przez 
stulecia Rosja, to straszliwe, upiorne imperium, sie-
jąc śmierć niszczyło i pozbawiało narodowej tożsamo-
ści podbite państwa. To się w Ukrainie nie udało, a te 
drastyczne wydarzenia z naszej najnowszej historii zszy-
ły ukraińskie społeczeństwo, zbudowały naszą świado-
mość. „Wróg nigdy nie mógł nas zrozumieć, ani w 2004, 
ani w 2013. Ale te opony na majdanie, koktajle, kanapki, 
burzenie pomników Lenina wygląda teraz jak pierwsza 
klasa naszej szkoły niepodległości. […]. Cały kraj dziś coś 
robi dla zwycięstwa i robi to na zupełnie innym poziomie. 
Wygramy, mając takie wściekłe, uparte i zmotywowane 
społeczeństwo” – to fragment wpisu mojego syna w me-
diach społecznościowych z pierwszych dni po agresji.
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Pierwszym wybranym 6 grudnia 1991 roku w sposób 
demokratyczny Prezydentem Ukrainy został Leonid 
Krawczuk. Coś się podczas jego prezydentury zmieniło?

Niewiele. Poza tym, że 8 grudnia 1991 roku podpisał 
wraz z Jelcynem i Szuszkiewiczem porozumienie biało-
wieskie o rozpadzie Związku Radzieckiego, a rok później 
wsparł metropolitę Filareta w działaniach na rzecz stwo-
rzenia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarcha-
tu Kijowskiego. Ponieważ wywodził się z komunistycz-
nych władz USRR, więc nie zdecydował się na żadne 
głębsze reformy i dekomunizację. W 1994 roku podpisał 
gwarancje bezpieczeństwa, suwerenności i integralności 
terytorialnej Ukrainy w zamian za oddanie broni jądro-
wej, których gwarantem miała być Rosja (Borys Jelcyn), 
Wielka Brytania (John Major) i Stany Zjednoczone (Bill 
Clinton). Jak bardzo można polegać na takich traktatach 
i gwarancjach, widać dzisiaj. 

Mówi się, że to był największy błąd Ukrainy po 1991 
roku…

Trudno mi się na ten temat wypowiadać. Myślę, że na-
leżało oddać broń nuklearną, ale trzeba było w zamian 
uzyskać coś bardziej realnego niż te nic niewarte gwa-
rancje: pieniądze na stworzenie nowoczesnej armii, czy 
pomoc w transformacji ustrojowej. Można mówić, że nie 
było to w pełni przemyślane posunięcie, ale Ukraińcy ko-
chają pokój i zostawienie tej śmiercionośnej broni nie jest 
w zgodzie z ich naturą. 

Później przyszedł na dwie kadencje człowiek o zupełnie 
innej mentalności, czyli Leonid Kuczma… 

Z wykształcenia był inżynierem fizyki i technologii, 
wywodził się ze środowiska naukowego zajmującego 
się kosmonautyką. Zaczynał w Biurze Konstrukcyjnym 
„Jużnoje” w Dniepropietrowsku, później na kosmodro-
mie Bajkonur, by zostać na koniec dyrektorem general-
nym Zakładów Przemysłu Kosmicznego „Jużmasz” [na 
marginesie: z tego zakładu pochodziły rakiety z głowi-
cami jądrowymi, które Ukraina oddała Rosji]. Człowiek 
inteligentny, rozumny i pozostający w dobrych stosun-
kach z Borysem Jelcynem i premierem Wiktorem Czer-
nomyrdinem, z którym Rosja nie miała żadnych proble-
mów. Za jego prezydentury zaczął się rozwijać oligarchat, 
który kwitnie do dziś. W sąsiednich krajach na to nie po-
zwolono: Czechy, Polska, państwa bałtyckie Litwa, Łotwa, 
Estonia obrały inną drogę.

Czy pomarańczowa rewolucja nie mogła odmienić tej 
sytuacji?

Wiktor Juszczenko to prawdziwy ukraiński patriota: 
świadomy, dobrze wykształcony, obeznany ze światem. 

Niestety, nie każdy może być prezydentem, prócz swo-
ich przekonań powinien mieć pewne rysy charakteru 
pozwalające mu na realizowanie swoich planów. Nie po-
dołał urzędowi, który objął, zatrzymał się na poziomie 
marzeń i nie wykorzystał entuzjazmu ludności. Przylgnę-
ło do niego powiedzenie: nie mięso, nie ryba. A społe-
czeństwo było gotowe na jego skinienie przenosić góry. 
Zza jego pleców krajem kierowała Julia Tymoszenko, oso-
ba bez skrupułów i zasad moralnych, która tylko swoje 
dobro miała na względzie – wystarczy przypomnieć jej 
umowy z Rosją dotyczące dostaw gazu…

Od momentu objęcia władzy przez Wiktora Janukowy-
cza te wszystkie problemy uderzyły w Ukrainę ze wzmo-
żoną siłą. 

Tak, ale trzeba to wyraźnie powiedzieć, że protest 
z 2013 roku nie był skierowany przeciw niemu, a dotyczył 
kwestii wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Począt-
kowo miał pokojowy charakter – być może gdyby podpi-
sał umowę stowarzyszeniową, przez jakiś czas nic by się 
nie działo. Zupełnie inna sprawa, że kiedy „doniecka ma-
fia” doszła do władzy, gospodarka Ukrainy legła w gru-
zach, biznesmeni stracili swoje firmy, wróciły wymusze-
nia i grabieże rodem z lat dziewięćdziesiątych. Absolutnie 
nie jest prawdziwa teoria rozpowszechniana w Rosji, że 
ten protest został sztucznie wygenerowany za pienią-
dze amerykańskie. To wszystko rozgrywało się na moich 
oczach, ludzie o bardzo różnych profesjach wychodzili na 
Majdan, zamykali swoje firmy i trzymali straż, patrolo-
wali miasto, gotowali, opatrywali potrzebujących pomo-
cy, układali barykady z opon, walczyli z „tituszkami”… 

Kiedy Ołeksandr Turczynow na czas przejściowy został 
prezydentem, doszło do aneksji Krymu…

Bardzo trudno mówić o aneksji Krymu, być może 
z czasem dowiemy się, czy można jej było zapobiec. Nie-
wielu wie, jaka była prawda, spiskowe teorie niczego nie 
wyjaśniają.

I Petro Poroszenko, kolejny prezydent, który doszedł do 
władzy na fali narastających emocji…

Też jest wiele rzeczy z nim związanych, o których nie 
wiemy. Postać niejednoznaczna. W pierwszym miesiącu 
prezydentury podpisał umowę z Białorusią na dostawę 
energii elektrycznej, wyznaczając swoją firmę na pośred-
nika… Płacili za to wszyscy obywatele. Jednym zdaniem: 
zrobił wiele dla Ukrainy, ale równie wiele dla siebie i swe-
go otoczenia. Problem z naszymi prezydentami polega na 
tym, że żaden z nich, może z wyjątkiem Juszczenki, nie 
był w stanie oddać się w pełni służbie Ukrainie. Wszy-
scy oni pozostawali przede wszystkim biznesmenami, 
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wyznawali zasadę: trochę dla państwa, trochę, a czasami 
nawet więcej niż trochę, dla siebie. Żeby stać się spraw-
nym prezydentem, mając w rękach do dyspozycji wszyst-
kie narzędzia władzy, trzeba zrezygnować z prywaty, wła-
sne interesy złożyć na ołtarzu ojczyzny. 

Na jego korzyść trzeba zapisać zjednoczenie Kościoła 
prawosławnego. Czyż nie był to olbrzymi krok w histo-
rii ukraińskiego prawosławia?

Tych pozytywów jest zdecydowanie więcej, należało-
by wymienić chociażby bezwizowy wjazd dla Ukraińców 
do Europy. Chociaż próba zjednoczenia ukraińskiego Ko-
ścioła nie w pełni się powiodła, ale Ukraińska Cerkiew 
Prawosławna otrzymała wraz z tomosem niezależność. 
Istota tego zjednoczeniowego aktu i tworzenia nowego 
Kościoła może się wydać paradoksalna, kiedy weźmie się 
pod uwagę historię ukraińskiego prawosławia sięgającą 
988 roku, jednak działania ze strony Moskwy wymusi-
ły takie decyzje. Zwierzchnikiem Kościoła Prawosławne-
go Ukrainy został metropolita Epifaniusz – rektor Pra-
wosławnej Akademii Teologicznej w Kijowie, człowiek 
wykształcony i otwarty na innych. Nadal jednakż funk-
cjonuje w Ukrainie Prawosławna Cerkiew Patriarchatu 
Moskiewskiego – Ławra Peczerska w Kijowie jest siedzi-
bą jej zwierzchnika Onufrego, który wciąż używa tytułu 
metropolity Kijowa i całej Ukrainy. 

Pojawiły się wezwania do blokowania cerkwi Patriar-
chatu Moskiewskiego, czyżby to była prowokacja?

Być może radykalna część ludności byłaby za tym, ale 
niestety, zdecydowana większość wiernych tego Kościo-
ła w ogóle nad tym się nie zastanawia: przychodzą, bo do 
tego przywykli jeszcze w dzieciństwie. Jeśli zacznie się za-
mykać cerkwie, to będzie to dla nich tragedia. Lepszym 
rozwiązaniem byłaby prośba do duchownych o odwróce-
nie się od moskiewskiego Kościoła i połączenie z ukraiń-
skim. W ten sposób zmianie uległby jedynie status cer-
kwi. Jak to zostanie rozwiązane, trudno powiedzieć, ale 
jest oczywiste, że nie może w Ukrainie funkcjonować cer-
kiew agresora mająca charakter „piątej kolumny”. 

Wiara i Bóg to jednak bardzo cienka materia i wyma-
ga delikatności, przemyślanych kroków.

Czy mam rację twierdząc, że największym zaskocze-
niem dla Ukrainy stał się Zeleńskij?

Ten człowiek w krótkim czasie z szeregowego aktora 
stał się wielką postacią, wybitnym mężem stanu. Nikt nie 
jest w stanie zmienić się tak po prostu z dnia na dzień – 
to oznacza, że zmieniło się jego otoczenie: doradcy, anali-
tycy, specjaliści od wizerunku… To specyficzny moment, 
w którym opozycja i władza są razem i mówią jednym 

głosem. Jest istotna różnica między Rosjanami i Ukra-
ińcami: pierwsi przywykli do kołchozów i kołchozowej 
zwierzchności, drugim poczucie własnej godności i dumy 
każe buntować się, stawiać na swoim. 

Kto stoi za tą wojną, bo stwierdzenie, że wszystkiemu 
winien jest „putin” nie wyczerpuje zagadnienia?

Rosyjscy analitycy piszą, że ten, nazwijmy go „upo-
śledzonym psychicznie, chorym i pozbawiony sumie-
nia bandytą”, nie znał rzeczywistej sytuacji w Ukrainie, 
stosunku jej obywateli do Rosji i był przekonany, że jego 
wojska będą witane chlebem i solą. Informacje, które do 
niego docierają, nie pochodzą nawet od jego analityków, 
ale są weryfikowane i podkoloryzowane przez Federacyj-
ną Służbę Bezpieczeństwa. To przypomina sytuację, kie-
dy Lenin przykuty do łóżka w Gorkach i odizolowany od 
otoczenia próbował mimo wszystko rządzić krajem na 
podstawie wiadomości z gazet, które w jednym egzem-
plarzu kazał drukować dla niego Stalin. Czy taka sytuacja 
jest w Rosji? – wszystko na to wskazuje. 

Wiadomo tylko jedno, że Rosja nie ustąpi.

Co dzisiaj, po kilkunastu dniach wojny, można powie-
dzieć o Ukraińcach?

Będą walczyć. Postawią na swoim. Najlepiej charakte-
ryzuje ich trochę niecenzuralne powiedzenie, które po-
zwolę sobie zacytować: 

Z początku Ukraińcy się boją, potem Ukraińcom 
wszystko jedno*, a kiedy Ukraińcom wszystko jedno*, 
wtedy boją się inni.

Rozmawiał Wojciech Pestka

* w oryg. – na c**j

Muzeum „Duchowe Skarby Ukrainy” w Kijowie 
jest pierwszym prywatnym muzeum w stolicy Ukra-
iny. Zostało założone w połowie lat 90. ubiegłego wie-
ku przez kardiologa, kolekcjonera Igora Ponamarczuka. 
W jego zbiorach znajduje się ponad trzysta ikon napi-
sanych w okresie od drugiej połowy XIV do początku 
XX wieku. Wiele z nich ma niezwykłą historię, jak choć-
by duża, szesnastowieczna ikona ze scenami Sądu Osta-
tecznego, którą wprost cudem udało się uratować przed 
zniszczeniem. Osobne ekspozycje obejmują dzieła wy-
bitnych artystów związanych z pracownią Adriana Pra-
chowa, wykonujących ścienne malowidła w soborze św. 
Włodzimierza. W posiadaniu muzeum jest także kolek-
cja prac ukraińskiej artystki ludowej Marii Primachenko.
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Do wszystkich, którzy chcą słyszeć!
Do wszystkich, którzy chcą wiedzieć!

Weronika 
Ponamarczuk

Nazywam się Weronika Ponamarczuk, mam siedem-
naście lat, przyjechałam z Ukrainy,  z Kijowa.

Każdy z nas, uchodźców, bo nie jestem wyjątkiem, zo-
stał zmuszony do opuszczenia Ojczyzny.  Na terenie na-
szego kraju trwa wojna. Wojna niczym nie uzasadniona. 
Wojna agresji. Wojna, którą bez przesady można uznać 
za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Nasze miasta są 
ostrzeliwane przez rosyjskich żołnierzy. Rosyjscy agre-
sorzy bezlitośnie zrzucają bomby na nasze domy, szpita-
le i szkoły. Ukraińskie kobiety, dzieci i emeryci giną od 
kul wroga.

Wróg używa zakazanej konwencjami broni, stwarza 
zagrażanie dla ludzkości, atakując ukraińskie elektrow-
nie atomowe.

Jednak rosyjscy najeźdźcy popełnili błąd. Bo my, Ukra-
ińcy, się nie poddamy! Nie oddamy naszej ziemi rosyj-
skim nazistom! „Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wol-
ności”!*1 Będziemy walczyć do końca i wygramy!

Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom!
Jestem pewna, że każdy z nas jest bardzo wdzięcz-

ny Polsce i Polakom, którzy otworzyli nam swoje serca 
i drzwi swoich  domów, dali nam dach nad głową, napo-
ili spragnionych, nakarmili głodnych… Jesteście naszy-
mi prawdziwymi braćmi! Jednak bez względu na to, jak 
dobrze nam w gościnie w Polsce, wszyscy bardzo tęskni-
my za Ukrainą.

Ukraina wyjdzie z tej wojny zwycięsko. Pytanie tylko: 
kiedy?

Nikt nie wie, ile nam jeszcze przyjdzie przebywać poza 
granicami naszej Matki-Ojczyzny: dzień, tydzień czy 
miesiąc. Dlatego teraz, w tak trudnych czasach, powinni-
śmy być zjednoczeni jak nigdy dotąd! Musimy się wspie-
rać i udzielać sobie nawzajem pomocy. Dawać świadec-
two odwagi i woli walki narodu ukraińskiego! 

Wszyscy pamiętamy rosyjski czołg ciągnięty przez 
ukraiński traktor, mężczyznę, który gołymi rękami wy-
kopał z drogi minę i wyniósł do lasu, kobietę, która sło-
ikiem z kiszonymi ogórkami strąciła rosyjskiego drona.

*   Cytat z hymnu Ukrainy

Jestem pewna, że Ukraina będzie, tak jak była i teraz 
jest! A rosyjski okręt wojenny pójdzie… tam, gdzie wszy-
scy wiemy. Już niedługo wrócimy do siebie na Ukrainę! 
Odbudujemy nasze domy, drogi, lotniska, teatry i mu-
zea, bazy wojskowe i sanatoria. Zbierzemy tony złomu: 
rosyjskich czołgów, samochodów, szczątków samolotów 
i przekażemy je do hut do przetopienia na odbudowę mo-
stów, fabryk…

Wkrótce znów się spotkamy i razem siądziemy za sto-
łem, zgotujemy barszcz, będziemy oglądać nasze progra-
my telewizyjne i czytać ukraińskie książki.

Ale nic już nie będzie takie jak wcześniej.
Sława Ukrainie! Bohaterom sława! ■
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Przepisane ze znalezionej kartki
Już jest po wojnie
Przeżyłem chociaż
Nie wiem dlaczego 
Gdy zginęło tylu młodych
Niewinnych

Ocalałem chociaż
Prawdopodobnie  ja też
Byłem winny
Ale moja Ninka
Na pewno nie

W Charkowie
Uciekłem z lunety snajpera
W Kijowie
Z gruzów i piwnic
Strzelałem do wroga
A kiedy podpisano 
Traktaty pokojowe
Byłem już bezpieczny
We Lwowie

W miastach na wschodzie
Kapitulował wróg
Lecz ci co obudzili
Śpiącą od stu prawie lat
Kostuchę
Bezwzględną ciężkozbrojną
Unikną szubienicy
Ci którzy
Walczyli i polegli
W okopach
Czołgach
Samolotach  
Nie zmartwychwstaną

Może tylko w wierszach
I pieśniach
Jeśli poeci
Pieśniarze bardowie
Zdołają zapisać
I wyśpiewać
Mój los
I ból

* * *
Jest już po wojnie lecz fabryki
Nie przestają produkować
Granatów bomb czołgów
Armat rakiet samolotów

W odbudowanych koszarach
I na poligonach
Znów ćwiczą się w zabijaniu
Rekruci 
Zmotywowani przez historię
I polityków

Nie pamiętają wojny
Swoich ojców i matek
Chcą mieć własną
Z własnymi bohaterami

To ich wkrótce
Sławić będą gazety
Plakaty i poeci
Wzywać do broni
I zemsty

Aż nadejdzie taki czas
Że nie będzie nikogo kto powie
To ludzie ludziom 
Zgotowali ten los

Marzec, 2022.

Sitnik w żałobie
Wychodzę z domu
A tu 
Cisza

Taka zimna
Wredna przeźroczysta
I wszędzie się wciska

Nikogo na podwórkach
I pusto
Na drodze

U sąsiadów nieszczęście
Covid wojna
Płacz modlitwa żałoba

25.02.2022
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Nigdy więcej
I znów powtórzyło się
Wszystko to
Co wydarzyło się 
Już tyle razy

A przecież gazety
Zawsze po
Miesiącami krzyczały 
Że nigdy więcej

I na całym globie
Na zrujnowanych placach
Wolności Konstytucji 
Inwalidów czy Kombatantów
Gromadziły się tłumy
Tych co ocaleli
Nie dali się zabić

W wypalonych oknach kamienic
Powiewały sztandary
I witano 
Powracających z obozów 
Okopów i frontów
Bohaterów

Kobiety ze łzami w oczach
Wypatrywały swoich mężczyzn
Synów i mężów
Najczęściej jednak odchodziły 
Do  domów 
Same 

A ci na których nikt nie czekał
Rozbiegli się po ruinach
W poszukiwaniu noclegu
Albowiem  wiedziano już 
Że zwycięzcy i politycy 
Pozmieniali granice
I że w ich domach
Mieszkają teraz obcy

Pewni
Jak kiedyś oni 
Że tym razem
Już tak 
Zostanie 
Na wieki  

1.04.2022

Znów będą uciekać
Niespodziewanie odwiedził mnie ojciec
Trzeba było uprzedzić powiedziałem
Sprosiłbym całą rodzinę
Powspominalibyśmy
Poświętowalibyśmy 
Do białego rana

Rozejrzał się po mieszkaniu
Usiadł przed komputerem
Dziwna maszyna mruknął 
Lecz w gospodarstwie
Chyba się nie przyda

Jutro o świcie możemy pójść na pole
Pewnie zieleni się już ozimina
Rodzą się zajączki
Z zarośli na żer
Locha wyprowadza warchlaki
Jeszcze dzień dwa
I przylecą skowronki
A ty pewnie  nie wiesz
Że za Bugiem
Żarzy rozpala się wojna

Znów będą uciekać
Jak ja
W 1943 roku

Przyjmij ich serdecznie
Jak chrześcijanin
Synu

Nakarm 
Wybacz 
Zapewnij nad głową dach

Marzec, 2022.

Modlitwa
Jedno mam tylko pragnienie
Dzisiaj
W żarliwą modlitwę
Je zmieniam

Żeby tylko nie było wojny
Żeby tylko nie było wojny
Pożarów
I zabijania

I żeby nikt nas 
Nie wygonił 
Z domu

Amen 
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Ukraina przed 2014 rokiem
Roman Krawczenko
– fotografie

(red)

Roman Krawczenko (Роман Кравченко) ur. 1957 
w Smoleńsku w Rosji – fotografik, historyk. Jest czoło-
wym ambrotypistą na Ukrainie (Krymie) i w Polsce. 

Jako pierwszy na Ukrainie odtworzył XIX-wieczną 
technikę fotograficzną mokrej płyty kolodionowej zapro-
ponowaną w 1851 roku przez angielskiego naukowca Fre-
dericka Scotta Archera (1814–1857). Jest jednym z nie-
licznych artystów w Polsce używających tej unikatowej 
technologii tworzenia fotografii na szkle. Roman Kraw-
czenko na swoich ambrotypach przedstawia współczesną 
Polskę i Polaków. Jego prace były wielokrotnie prezento-
wane na Ukrainie, w Polsce, Hiszpanii i Gruzji, a wysta-
wy i warsztaty przyciągają wielu młodych twórców. Doro-
bek artysty jest już znany i doceniany przez fotografików 
i kolekcjonerów na świecie.

Roman Krawczenko obecnie mieszka w Lublinie. 
Od 2015 roku opiekuje się Warsztatem Fotograficznym 
Warsztatów Kultury w Lublinie – miejscem poświęconym 
szlachetnym technikom fotografii, znajdującym się w jed-
nym z zakątków Śródmieścia Lublina – zaułku noszącym 
nazwisko Hartwigów – wybitnych przedstawicieli kultu-
ry polskiej, z której to rodziny wywodził się m.in. Edward 
Hartwig, jeden z najbardziej znanych na świecie polskich 
fotografików XX wieku.

Tworząc w Polsce, Roman Krawczenko wypracował 
własną metodę fotografowania „lublintone”.

W bieżącym numerze czasopisma prezentujemy wybór 
prac artysty sprzed aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r.

WYSTAWY (wybór z lat ostatnich):
▶ 2021.12.06–2022.01.08 Srebro na szkle, Związek Pol-
skich Artystów Fotografików: Galeria Obok ZPAF, Plac 
Zamkowy 8, Warszawa
▶ 2021.08.27–2021.09.30 Srebro na szkle, Muzeum Hi-
storii Miasta Lublina, Lublin
▶ 2019.08.19–2019.09.04 Wokół portretu, Wystawa 
w ramach 2. edycji Dni Fotografii Alternatywnej, Warszawa
▶ 2019.06.10–2019.06.11 Lublintone. Lublin – srebro 
na szkle, Centrum informacyjne NATO i UE w Tbili-
si, Gruzja
▶ 2019.05.31–2019.06.30 Krym – niedokończona podróż, 
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin. ■Roman Krawczenko, Autoportret w pracowni
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Roman Krawczenko, Krym / Крим, foto
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Roman Krawczenko, Jaremcze / Яремче, foto
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Roman Krawczenko, 
Jaremcze / Яремче, foto

Roman Krawczenko, Jaremcze 
/ Яремче, foto
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Roman Krawczenko, Odessa / Одеса, foto

Roman Krawczenko, Odessa / Одеса, foto
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Roman Krawczenko, Kijów / Київ, foto
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Roman Krawczenko, Kijów / Київ, foto

Roman Krawczenko, Krym / Крим, foto



→

n u m e r  1 – 2  ( 1 1 1 – 1 1 2 )  s t y c z e ń – k w i e c i e ń  2 0 2 2  •  7 1

Zygmunt
Zieliński

Prymas Stefan Wyszyński 
jakiego znałem
Czy wypadało zabrać głos?

To pytanie nurtuje mnie w czasie pisania tego tekstu, 
a prawdopodobnie będzie tak jeszcze bardziej po jego 
opublikowaniu. Wiadomo, że sukces ma wielu ojców, 
porażka jest sierotą. Odnoszę to nie do siebie, gdyż nie 
o swoim sukcesie czy sukcesach chcę się wypowiedzieć, 
ale o sukcesie, którego beneficjentami jesteśmy wszyscy, 
nie tylko wierzący, katolicy, nie tylko Polacy, bo kardy-
nał Wyszyński stanowił drogowskaz, jak przejść przez 
bagno komunizmu względnie suchą stopą... Względnie, 
gdyż o absolutnym sukcesie nie może tu nikt mówić, a je-
śli ktoś usiłuje o nim mówić, to zwodzi siebie i innych. 
Otóż dziś w poczet błogosławionych policzony, prymas 
Wyszyński, mądrze sterując Kościołem w Polsce, przeci-
skającym się między pułapkami zastawianymi przez wła-
dze PRL, tak, by nie siląc się na ocalenie drugorzędnych 
wartości, pozostać wiernym Ewangelii i dziedzictwu na-
rodowemu, będącemu glebą, na której ona owocuje, ten 
Prymas dziś bardziej niż kiedykolwiek przypomina nam, 
iż zasadzki na Kościół nie zniknęły, ale stały się liczniej-
sze i bardziej groźne. Tym bardziej, że niejedna z nich to 
dzieło ludzi Kościoła. 

Czy zatem ma sens pisać o Prymasie Tysiąclecia z po-
zycji kogoś, czyj kontakt z Błogosławionym był nie tylko 
sporadyczny, ale zawsze na linii: przełożony – podwład-
ny? Przecież o kardynale Wyszyńskim pisze się wiele, nie 
tylko w oparciu o źródła i literaturę, ale także o osobiste 
z nim kontakty i to w relacjach bliższych i bardzo oso-
bistych. Trudno tu wymieniać te wszystkie pisma. Taki 
ks. Bronisław Piasecki, kapelan Prymasa wiedział o nim 
więcej niż ktokolwiek. Romuald Kukołowicz był powier-
nikiem w wielu ważnych kwestiach, panie w Instytutu 
Prymasowskiego są źródłem nie do zastąpienia. O in-
nych wspomnieniach nawet nie mówiąc, trzeba jednak 
przyznać, że ktoś, jak też i autor niniejszej wypowiedzi, 
posiadający garść własnych doświadczeń związanych 
z poruszanym tematem, potrafi przeżytą rzeczywistość 
opowiedzieć włączając w nią rzeczy na pozór mało waż-
ne, a jednak wiele mówiące o ludziach i zdarzeniach. 

Piszący te słowa był w pełni świadomy rozgrywają-
cych się po II wojnie światowej wydarzeń. W gimna-
zjum znalazł się jeszcze przed zakończeniem wojny. Po 
czasie okupacji oczekiwał, jak i inni powrotu do życia 
znanego sprzed wojny. Płaszczyzną, na której się taki 
powrót dokonywał był Kościół. Tam było wszystko po 
staremu. W życiu publicznym wydawało się, że jest po-
dobnie, ale już referendum w 1946 r. nakazywało ostroż-
nie do tego podchodzić, ale wybory w styczniu 1947 r. 
ten niepokój wzmogły. W kościele można było zatem 
pielęgnować nie tylko tradycję religijną w pełnym wy-
miarze, a także związane z nią przejawy patriotyzmu. 
Ten ostatni w życiu publicznym nabierał pod wpływem 
indoktrynacji komunistycznej zgoła innego znaczenia, 
aniżeli to, jakie znane było z przeszłości. Toteż kard. 
August Hlond który wrócił do Polski z przymusowe-
go wygnania w lipcu 1945 r. był przez bez mała cały na-
ród przyjmowany jako gwarant nietykalności tego, co 
dla większości Polaków był bezcenne: wiary katolickiej, 
miłości ojczyzny i przywiązania do polskiej tradycji hi-
storycznej. Można z pewnym wyprzedzeniem od razu 
powiedzieć, że takie przekonania obce były czynnikom 
rządzącym ówczesną Polską. Jako młody gimnazjali-
sta, który nigdy na oczy Hlonda nie widział, żywiłem 
przekonanie, że oto zjawił się ktoś, kto ocali atakowane 
przez komunistów wartości. Było to przekonanie ode-
rwane całkowicie od realiów, a tym silniej oddziałują-
ce, że w początkowych czasach po wojnie Hlonda wła-
dze wprost nie atakowały, choć jego poczynania na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych były dla rządu wysoce niewy-
godne. Myśl o stworzenia na dawnych ziemiach nie-
mieckich pustyni religijnej poprzez likwidację Kościo-
ła niemieckiego i nie dopuszczenie do opanowania tych 
terenów przez katolicyzm polski, musiała skapitulować 
wobec skutecznej i prężnej działalności Hlonda, który 
nie oglądając się na nikogo, utworzył tam polską orga-
nizację kościelną. Hlond był zatem dla władzy komuni-
styczne malum necessarium, a będąc w sile wieku mógł 
nim być jeszcze przez długie lata. Jego śmierć, nieocze-
kiwana i zagadkowa usuwała ten problem raz na zawsze.
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Zapewne komuniści polscy, zwłaszcza Bierut, pona-
glani byli przez Stalina, by odpowiednio spacyfikowa-
li Kościół w Polsce. Stalin nie radził chwytania się środ-
ków drastycznych, gdyż teren Polski o żywej religijności 
i przywiązaniu do Kościoła, którego dzieje pokrywały 
się w znacznym stopniu z historią narodu i państwowo-
ści polskiej, nie był podatny na takie załatwienie sprawy 
z Kościołem, jak to miało w miejsce w innych demolu-
dach. Być może niespodziana śmierć Hlonda jednak za-
skoczyła rząd. Z pewnością nie był on przygotowany na 
w pełni reżim zadowalające obsadzenie stolic arcybisku-
pich w Warszawie i w Gnieźnie. Pojawienie się nowego 
arcybiskupa w osobie najmłodszego biskupa w Episko-
pacie, ordynariusza lubelskiego, Stefana Wyszyńskiego 
zaskakiwało wszystkich. Nie brakowało biskupów o sta-
bilnym autorytecie, ale wszyscy oni byli kojarzeni z sana-
cją. Ks. Stefan Wyszyński przed wojną w mocno „czer-
wonym” Włocławku nie stronił od zebrań robotniczych, 
organizowanych głównie przez komunistów. Podejmo-
wał polemikę z ich ideologią, ale akceptował niektóre 
pomysły na reformę społeczną. Właściwie w myśl zasad 
wyznawanych przez lewicę zwłaszcza komunistów, ka-
płan o takich poglądach nie był ich sojusznikiem, ale ele-
mentem rozbrajającym ducha rewolucji. Jednak pośród 

episkopatu powojennego, on najbardziej rokował jakieś 
porozumienie z reżimem rodem z ZSRR. Wszystko to 
razem wzięte odegrało chyba jakąś rolę w dopuszczeniu 
ks. Wyszyńskiego do prymasostwa. Bez wątpienia musia-
ła być na to zgoda Stalina.

Od samego początku jego rządów władze dawały jed-
nak znać, że sztucznie wykreowana „symbioza” mię-
dzy władzą a Hlondem należy do przeszłości. Już trud-
ności jakie spotkały nowego Prymasa podczas ingresów 
świadczyły o wzmożeniu polityki wrogiej Kościołowi. 
Niezwłocznie też zastosowano środki mające na celu 
obezwładnienie Kościoła na Ziemiach Zachodnich, czyli 
anulowanie dzieła dokonanego przez Hlonda. 

Przedmiotem niniejszych rozważań jest przywołanie 
moich osobistych wrażeń związanych z pojawieniem się 
następcy kardynała Hlonda, w dodatku na terenie, gdzie 
wówczas mieszkałem, czyli w archidiecezji gnieźnień-
skiej. Uprzedzając zdarzenia, które chciałbym kolejno 
zrelacjonować, muszę zaznaczyć, że o nowym hierarsze 
nie mówiono w moim środowisku, a więc w gimnazjum, 
którego wówczas byłem uczniem, przed reformą, w trze-
cie klasy. Moje zainteresowanie Prymasem Wyszyńskim 
było dziełem przypadku. Proboszcz jednej z nakielskich 
parafii, ks. Ignacy Klimacki, który mnie znał, ponieważ 
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w wakacjach pomagałem trochę przy kościele, zapytał 
mnie, czy nie znam kogoś, kto by namalował na dużym, 
o ile pamiętam, 159 ×100 cm kawałku bristolu herbu no-
wego prymasa. Sądzę, że pomyślał o mnie, bo zapewniał, 
że można za to dostać nieco grosza. Źle trafił, gdyż ja by-
łem wyjątkowym antytalentem w tej materii. Moja kole-
żanka z klasy, może nawet trochę sympatia, pięknie ry-
sowała, zatem zapytałem ją czy by w kolorach taki herb 
wymalowała. Zgodziła się pod warunkiem, że o ile zaj-
dzie potrzeba, pomogę jej. Trzeba przyznać, że dzieło 
było wprost doskonałe, później wielokrotnie ekspono-
wane z racji rożnych uroczystości. Ponieważ w związ-
ku z tym malowidłem częściej niż ongiś przebywałem na 
plebanii, miałem kontrakt z wieloma księżmi odwiedza-
jącymi proboszcza, mogłem się przysłuchiwać ich rozmo-
wom, kto bowiem chciałby zadać sobie trud, by zwracać 
uwagę na jakiegoś gimnazjalistę wykonujących w pobli-
żu jakieś prace? A porządkowałem wówczas księgozbiór 
parafialny. O nowym prymasie mówiono najczęściej. Te-
mat ten stopniowo coraz bardziej mnie interesował, toteż 
mogę dziś po blisko osiemdziesięciu latach sporo o tym 
opowiedzieć. 

Homo novus na tronie prymasowskim1

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski jest postacią 
wymykającą się wszelkim schematom, a przecież więk-
szość ludzi, nawet najwybitniejszych, z uwzględnieniem 
ich indywidualności, w jakiejś ogólniejszej klasyfikacji się 
mieści. 

Prymas Wyszyński, nazwany Prymasem Tysiąclecia, 
swą „jednorazowość” a może lepiej „niepowtarzalność” 
zawdzięcza zapewne kilku okolicznościom. Na pierw-
szym miejscu – jak dziś lepiej niż kiedyś widzimy – jest 
jego duchowość, której obce były tanie efekty, a charak-
teryzowała ją moc płynąca z wiary przetwarzanej w ener-
gię bezkompromisowej postawy budowanej na modli-
twie i medytacji. Obecnie widać to lepiej aniżeli za życia 
Kardynała, zwłaszcza kiedy odsłaniają się coraz bardziej 
dzieje jego uwięzienia, ukazując właśnie tę medytację, 
która była obroną przed gwałtem zadanym Prymasowi 
i zarazem programem jego duszpasterzowania. Kościół 
uznał oficjalnie „wzorcowość” życia Kardynała na dro-
dze do doskonałości chrześcijańskiej, toteż obecnie czci-
my go jako świętego, bo błogosławiony, to przecież świę-
ty, tyle, że czczony w Kościele lokalnym. Pisanie o kimś 
wyniesionym na ołtarze, którego znało się bliżej czy może 
nawet z pewnego oddalenia, to jednak zawsze rzecz jest 

1   Poniższy tekst został opublikowany w Kurierze WNET w numerze z czerw-
ca 2020 pod tytułem: Prymas z Kongresówki oraz w książce: Zygmunt Zieliński,  
Irracjonalny racjonalizm, Toruń 2021. W niniejszym ujęciu dokonano szere-
gu zmian i przeredagowań.

o tyle kłopotliwa, że przecież był on wśród lub obok nas 
z całą normalnością ludzkich reakcji na otoczenie, z ca-
łym bagażem spraw, słowem codzienności. Świadomość, 
że oto ten, którego wzywamy jako patrona był na co dzień 
z nami bez wątpienia każe zważać na każde słowo i dbać 
o to, by przekaz o człowieku był w pełni zgodny z praw-
dą, a zarazem taktowny w słowach. 

Ogromna większość stale rosnącej liczby opracowań 
poświęconych Prymasowi skupia się na prymasostwie, 
które można by określić jako coś ostatecznie ukształto-
wanego lub używając może słowa niezupełnie właściwe-
go – dojrzałego. 

Prymas był mężem opatrznościowym nie tylko dla Ko-
ścioła w Polsce, ale także dla Polski. Chciał nim być i nie 
krył tego, nauczając z ambony. Czuł się niewygodnie, kie-
dy o nim mówiono jako mężu stanu. A przecież Polacy 
w czasach spętanych cenzurą i walką z wolnym słowem, 
a zwłaszcza obezwładniani walką komunistów z Bogiem 
i Kościołem, jak nigdy właśnie wówczas otrzymywali tra-
fiającą do serc i umysłów naukę ewangeliczną i wykład-
nię etosu narodowego zakotwiczonego w dziejach Polski.

 „Niepowtarzalność” Prymasa miała swe źródło w jego 
wewnętrznym życiu. Było ono na wskroś wypełnione 
Kościołem, jeśli można powiedzieć, posługując się ta-
kim skrótem. Druga okoliczność składająca się na ową 
„niepowtarzalność” to był właśnie czas, w jakim przy-
szło pasterzować Prymasowi. Jego poprzednik, kardynał 
August Hlond – jak już wspomniano – był do pewnego 
stopnia „pod ochroną” ze strony władz komunistycznych 
dążących do uwiedzenia narodu mimikrą mającą stwa-
rzać pozory jakiejś kontynuacji II Rzeczypospolitej. Nad-
to Hlonda otaczała aura uznanego księcia Kościoła, któ-
remu ówczesna „władza ludowa” nie śmiała stawić czoła, 
obawiając się zrażenia do siebie ogromnej większości Po-
laków. Śmierć Hlonda przyszła dla komunistów w samą 
porę – dlatego być może nie była przypadkowa – gdyż 
Polska stała już na progu ery stalinizmu.

Nominacja prymasowska Stefana Wyszyńskiego, 
w dniu 16 listopada 1948 r., wówczas najmłodszego bi-
skupa ordynariusza, którego staż w Lublinie wynosił nie-
wiele ponad 2 lata, była pewnym zaskoczeniem nie tylko 
dla władz komunistycznych. Początki rządów Prymasa 
w obu archidiecezjach, gnieźnieńskiej i warszawskiej – 
ingres do Gniezna odbył się 2 lutego 1949 r. – zbiegły się 
w czasie z tzw. „zlaniem” PPR i PPS w grudniu 1948 r. 
i z pełnym już ujednoliceniem rządów komunistycznych 
w Polsce.

Problematyka związana z tym wydarzeniem i z polity-
ką władz wobec Kościoła, a w szczególności wobec nowe-
go Prymasa, jest najchętniej podejmowanym przez bada-
czy tematem, dlatego pozostawiamy to tu na marginesie. 
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Zresztą autor nie zamierza w najmniejszym stopniu ana-
lizować elementów biograficznych Prymasa, które są 
w ścisłej łączności z ówczesną polityczną sytuacją nie tyl-
ko Polski, ale całego bloku sowieckiego. Tak się jednak 
składa, że ma on w pamięci tamte wydarzenia, choć śle-
dzone wówczas oczami młodego gimnazjalisty, który tyl-
ko częściowo relacjonuje własne spostrzeżenia, częściej 
przekazując opinie swego otoczenia, zwłaszcza kapłanów. 
W takiej zatem mierze pragnie on rzucić pewne światło 
na to, co faktycznie towarzyszyło pierwocinom pasterzo-
wania Prymasa, zwłaszcza w archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Okazuje się bowiem, że Prymas Wyszyński nie wniósł 
tam gotowego autorytetu, ale musiał budować go w cier-
pliwym trudzie i do momentu swego aresztowania spra-
wa była przez cały czas in statu fieri, zwłaszcza, gdy w grę 
wchodzi starsze duchowieństwo.

Jaki był zatem ów vox populi, powiedzmy, kapłański, 
który wówczas docierał do uszu może nazbyt ciekawskie-
go młodzieńca? Czy korespondował on w jakiś konkret-
ny sposób z opiniami kursującymi wśród wiernych? Tu-
taj trzeba od razu zaznaczyć, że to, co się słyszało na ulicy 
i wśród znajomych miało swój własny koloryt. Pamiętać 
należy, że w wielu środowiskach negatywnie nastawio-
nych do tzw. władzy ludowej, a jeszcze bardziej do kurate-
li sowieckiej, żywe było oczekiwanie na wybuch III wojny 
światowej, w czym widziano jedyny sposób na odzyska-
nie niepodległości. W tych kręgach zatem śmierć Hlonda 
i pojawienie się jego następcy rodziło spontaniczne oce-
ny, z całą pewnością bezzasadne, ale wpływające na opi-
nię publiczną. Awansem więc dywagowano nad tym, czy 
nowy prymas będzie takim mężem opatrznościowym ja-
kim w oczach wielu Polaków był Hlond. To gasiło en-
tuzjazm pierwszych spotkań prymasa z wiernymi, choć 
były to zgromadzenia tłumne, bowiem religijność bezpo-
średnio po wojnie było znacznie większa niż przed 1939 
r. Na przykład: przed I piątkami miesiąca, by móc się wy-
spowiadać, trzeba było swoje odczekać. Księża patrzeli na 
nowego hierarchę pod innym kątem. Dzielnicowość była 
wtedy jeszcze głęboko zakorzeniona. Hlond jako Ślązak 
bliski był terenom zachodniej Polski, prymas Wyszyński 
dla wielu zjawiał się znikąd. 

Niemal nazajutrz po ingresie w Gnieźnie słyszało się 
głosy ze strony starszych księży, że nowy Prymas, to nie 
Hlond, który swą powagą wzbudzał szacunek nawet u ko-
munistów, że jest zbyt młody, że pochodzi z „czerwo-
nego” przed wojną Włocławka, gdzie podobno sympa-
tyzował komunistyczną lewicą. Także to, że jest synem 
organisty, wzbudzało nieufność.

Opinie takie po kilku latach przywoływano niechęt-
nie, stąd też nie zadomowiły się one w pamięci wielu ka-
płanów, a przyznać trzeba, że nie przedostawały się one 

do opinii publicznej, choć krytyka Prymasa znana była 
w kręgach tzw. księży patriotów, i to nawet jeszcze w la-
tach sześćdziesiątych. W czasie, kiedy prymas Wyszyński 
obejmował swój urząd byłem licealistą i miałem częsty 
kontakt z miejscowymi księżmi, a w konkretnym przy-
padku pośredniczyłem – jak wyżej zaznaczono – w malo-
waniu herbu prymasowskiego na dużej płaszczyźnie i by-
łem obecny przy rozmowach księży zainteresowanych tą 
pracą. To, co wyżej relacjonuję, było wtedy przedmiotem 
ich rozmów i uczyniło na mnie niezatarte wrażenie, po-
wodując weryfikację tych opinii mimo woli dokonywa-
ną już w czasach kleryckich. (Używam zamiennie pierw-
szej osoby, gdyż treść eseju zawiera niemal wyłącznie moje 
własne spostrzeżenia i przeżycia). Dziwiły mnie pewne 
wypowiedzi starszych kapłanów, którzy wspominali kul-
turkampf pruski i ciężko wzdychali, martwiąc się o ten 
nadchodzący komunistyczny, podczas gdy brak było ta-
kich pasterzy, jak kiedyś Mieczysław Halka Ledóchowski. 
To właśnie te rozmowy, wówczas zasłyszane zadecydo-
wały w dużej mierze o wyborze tematu moich prac ma-
gisterskiej i doktorskiej w czasie studiów. O nowym pry-
masie w kategoriach, jakimi operowali owi starsi kapłani 
ani śmiałem pomyśleć, zresztą proboszcz mojej parafii, 
ks. Dobromir Ziarniak był szczerze oddany Prymasowi 
od pierwszej chwili jego pasterzowania w Gnieźnie, to-
też moje myślenie o Prymasie kształtowało się głównie 
pod jego wpływem. 

W seminarium gnieźnieńskim, gdzie znalazłem się 
w październiku 1951 roku, spotkałem się z zupełnie od-
miennym spojrzeniem na Prymasa. Jego autorytet był tu 
niezachwiany, a opinie zasłyszane przed dwoma laty trak-
towałem niemalże jak bluźnierstwo. Kiedy zwierzyłem się 
z tego jednemu z moderatorów, potraktował mnie bardzo 
surowo, radząc zapomnieć o tym, ponieważ wzmianki ta-
kie, n. p. do kolegów, mogą zakończyć moją zaledwie roz-
poczętą drogę do kapłaństwa.

Na II roku wyznaczony byłem wraz z kolegą, dziś 
już od dawna nie żyjącym, Gienkiem Sikorą do kaplicy 
w domu prymasowskim, gdzie posługiwaliśmy Pryma-
sowi do Mszy św. Trudno mi dziś opisać, w jakim stresie 
obaj żyliśmy od chwili otrzymania tego polecenia. Wie-
dzieliśmy dokładnie jakie braki mamy w dziedzinie po-
sługiwania przy liturgii i jak pilnym obserwatorem będzie 
ks. kanonik Władysław Padacz i jaki będzie komentarz 
przy okazji przekazany rektorowi, ks. Józefowi Pacy-
nie. Jeszcze gorsza niż asysta w kaplicy była perspektywa 
spożycia śniadania przy prymasowskim stole. Na śnia-
daniu, w którym uczestniczyliśmy, obecni byli także ks. 
Padacz i ks. infułat Stanisław Bross. Ten ostatni był jed-
nym z wikariuszy generalnych obok biskupa Lucjana Ber-
nackiego. Zaskoczyła nas wtedy familiarność w relacjach 
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Prymas – infułat. Bross był o 6 lat starszy od Prymasa. 
Byli po imieniu, co podobno zdarzało się Prymasowi je-
dynie w stosunku do kolegów kursowych. Nikt nie jest 
w stanie pojąć jak się czuje kleryk II roku w towarzystwie 
takich dostojników. Toteż wszedłszy do jadalni, stanęli-
śmy jak najbliżej drzwi, by czmychnąć na pierwszy sy-
gnał. Ksiądz Prymas jednak podszedł do nas, uśmiecha-
jąc się serdecznie i zaprosił do stołu, wskazując miejsca 
naprzeciwko siebie. Spytał najpierw jakie mamy pierw-
sze godziny zajęć. Była to greka z ks. Bolzem. Ksiądz Pry-
mas zapytał następnie czy bardzo nam zależy na uczestni-
czeniu w tych zajęciach, czy też może zdołamy przeboleć 
ich opuszczenie. Nie wiem cośmy odpowiedzieli, chyba 
nic. Na to Prymas: no, najwyżej ks. Bolz mi głowę zmyje. 
Najgorsze było to, że nie wiedzieliśmy czy się uśmiech-
nąć czy zachować powagę. Uporawszy się z obracanym 
na talerzu kawałkiem chleba z wędliną, już czuliśmy się 
prawie wolni. Ksiądz Prymas jednak zwracając uwagę na 
wielki półmisek z jajecznicą, ledwo napoczęty, zaczął się 
uskarżać na siostry, które go wyganiają z Gniezna, gdyż 
w dzień jego wyjazdu tradycyjnie serwowana jest jajecz-
nica. W pewnej chwili wskazał palcem na mnie i rzekł: 
wstań. Następnie: podejdź do kredensu. Następnie: weź 
półmisek i podaj mi. A teraz usiądź i podaj talerze, swój 
i kolegi. Rozdzielił jajecznicę na pół i nałożył na nasze ta-
lerze, dodając, że musi nas nakarmić, gdyż poskarżymy 
się rektorowi, jak nas tu głodzono i to dopiero będzie. 
Śniadanie dobiegło końca, ale ks. Bross zoczył gdzieś tacę 
z pączkami i władował każdemu z nas po dwa na talerz. 
Były tak twarde, że trudno było ugryźć. Naszą męczar-
nię przerwał Prymas, wstając i nakazując nam towarzy-
szyć sobie do katedry, gdzie właśnie montowano hełmy 
na wieżach. Takie było moje pierwsze spotkanie z Księ-
dzem Prymasem. 

Prymas, którego dotąd wyobrażaliśmy sobie jako su-
rowego, dostojnego hierarchę, okazał się bardzo bezpo-
średnim, dowcipnym człowiekiem, który z klerykami II 
roku rozmawiał niemal jak z sobie równymi. 

Szliśmy następnie w jego towarzystwie w kierunku ka-
tedry, wówczas właśnie odbudowywanej po jej spaleniu 
w 1945 roku przez sowietów. Wyjaśniał nam nową kon-
strukcję hełmów wieżowych. Chcieliśmy mu potem to-
warzyszyć, kiedy wracał do domu biskupiego, ale oświad-
czył, że nie chce nadal uczestniczyć w naszych wagarach, 
a kiedy ks. rektor będzie nas indagował w sprawie tak 
długiej nieobecności, mamy wszystko zgonić na niego...

Podobne wrażenie odnosili wszyscy koledzy wyzna-
czani do kaplicy prymasowskiej. W porównaniu z mo-
numentalnością Hlonda, Prymas Wyszyński jawił się 
jako przystępny, dowcipny ojciec – tak go potem wielu 
nazywało – który jeśli pytał np. o pewne sprawy związane 

z seminarium, to rzeczywiście oczekiwał rzetelnej odpo-
wiedzi. Był to rok 1952, kiedy w seminarium gnieźnień-
skim były tylko dwa lata studium filozoficznego dla obu 
archidiecezji, gnieźnieńskiej i poznańskiej, teologia była 
dla obu archidiecezji w Poznaniu. Byliśmy wtedy począt-
kującymi alumnami, co sprawiało, że wielu brakowało 
jeszcze obycia w obcowaniu z starszymi kapłanami, a co 
dopiero z biskupami. Dziwne jednak było to, że Prymas 
wzbudzał ogromny respekt, a zarazem ośmielał do natu-
ralnego zachowania się. Z kolei rektor i moderatorzy po-
stępowali wręcz odwrotnie, nakazując zwłaszcza w sto-
sunku do Prymasa wielką czołobitność. Nie brakowało jej 
zresztą i bez tego. Kiedy podawał rękę, całowało się pier-
ścień, przyklękając na jedno kolano. 

W opinii kleryckiej zatem Prymas, który prezentował 
się także w sposób bardzo korzystny w swych spotka-
niach z bracią seminaryjną, zyskał pod każdym wzglę-
dem mir nie tylko zrozumiały, zważywszy jego godność 
i urząd, ale także w wymiarze czysto ludzkim. Wydaje mi 
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się, że chociaż nie tak często jak na początku jego rządów, 
ale jednak czasami, obijały mi się o uszy jakieś uszczy-
pliwości pod jego adresem. Ogół księży jednak odno-
sił się do tego rodzaju wypowiedzi z rezerwą, a często 
z gwałtownym protestem. Prymas zyskiwał sobie bowiem 
nie tylko powszechny głęboki szacunek, ale także przy-
wiązanie, o którym w przypadku Hlonda trudno było-
by mówić, gdyż wzbudzał przede wszystkim respekt. Od 
starszego duchowieństwa dzieliło Prymasa pokutujące 
jeszcze z czasów zaboru przekonanie, że w dawnej Kon-
gresówce nie ma co szukać wzorców. Decydowały o tym 
często drobiazgi, jak na przykład wymóg noszenia sutan-
ny w czasie załatwiania spraw w Kurii. Podobno ksiądz, 
któremu Prymas zwrócił na to uwagę, odpowiedział dość 
niegrzecznie, nawiązując właśnie do zwyczajów włocław-
skich. Prymas bardzo szybko skorygował swe postępo-
wanie w takich jak ta, nieważnych sprawach. Co jed-
nak znamienne, do Kurii rzadko kiedy zjawiał się ksiądz 
w garniturze. Tak więc bez specjalnego dyscyplinowania 
księży potrafił Ksiądz Prymas doprowadzić do pewnych 
zmian w dziedzinie dyscypliny. Krążyła potem po diecezji 
– prawda czy anegdota – wieść, że podobno Prymas miał 
powiedzieć, iż księży warszawskich lubi, ale gnieźnień-
skich szanuje. Osobiście nie wierzę, by coś takiego miało 
się zdarzyć, ale że tak było – można przyjąć. 

To wżywanie się Prymasa w środowisko dotąd mało 
mu znane czyniło postępy dostrzegalne nawet przez mniej 
wprawne niż kleryckie oko. Mój proboszcz w czasie każ-
dorazowych wakacji napominał nas kleryków, byśmy 
przełożonych a zwłaszcza Księdza Prymasa darzyli wiel-
kim szacunkiem, ale także traktowali jego zalecenia jako 
rady ojcowskie. Miał całkowitą rację, gdyż Prymas niektó-
re zlecenia dawał w postaci rad, jakich niby od niechcenia 
udzielał. W momencie aresztowania zatem można mówić 
o ugruntowaniu jego autorytetu i o serdecznym poparciu, 
jakim cieszył się wśród księży i wiernych w obliczu nasila-
jących się ataków władz komunistycznych na niego.

Toteż aresztowanie i wywiezienie Prymasa wywar-
ło na wszystkich, przynajmniej z ówczesnego mego oto-
czenia, przygnębiające wrażenie. Od czasów aresztowa-
nia w 1874 r. arcybiskupa Ledóchowskiego nie zdarzył 
się taki zamach na Prymasa – głowę Kościoła polskiego. 
Deklaracja Episkopatu z 27 X 1953 r. zrobiła wrażenie 
jeszcze gorsze. Osłabiało je to, że wielu nie dawało wia-
ry, iż biskupi mogli zdobyć się na akt dezawuujący Pry-
masa, choć wiedzieli, podobnie jak każdy ksiądz i wielu 
wiernych, czym był dekret o obsadzaniu stanowisk ko-
ścielnych z 9 II 1953 r. Nie wiedziono wówczas, że ten 
zadziwiający gest biskupów, mający na celu okazanie 
władzom dobrej woli, uczyniony zresztą niechybnie ad 
maiora mala vitanda, nie zmniejszy ingerencji państwa 

w obsadzanie stanowisk kościelnych, co skazywało, 
zwłaszcza neopresbiterów, na tułanie się po „gościnach” 
proboszczowskich, mając formalny zakaz sprawowania 
funkcji kościelnych. Jednak takie wykładnie odezwy bi-
skupów wówczas nie były szeroko znane. Wiedzieliśmy, 
że tylko ks. Albert Wojciech Zink administrator diecezji 
warmińskiej nie podpisał tej odezwy episkopatu, ale tym 
większe było nasze przygnębienie. Trudno się było dowie-
dzieć także o losach uwięzionego Prymasa. 

Dla seminarzystów gnieźnieńskich miał nastać czas 
niepewności i pomieszania pojęć pod wieloma względa-
mi. Od 1953 roku w Gnieźnie było już pełne seminarium 
– 6 roczników. Szczególnie rok VI, diakoński, mógł się li-
czyć z tym, że po święceniach władze państwowe unie-
możliwią im podjęcie pracy duszpasterskiej. Mogło to 
spowodować nawet odroczenie święceń. Wszak Gniezno, 
skąd wysiedlono także sufragana, biskupa Lucjana Ber-
nackiego, nie posiadało żadnego biskupa, a powierzenie 
święceń biskupowi z zewnątrz mogło spotkać się z we-
tem władz. Sytuacja zatem po aresztowaniu Prymasa była 
groźna na wielu płaszczyznach.

Na początku listopada 1953 r. wiadomo było już, że 
rządy w archidiecezji będzie sprawował nie wikariusz ka-
pitulny, jak przy wakansie biskupstwa, ale wikariusz gene-
ralny, sprawujący rządy z polecenia ordynariusza. Ponie-
waż biskup Bernacki podlegał także banicji, wikariuszem 
generalnym był ks. infułat Stanisław Bross. Nie mógł on 
oficjalnie rządzić z polecenia ordynariusza, ponieważ 
władze, mimo iż Prymas nie był deponowany ze stano-
wiska, a tylko pozbawiony prawa wykonywania urzędu, 
nie uznawałyby dokonywanych przezeń aktów.

My, klerycy czekaliśmy na to, co powie ks. Bross, jak 
skomentuje powstałą sytuację. Jego milczenie wywoły-
wało liczne kombinację i prognozy, zwłaszcza w gronie 
diakonów, dla nas na niższych kursach będących autory-
tetami bez zastrzeżeń. Tymczasem ksiądz Bross postąpił 
w tym przypadku co najmniej nieroztropnie. Po pierw-
sze, zwołał wszystkich kleryków do auli i przez 2 godziny 
wyjaśniał, jaka jest jego władza. Była ona faktycznie, jak 
to określał, postestas ordinaria sede impedita – czyli zwy-
czajną władzą w czasie, kiedy rządca diecezji nie mógł jej 
wykonywać. Słowo „ordinaria” wprowadzało jednak za-
męt, gdyż sugerowało, że Bross stał się quasi-ordynariu-
szem, co zresztą z jego wywodów jasno wynikało, gdyż 
uzasadniał używanie przez siebie wszystkich insygniów 
biskupich – nawet je demonstrując. Sala reagowała nie-
jednoznacznie. Muszę tu wtrącić pewien wątek osobi-
sty, wówczas przyczyna wielkiego mego stresu i lęku na-
wet o dalszą karierę klerycką. Później uznałem, że było 
to zdarzenie humorystyczne. Otóż na zebranie w dużej 
auli się nieco spóźniłem i niemal wybiegając zza węgła 
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krótkiego a bardzo ciemnego korytarza prowadzącego 
bezpośrednio do drzwi auli, zauważyłem ciemną postać 
stojąca przed wejściem. Poznałem Brossa. Ukryłem się 
w niszy drzwi prowadzących do ubikacji profesorskiej, 
by po jego wejścia do auli niepostrzeżenie zająć miejsce 
w auli. Przed moimi oczyma jednak rozegrała się scena 
w istocie dość komiczna, ale fakt, że byłem tego świad-
kiem uświadomił mi niebezpieczeństwo jakie mi groziło. 
Gdyby Bross mnie zauważył, nie wiem, czy nie pożegnał-
bym się ze seminarium. Otóż infułat to wkładał, to zdej-
mował piuskę, podobnie krzyż, pektorał biskupi. Wresz-
cie decydował się na pektorał i wszedł do auli. Ja po cichu 
wsunąłem się za nim. 

Widziałem, że wystąpienie Brossa większość kolegów 
zmartwiło. Właściwie tylko rok diakoński – szósty, taki 
czynił aplauz dla Brossa, jak gdyby usunięcie Prymasa 
było czymś dobrym. Podziały w seminarium były głę-
bokie i miały się stale pogłębiać, gdyż wkrótce nastąpiły 
czystki personalne, które bardzo źle wpłynęły na nastroje 
panujące w seminarium. Nagle okazało się, że jakaś nie-
ostrożna wypowiedź mogła spowodować wydalenie z se-
minarium. Na szczęście przypadku takiego nie było. Ale 
ostrzeżenia dochodziły z parafii od księży. 

 Jedynie zatem VI rok demonstrował hałaśliwą radość 
z powodu nowych rządów w archidiecezji. Reszta siedzia-
ła ogłuszona. Kilka głosów sekundowało diakonom, ale 
nastrój był grobowy. W dodatku Bross, po swoim wystą-
pieniu, wyczuwając go, w ostrych słowach zapytał, czy 
ktoś kwestionuje jego wyjaśnienia? Skierowanie takie-
go pytania do kleryków świadczyło o pewnym zagubie-
niu samego infułata, który w tak dziwny sposób chciał 
mieć potwierdzenie postulowanych przez siebie preroga-
tyw. Przygnębiło wszystkich także publiczne zakwestio-
nowanie przez Brossa mianowania przez wicerektora ks. 
Kłonieckiego dziekanem kleryków ks. Józefa Nowaczyka, 
którego wobec kolegów upokorzył, nazywając go samo-
zwańczym dziekanem. 

Infułat Bross działał nerwowo i każdy uważniejszy kle-
ryk widział, że targa nim jakiś niepokój. Po spotkaniu 
z alumnami w audytorium maximum czekaliśmy na to, 
co powie rektor, ks. Józef Pacyna, ojciec duchowny, ks. 
Stanisław Szymański. Rektor w ogóle unikał spotkania 
z klerykami, a ojciec duchowny w czasie nabożeństwa 
wieczornego wygłosił w kaplicy egzortę, której z chórku 
przysłuchał się Bross, a której treścią był Bóg jako ojciec 
wszystkich, do którego wyłącznie należy się we wszyst-
kim zwracać. Aluzja była wyraźna, gdyż Bross postano-
wił zrobić ingres do katedry, co było szczytem nie wia-
domo czego, ale z pewnością nie taktu i roztropności. 
Jako rządca diecezji sede impedita, zatem w czasie, kiedy 
ordynariusz nie był pozbawiony urzędu, a tylko doznał 

przeszkody w jego pełnieniu, Bross nie powinien odby-
wania ingresu. Czy miał do tego prawo, trudno powie-
dzieć. Kiedy później pytałem jednego z kanonistów, ten 
wykręcił się wyjaśnieniem, że Bross postąpił sprzecznie 
z tradycją, ale nie przeciw prawu, inny kanonista był zgo-
ła przeciwnego zdania. Rektor pozostawił, o ile pamię-
tam, decyzję pójścia na ingres pozostawić każdemu indy-
widualnie. Poszedł bodajże tylko VI kurs. Nie zjawił się 
ani rektor, ani ojciec duchowny. Ten ostatni został usunię-
ty następnego dnia po swej egzorcie, rektor zaś w grud-
niu tegoż roku. Rektorat objął sam Bross, pozostawiając 
jako wicerektora biblistę, ks. Felicjana Kłonieckiego. Oli-
wy do ognia dolały rekolekcje na rozpoczęcie roku akade-
mickiego, prowadzone przez ks. Stanisława Pocztę, ongiś 
ojca duchownego w seminarium gnieźnieńskim. Był to 
niewątpliwie wzorowy kapłan, ale w niektórych sprawach 
dziwak. Dużą wagę przykładał do antropologii, z zastoso-
waniem do duszpasterstwa, narażając się na nieprzyjem-
ności ze strony wiernych.

Rekolekcje zaczął od hasła, które brzmiało: „Jak było, 
jak jest i jak będzie”. Zaraz też dał odpowiedź: było źle, 
jest dobrze, a będzie lepiej. W kontekście uwięzienia Pry-
masa brzmiało to jak prowokacja, chociaż z pewnością 
nią nie było. Zdarzyło się wtedy jedyny raz w praktyce 
seminaryjnej, że w czasie nauk szurano nogami i bucza-
no. Musiał przyjść sam Bross, by utrzymać porządek. Naj-
dziwniejsze było to, że ks. Poczta wcale nie był przeciw-
nikiem Prymasa, o co wielu go posądzało, ale po prostu 
brakowało mu rozwagi.

W seminarium panowała atmosfera swoistego kultu dla 
Brossa, choć praktykowała go niewielka część kleryków, 
podczas gdy reszta pozostawała obojętna, choć w rzeczy 
samej temu przeciwna. Uwięziony Prymas, o którym gło-
śno w seminarium raczej się nie mówiło, stał się dla więk-
szości kleryków kimś bliskim w stopniu, o jaki trudno by 
było marzyć w czasach, kiedy był on na wolności. Opar-
ciem dla zdezorientowanych kleryków była świadomość, 
że kapituła prymasowska jest niezachwianie wierna Pry-
masowi, zwłaszcza ks. kanonik, później biskup Jan Czer-
niak, czy najstarsi kanonicy, jak ks. Stefan Durzyński i ks. 
Stanisław Tłoczyński. Wszystko to przenikało do semina-
rium i budziło nadzieję na powrót Prymasa, który teraz 
już stanowił jedyny i niepodważalny autorytet.

Ksiądz infułat Bross nie był księdzem patriotą, o co 
niektórzy go posądzali. Archidiecezją rządził w zgodzie 
z prawem kościelnym. Ale zarazem pewne jego posu-
nięcia budziły podejrzenia, iż nie liczy się on z powro-
tem Prymasa. Mianował, mianowicie, kilku proboszczów 
nieusuwalnych, czego od lat nie praktykowano i moż-
na było mniemać, że na takie nominacje nie zgodziłby 
się Prymas. Starał się też skupiać wokół siebie nie tylko 
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pozyskanych kleryków, ale także niektórych księży w pa-
rafiach. Co charakterystyczne jednak, wielu unikało bliż-
szych kontaktów z nim, co wyraźnie wskazywało na ich 
przekonanie, że miarodajny jest dla nich tylko Prymas. 
W archidiecezji wszakże wywoływało to – nazywane po-
wszechnie „łapichłopstwem” – złe nastroje i niejedno-
krotnie burzyło zaufanie panujące między kapłanami.

Byłem w 1956 roku już na V roku, zatem blisko świę-
ceń, więc starsi księża niejednokrotnie szczerze się w mo-
jej obecności wypowiadali. Raz byłem świadkiem takiej 
rozmowy między konfratrami, z których jeden doskonale 
znał Brossa sprzed wojny, kiedy był on szefem Akcji Ka-
tolickiej i bardzo zaufanym człowiekiem Hlonda. Usłysza-
łem wtedy, że Brossa minęło biskupstwo chełmińskie po 
biskupie Rosentreterze, ale udaremniła je pewna niedys-
krecja. Z kierowania Akcją Katolicką musiał Bross ustąpić 
wskutek jakichś niedokładności w Księgarni Św. Wojcie-
cha. Relacjonujący wówczas te wydarzenia kapłan dodał, 
że Bross wskutek tych niepowodzeń doznał załamania 
psychicznego, ale jeszcze bardziej niż przedtem utwier-
dził się w przekonaniu, iż to właśnie on kwalifikuje się 
na następcę Hlonda. Stąd – jak dalej twierdził ów kapłan 
– pewne zdystansowanie Brossa w stosunku do Prymasa 
Wyszyńskiego, którego zdolności oceniał niżej niż własne.

Oczywiście rozmówcy, o których mowa, byli całkowi-
cie innego zdania, ale po prostu chciano zrozumieć przy-
czyny pewnego dystansu Brossa w stosunku do Pryma-
sa właśnie w momencie, kiedy tamten był uwięziony. Dla 
mnie osobiście jasne było, ze Bross liczy na biskupstwo 
i to w Gnieźnie. Mój proboszcz nakielski, zazwyczaj po-
wściągliwy w wypowiadaniu swych opinii wobec klery-
ków, a wiedząc, że mój kolega z parafii o 3 lata starszy, jest 
swego rodzaju pupilem Brossa, powiedział mi w czasie 
jednych z ostatnich moich pobytów przed święceniami 
w parafii, mniej więcej tak: nie szukaj kontaktów z Bros-
sem, bo nic na tym nie zyskasz. Kiedy odparłem, że je-
stem całkowicie oddany ordynariuszowi niezależnie od 
tego czy jest on w Gnieźnie czy gdzieś uwięziony, widzia-
łem satysfakcję na obliczu ks. prałata. 

Dla młodego diakona, jakim wówczas byłem, te 
wszystkie wydarzenia były podobnym szokiem, jak 
pierwsze spotkanie z Prymasem, może nawet większym. 
Toteż zdumiałem się jeszcze bardziej, kiedy na odpuście 
w Dąbrówce Kościelnej we wrześniu 1956 roku celebrują-
cy sumę infułat Bross nazwał Prymasa swoim poprzedni-
kiem. Wśród księży obecnych na sumie widać było poru-
szenie. Przecież nikt nie przypuszczał, że za nieco więcej 
niż miesiąc Prymas powróci na swoje stolice. Ale wła-
śnie ta całkowicie jednogłośna dezaprobata z ich strony 
świadczy o tym, jak odosobnienie Prymasa przyczyniło 
się do konsolidacji nie tylko lojalności wobec niego, ale 

stworzyło atmosferę ogromnego przywiązania do niego 
nie tylko jako osoby, ale także hierarchy, któremu win-
ni posłuch i wierność jego pasterzowaniu. Odwoziłem 
wtedy wozem konnym dwóch braci księży do pobliskiej 
parafii jednego z nich, do Kiszkowa. Jeden z nich z całą 
pewnością należał do krytyków Prymasa w początkach 
jego rządów. Wówczas, komentując kazanie, byli zgod-
ni, że tylko Prymas może w istniejących warunkach oca-
lić Kościół w Polsce.

Jeszcze jedno zdarzenie zakrawające na kalambur, ale 
nim nie będące. Proboszcz katedry w Gnieźnie, ks. ka-
nonik Henryk Raiter w kazaniu powiedział, aluzyjnie za-
powiadając powrót Prymasa, że „powitamy niebawem 
dostojnego gościa”. Celebrujący kanonik Stefan Durzyń-
ski na zakończenie Mszy św. zwrócił się do wiernych 
i grzmiącym głosem oznajmił: „nie gościa powitamy, ale 
gospodarza”.

Ostatnim akordem tych ze wszech miar trudnych do-
świadczeń, z którymi kilka roczników kapłanów rozpo-
czynało swą służbę, była pierwsza Msza święta sprawowa-
na w katedrze gnieźnieńskiej przez Prymasa – pełniłem 
wtedy funkcję diakona – kiedy Bross w czarnej sutannie 
siedział dokładnie za sedilium, które zajmowałem. Pry-
mas w kazaniu mówił o wilkach, którzy wdzierali się do 
owczarni, bronionej przez najwierniejszych z wiernych. 
Wielu spoglądało w kierunku stall, gdzie siedział ks. ka-
nonik Jan Czerniak i inni kanonicy, ale większość wy-
patrywała Brossa. Ten wszakże przeżywał wtedy upo-
korzenie równe swej ongiś wybujałej ambicji. Wielu mu 
współczuło, m.in. piszący te słowa, ale podświadomie 
przychodziła refleksja, że inaczej być nie mogło, a wie-
dzieli to najlepiej ci, którzy byli wtedy w tych tragicznych 
daniach listopadowych po aresztowaniu Prymasa w audi-
torium maximum seminarium gnieźnieńskiego, a potem 
słuchali kazania w Dąbrówce Kościelnej.

Właściwie można zaryzykować twierdzenie, że z Ko-
mańczy wrócił Prymas w zupełnie innej kondycji niż 
ta, w jakiej opuszczał jako więzień Warszawę 25 wrze-
śnia 1953 roku. Teraz dopiero miał pełnię władzy, nie tyl-
ko jurysdykcyjnej – tę miał zawsze – ale także tej dru-
giej najważniejszej – władzy nad duszami i sumieniami. 
Już nikt jej nie kwestionował, nawet jego zagorzali wro-
gowie. Bross odszedł w cień. Nie zdobył się na confiteor, 
może nie widział racji ku temu i nie byłoby to tak zupeł-
nie bezpodstawne. Jeśli wolał exilium aniżeli słowo: prze-
praszam, to znaczyłoby, iż klęskę poniosła ambicja. Czyli 
była to klęska nieunikniona, jak nieuniknione było dojrze-
wanie mocy prymasowskiej w uwięzieniu i odosobnieniu, 
kiedy wsparcia nie dawały żadne ludzkie rachuby, a jedy-
nie zawierzenie Jasnej Górze i Bożej Opatrzności. (cdn)

Zygmunt Zieliński
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Jerzy 
Jacek 

Bojarski
Wściekli 
sześćdziesięcioletni
(autobiografia) odcinek drugi

W poprzednim numerze „Lublina” (6/2021 opubliko-
wano 1 odcinek mojej autobiografii.

Obecnie dalsza część opowieści, której tematem jest 
nie tylko życie autora, jego koleje losów, czyny i zda-
rzenia, których był świadkiem, nabywanych doświad-
czeń, ale i historii jaka zapisała się w pamięci rodziny 
i najbliższych. To ukształtowało sumienie, niezłomność 
i patriotyzm. Żyliśmy w państwie totalitarnym, komuni-
stycznym, ale społeczeństwo (przynajmniej większość) 
zachowało rdzeń wiary, kultury polskiej i szacunek do In-
nych, do wielokulturowości, a przede wszystkim do życia. 
Za to jestem wdzięczny Bogu i ludziom, których postawił 
na mojej drodze życia. Nie było w tym żadnego przypad-
ku. Bóg wszystko przewidział. Tym się dzielę. 

Drogi Czytelniku, nie wiedziałem na co się piszę? Po-
rwałem się z motyką na słońce? Na szczęście pierwsze 
koty za płoty! Napisałem cztery teksty i myślałem, że to 
wystarczy na cały rok! Nic bardziej złudnego! Zbyszek 
Fronczek, naczelny „Lublina”, brawurowo połączył tek-
sty i zdążył jeszcze upchnąć w ostatnim numerze (6.2021) 
w mijającym roku! I jakby niespodzianek było jeszcze 
mało, poraził mnie – niczym gromem z jasnego nieba – 
telegramem! Masz trzydzieści dni na napisanie dalszych 
fragmentów swojego. Deadline – nieprzekraczalny, osta-
teczny termin odesłania gotowego tekstu. Mail wysłany 
do mnie 23 lutego 2022 roku: „Alo, alo Gruby Kowbo-
ju, miesiąc przed Tobą! Cały miesiąc! Równe 30 dni!. Po-
zdrawiam – Buffalo Bill”. Wpadłem w panikę. W głowie 
pustki. Trzeba ogarnąć tę autobiografię. Zacząłem się po-
cić, źle spać i siać porutę. Wiedziałem w przybliżeniu, 
że układ autobiografii ma być chronologicznie rzeczowy! 
Tylko skąd brać te fakty? Jak to ubrać literacko? Już są 
pierwsze zastrzeżenia i uwagi! Wspomaga mnie dr Be-
nek Homziuk, to pierwszy „czytatiel”, ale są i inni, ot, Zu-
ska K. oraz bardzo mnie inspirująca Muza z Retro. Ter-
ror czasu nie ułatwia mi zadania? Pisać trzeba szybko, 
codziennie, na temat i z fasonem? Nie nudzić. Nie jestem 
zadowolony z tego, co piszę? Miejscami tekst do przere-
dagowania i skrócenia, czasami niespójny? Mleko się wy-
lało, muszę zdążyć walkę z czasem, z pamięcią, i ubrać to 

w język żywy i literacki. Redaktor Fronczek chce, bym pi-
sał barwnie, ze swadą rasowego prozaika! 

I ja tak chcę! Owszem, energii i zapału mi nie braku-
je. Ale jak zachować płynność i potoczystość w pisaniu?

Teraz oddaję do druku drugą część! Może w trzeciej 
będzie lepiej? – może, ale nie na pewno? Życzę cierpliwo-
ści w czytaniu, jak się kompromitować to z fasonem i do-
brym towarzystwie. Na koniec dostałem życzliwą wiado-
mość: „ty piszesz jak mówisz?” Nie, nie jest to dla mnie 
komplement. Moje słowa wypuszczone w eter są bardzo 
proste, to także dotyczy papieru. Wymowa podobna do 
Mojżeszowej. Często się zacinam i jąkam, więc nie mam 
się z czego cieszyć. Potrzebny mi Aaron do pomocy, bym 

jerzy jacek bojarski

sześćdziesięcioletni

#2
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jasny był, jak dzień prosty, jak ptak lotny, a w układaniu 
myśli i zdań jak przebiegły wąż, ale ten bardziej literacki 
niż jadowity z pustyni – Jerzy Jacek Marek Bojarski

 Redaktor Zbigniew Włodzimierz Fronczek dał mi 
sygnał, że lada moment wydrukują nakład „Lublina”, 
a w numerze pierwsza część mojej autobiografii „Wście-
kli sześćdziesięcioletni”. Chciałem się tą nowiną podzie-
lić z redaktor Radia Lublin, autorką programu „Piękne 
życie” – Magdaleną Weroniką Lipiec-Jaremek. Niestety, 
to był przedwczesny zwiastun z mojej strony. Redaktor 
w dobrej wierze zaprosiła mnie 28 marca 2022 roku roz-
głośni na rozmowę o nietypowej publikacji. Pech chciał, 
że miałem swój kryzys egzystencjalny i kompletnie nie 
nadawałem się do rozmowy, jakiej potrzebowała do swo-
jego programu pani Magdalena. Klapa kompletna. Próbo-
wała mnie reanimować pytaniami. Nic z tego nie wyszło? 
Redaktor niezachwycona, ja zdołowany, ale program wy-
emitowano ochrzczony nożycami montażowymi.

https://radio.lublin.pl/2022/03/piekne-zycie-138/

Katharsis się odbyło. I znowu spotkałem się z pokorą oko 
w oko.

Retrospektywy o młynie wodnym, Żydach i ro-
dzinie z Krakowskiego Przedmieścia

Najmocniej w rodzinnej pamięci zapisał się młyn wodny 
na Krakowskim Przedmieściu. Dziadek pracował w nim 
od 1925 roku, z małymi przerwami, do 1940 roku. Na 
wiosnę 1944 roku, zanim przyszli Rosjanie, młyn został 
rozebrany przez volksdeutscha. Mimo to zawsze się mó-
wiło, że idziemy do babci do młyna. W naszej mentalno-
ści rodzinnej także pamięć o Żydach była od zawsze. Od 
1925 roku rodzina Pawelskich mieszkała na przedmie-
ściu Krasnegostawu, na Krakowskim Przedmieściu. Naj-
pierw w domu u Mrozów, później u Żydów. Kim byli ci 
Żydzi? Właścicielami domu i młyna – bracia Perelmute-
rowie: Mendel i Boruch oraz siostra Blima i szwagier Da-
wid Baumfeld (szwagier Perelmuterów – ożeniony z ich 
siostrą Itą Perelmuter). Mieszkali w centrum Krasnego-
stawu przy ulicy Poniatowskiego, niedaleko straży ognio-
wej, za jatkami mięsnymi i targiem. Mieli bryczkę i konia, 
codziennie nadzorowali pracę we młynie na Krakow-
skim Przedmieściu, gdzie w kantorze prowadzili buchal-
terię. Baumfeld mieszkał w kamienicy, która stoi do dzi-
siaj w Rynku. Moja mama, kiedy była w III klasie, została 
wysłana z jakąś sprawą do Baumfeldów. Mieszkanie pięk-
nie urządzone, w kuchni biały kredens, w pokoju dwa ze-
stawione łóżka. W 1927 roku Mendel miał lat 44, starszy 

Młyn
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od Borucha o dwa lata. Mendel był rówieśnikiem dziad-
ka. „Prawdziwy Żyd, pobożny” – tak go wspominała moja 
matka – „taki żydowski”. Nie odwiedzał dziadka w mły-
nie w święta żydowskie, szabat i niedzielę. Był ortodoksyj-
nym Żydem. Nosił długie pejsy i myckę (jarmułkę, kipę), 
nakrycie głowy w formie półkolistej czapeczki zszytej 
z sześciu trójkątnych kawałków materiału. Zawsze okry-
wał go chałat, czyli długi płaszcz, nosił go i latem i zimą. 
Kiedy udawał się na modlitwy do synagogi, w ręku trzy-
mał aksamitny pokrowiec, który – jak mówił wujek Józio 
– zawierał dwie małe, sześcienne szkatułki ze skóry z na-
pisanymi ręcznie na pergaminie cytatami z Pięcioksięgu 
– Tory (Księga Wyjścia 13,1–10.11–16; Księga z Powtó-
rzonego Prawa 6.4–9.11. 13–21). Szkatułki zawierające 
modlitwy na czas modlitwy porannej w dni powszednie 
przymocowywane były za pomocą rzemieni do czoła i le-
wego ramienia na wysokości serca, zgodnie z dosłownym 
rozumieniem i nakazem wersetu Tory: „Przywiążesz je 
do twej ręki jako znak i niech będą ci ozdobą przed ocza-
mi” (Księga z Powtórzonego Prawa 6,8). Dziadek, pracu-
jąc u Żydów, często zachowywał się w stosunku do nich, 
mówiąc delikatnie, nie najlepiej. Miał bardzo cholerycz-
ny charakter. Nieraz potrafił zbesztać Borucha Perelmu-
tera, nawet przy ludziach wytargać go za chałat czy dać 
mu symbolicznego kopniaka w zadek. Ale ten Żyd miał 
wiele pokory i wyrozumiałości dla mojego dziadka. Był 
człowiekiem o szlachetnym, gołębim sercu. Nie obrażał 
się na niego. Boruch przychodził do mojej babci Józi i py-
tał: „Pani Pawelska czy pan Pawelski jeszcze zły?” Zależa-
ło mu na nim, gdyż tam gdzie pracował, zyski były więk-
sze. Świetny młynarz, znający się na swoim fachu. No cóż, 
interes ważniejszy niż obrażanie się. Boruch był Żydem 
bardziej światłym i postępowym od brata, chodził ubrany 
inaczej niż on. Pięknie śpiewał, był kantorem w synago-
dze. Mówił bardzo dobrze po polsku. Moja matka pamię-
tała jego rozmowy i żarty, miał bardzo radosne usposo-
bienie. Kiedy zwracał się do dziadka żartując, to mówił 
z charakterystycznym dla Żydów akcentem: „Panie Pa-
welski, jak dzieci zaczynają chodzić, to rodzice się cie-
szą, a jak rodzice przestają chodzić, to dzieci się cieszą!”

Młyn wodny na turbinę stał na wysokich palach. Na 
rzece Żółkiewce była śluza. Most stał przed młynem. Na 
wiosnę niemiłosiernie rechotały żaby. Kiedy woda prze-
pływała przez śluzę, można było pod nią przejść. Dzie-
ciaki często się tam bawiły. Gospodarstwo na Krakow-
skim Przedmieściu składało się z drewnianej chałupy, 
chlewika, młyna i ziemi. Do młyna przyjeżdżali chłopi 
z okolicznych wsi: Jaślikowa, Latyczowa, nawet z Zakręcia 
i Niemienic. Podwórko było duże, w chlewiku były kozy 
i kury. Boruch sam je doił i brał mleko. Kury, podkar-
mione i wyrośnięte, żywe zabierano do miasta do ubojni 

rytualnej. Najbliższym sąsiadem był Wiktor Szpak, który 
z dziada pradziada miał kuźnię. Obok też mieszkał szewc 
Jurek.

Syn Borucha, Jechiel, gdy wyjechał w 1925 roku do Pa-
lestyny, przyjął nowe imię i nazwisko: Avot Jeszurun. Pi-
sał do ojca czułe listy: „Tato jak przyłożę ucho do łóżka, 
to słyszę, jak ty kaszlesz”. Ojciec się ponoć rozczulał na te 
słowa, że syn ciągle go wspomina. Boruch chorował na 
astmę, a mimo to pięknie śpiewał. Moja mama wspomi-
nała rozmowy Borucha z moją babcią. Gdy wchodził do 
domu dziadków Pawelskich mówił: „wierzę, że Pan Je-
zus obdzielił tylu ludzi chlebem, ale czy oni się najedli, 
to w to już nie wierzył, hahaha!” Boruch, kiedy przyjeż-
dżał do młyna, często odwiedzał mieszkanie dziadków. 
Czasami i pół dnia potrafił przesiedzieć u babci. Napił 
się czasami herbaty, zjadł pajdę chleba, którą sobie sam 
kroił. Brał nóż, obcierał o chałat czyniąc go „koszernym“. 
Chwalił babcine wypieki. 

Dopiero z kwerendy w Archiwum Państwowym w Lu-
blinie, z Zespołu Starostwa Powiatowego Krasnostawskie-
go z lat 1919–1939 dowiedziałem się, że Boruch Perelmu-
ter nie był przeciętnym krasnostawskim Żydem. Należał 
do miejskich elit, był wybrany do Żydowskiej Gminy Wy-
znaniowej. Kiedy w 1925 roku starosta odwołał z powo-
dów nadużyć Zarząd gminy, klucze i pieczę nad aktami 

Stanisław Pawelski
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powierzono właśnie jemu. Cieszył się wielkim autoryte-
tem wśród współbraci, ale także i u władz starostwa po-
wiatowego. Często Boruch namawiał dziadka, by wziął 
ich młyn w dzierżawę, ten jednak wolał pracować u nich. 
Perelmuterowie jako pracodawcy byli bardzo dobrzy dla 
moich dziadków. Oprócz mielenia zboża na mąkę ro-
biono także kaszę. W drewnianym domu była olejarnia, 
tłoczono w niej olej z rzepaku. Ciotka Stefania zapamię-
tała, że zawsze, kiedy wchodzili do mieszkania, dotyka-
li mezuzy przybitej do odrzwi i całowali dłoń. Na święto 
kuczek, w specjalnie skonstruowanym szałasie (kuczka), 
celebrowali ten czas. Przed samą wojną, w 1938 roku, 
Pelermuterowie sprzedali swoją część młyna niejakim 
Zajdmanom. Boruch już wtedy mówił do dziadka: „pa-
nie Pawelski, co ten Hitler wyprawia?” Kiedy Zajdmano-
wie formalnie kupili młyn, właścicielką została Rywka 

Ita Zajdman. Jej mąż, Srul Heszek, miał wcześniej młyn 
w Surhowie oraz w Wólce Orłowskiej. Zmarł przed samą 
wojną.

Dziadek mieszkał w chacie żydowskiej, gdzie mieli do 
dyspozycji służbowy pokój i kuchnię. Musiał z całą ro-
dziną pomieścić się w chałupie z szóstką dzieci. Gdy Ży-
dzi świętowali szabas, do młyna ściągała cała biedota. 
Dziadek pobierał od nich zapłatę – 50 groszy, nie brał 
miarki zboża, która była transakcją niekorzystną. Dla-
tego miał poważanie u ludzi. Moja matka wspominała, 
że Polacy i Żydzi dobrze ze sobą żyli. W szkole nie było 
żadnych animozji wśród dzieci, wszystkie bawiły się ze 
sobą. A trzeba zaznaczyć, że uczyły się ze sobą dzieci róż-
nych wyznań, co często uwidaczniają ówczesne świadec-
twa. Do klasy mamy chodzili grekokatolicy, prawosław-
ni, wyznania mojżeszowego i rzymskokatolicy. Wszyscy 
się szanowali. Kiedy przed oknem przechodził ksiądz 
z przenajświętszym sakramentem do chorego i ministrant 
oznajmiał ten fakt dzwonkiem, to dzieci w klasie, mimo 
iż siedziały tyłem do okna, padały na kolana. Gest odda-
nia czci hostii Jezusa czyniły wszystkie dzieci. Moja ciot-
ka Stefa chodziła do szkoły z młodszą córką Zajdmanów, 
Elą, natomiast wujek Władek udzielał korepetycji młodej 
żydówce. Wujek Józio z kolei chodził na Górach do jed-
nej klasy z Dwojrą Birnbaum, Dawidem Szokiem i Elam 
Baum. Ojciec tego ostatniego chłopca był magazynierem 
we młynie. W niedzielę Elam przychodził do wujka Józia, 
by dowiedzieć się, jakie były lekcje w sobotę. Żydzi w tym 
dniu nie przychodzili do szkoły, świętowali szabat. Lekcja 
religii zawsze była na końcu szkolnych zajęć. Żydzi uczy-
li się na niej historii swojego narodu, o wybitnych posta-
ciach w dziejach ludzkości.

W Krasnymstawie mieszkało przed wojną przeszło 10 
tysięcy osób. Około 20% stanowili Żydzi. Ich domy sta-
ły przede wszystkim na Grobli koło Wieprza, na Zasta-
wiu i Nowym Mieście. Mieli swoją murowaną synago-
gę i domy modlitw. Trudnili się handlem. Wielu Żydów 
chodziło bez nakrycia głów. Prowadzili sklepy: żelazny 
należał do Lipy Reichmana, sklep bławatny (materiały 
ubraniowe, wełna) był własnością Halperna, galanterię 
na Placu 3 Maja prowadził Fleszer.

Dziadkowie mieszkali pod jednym dachem z rodziną 
żydowską Zajdmanów. Jedna połowa mieszkania mia-
ła kuchnię i pokój, gdzie mieszkali Rywka i Srul Her-
szek Zajdmanowie. Mieli dwóch synów: Chaima Ancze-
la i Lejzora i dwie córki: Ele i Fradle. Córki w 1942 roku 
zostały zabite w Borku koło Krasnegostawu. W czasie, 
gdy Żydzi byli przepędzani przez Niemców do miejsc za-
głady: Sobiboru i Bełżca, do Zajdmanów należała poło-
wa wiejskiej drewnianej chaty. Druga część należała do 
Dawida Baumfelda. Dziadek zabronił swoim dzieciom 

Po prawej Stanisław Pawelski
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chodzić i spożywać macę razem z Żydami, ale one i tak 
ukradkiem to robiły... i były częstowane.

Mimo, iż dziadek był tylko młynarzem, dbał o wy-
kształcenie swoich dzieci. Sąsiedzi mówili: „panie Pa-
welski krowę by pan lepiej kupił”. Najstarsza córka Ste-
fania po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczała do 
szkoły handlowej w Krasnymstawie. Dziadek płacił mie-
sięcznie 15 złotych. Miał ulgę ze względu na to, że naukę 
pobierał jednocześnie syn Władek i płacił czesne w gim-
nazjum w wysokości 220 zł rocznie. Od 1937 roku, kie-
dy ciotka Stefania wyszła za mąż za Marka Gorala, do 
1939 mieszkała w Lublinie przy ul. Sosnowej. We wrze-
śniu 1939 roku przeżyła bombardowanie Lublina. Miasto 
szybko opuścili i wrócili do Krasnegostawu. Władysław 
również miał dobre wykształcenie, ukończył gimnazjum, 
a przed wojną studia na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim na wydziale prawa. W Równym podjął pierw-
szą pracę. Był szanowanym adwokatem do końca swoich 
dni, najpierw w Krasnymstawie, następnie w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Kiedy robił aplikację u adwokata Zyg-
munta Borkowskiego, który przed wojną prowadził spra-
wę sądową dziadka o odzyskanie praw do majątku w Sta-
rej Wsi, ten zachęcał go do starania się o dokończenie 

sprawy. Wuj zaniechał tego, gdyż miał AK-owską prze-
szłość i nie chciał procesować się z ludźmi, którzy dosta-
li ich ziemię, bo byli na usługach nowej władzy ludowej, 
z namaszczenia sowietów.

Moja ciotka Helena Pawelska, z domu Stojańska, uro-
dzona w 1930 roku mieszkała na Krakowskim Przedmie-
ściu. Wyszła za mąż za młodszego (juniora) Stanisława 
Pawelskiego-Sędziego.

„Czy pamiętam Żydów? Żydzi u schyłku lata każde-
go roku wydzierżawiali sady u moich rodziców i potem 
zbierali owoce w lecie, mieszkali w budach zrobionych ze 
słomy i pilnowali tych sadów. Całe lato była wojna z Ży-
dami o te owoce. Chłopcy chodzili w nocy do sadu i kra-
dli owoce. Co roku kto inny był dzierżawcą. Niestety na-
zwisk nie pamiętam. Koczowali w sadzie pełnym jabłek 
i gruszek. Mama opowiadała mi też o Żydówce, której no-
siła jajka i mleko do miasta, że chodziła w peruce. Nato-
miast pamiętam Żydów z młyna z Krakowskiego Przed-
mieścia. Mieszkanie i młyn były położone blisko siebie, 
przed młynem był staw. Staw sięgał aż do kapliczki. Kąpa-
liśmy się w rzece za tym stawem. Za stawem przed śluzą 

Chałupa żydowska
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był most. Do młyna dużo przyjeżdżało furmanek, ciągle 
były kolejki, wielu chłopów zjeżdżało.

Ja bywałam w domu u Pawelskich z mlekiem i jajka-
mi. Żydzi mieszkali po drugiej stronie domu. Jedna rzecz 
mnie uderzała. Mimo, iż mieszkali przez ścianę, nigdy nie 
było kłótni między rodziną żydowską a rodziną młyna-
rza. Na weselu był mój mąż Staś, zawsze to wesele wspo-
minał. Szkoda, że już nie żyje, on by ci to opowiedział. 
Stasio chodził do Żydów zapalać ogień w szabat, choć 
dziadek Pawelski tego nie lubił, by jego dzieci to robiły.

Pamiętam tylko jeden fakt, jak Boruch Perelmuter ura-
tował mojego brata Janka Stojańskiego, gdy ten się topił 
w rzece. Brata uratował, ale utopił swój zegarek”.

Moja mama, Maria Pawelska była czwartym dziec-
kiem, więc rodziców nie było stać na kształcenie jej. Mu-
siała pomagać w domu. Naukę rozpoczęła w roku 1929 
w Publicznej Szkole Powszechnej im. Stanisława Ko-
narskiego w Krasnymstawie na Krakowskim Przedmie-
ściu. Wtedy zajmowała się najmłodszym bratem Stasiem. 
W drugiej klasie opuściła 144 godzin lekcyjnych, z cze-
go 108 było nieusprawiedliwionych. Była chora. Do tej 
szkoły uczęszczała jeszcze do ukończenia III klasy, czyli 
do czerwca 1932 roku. Do czwartej klasy mama chodzi-
ła już na Górach w Krasnymstawie. Piątą klasę zaliczyła 
w Małochwieju Dużym w latach 1933/34. Natomiast VI 
i VII kontynuowała w Krasnymstawie w PSP nr 2 im. H. 
Sienkiewicza. W 1936 roku ukończyła Szkołę Powszech-
ną. W 1937 roku podjęła pracę w sklepie spożywczym 
u Smykowej, zaś od 1938 do 1941 pracowała w sklepie 

spółdzielczym na Krakowskim Przedmieściu. 1 czerwca 
1940 roku poślubiła Michała Bojarskiego. W latach 1941–
1943 mieszkała w Zamościu przy ul. Wiejskiej, obok obo-
zu jeńców sowieckich. W 1942, kiedy Niemcy rozpoczęli 
zagładę Żydów w Krasnymstawie, mama urodziła pierw-
sze dziecko, siostrę Stefanię i musiała się ukrywać przed 
Niemcami. Ojciec był w partyzantce w AK. W grudniu 
1942 roku, kiedy moja siostra Stefa miała rok i były świę-
ta Bożego Narodzenia, rodzice przyjechali z Zamościa do 
Krasnegostawu na Krakowskie Przedmieście. Żydów już 
nie było. Co się z nimi stało w 1942 roku najlepiej odda-
ją słowa wiersza 

Elegia miasteczek żydowskich napisana w 1947 roku 
przez Antoniego Słonimskiego: 

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek, 
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy
Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek, 
I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy.
Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany, 
Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto 
I wapnem sinym czysto wybielono ściany 
Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto.
Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy, 
Już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala, 
Krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy, 
Nie odnajdą dwu złotych księżyców Chagala.
Te księżyce nad inną już chodzą planetą, 
Odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym. 
Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, 
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem.
Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni 
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem, 
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni 
Opłakiwali święte mury Jeruzalem.
Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem, 
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, 
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.

Krakowskie Przedmieście opuściliśmy w sierpniu 1963 
roku. Przeprowadziliśmy się do Lublina na ulice Bogu-
sławskiego na Kośminku. Zdałem do drugiej klasy szko-
ły podstawowej. Miałem 8 lat.

Dlaczego dzielnica Kośminek w Lublinie?

Pod koniec sierpnia 1963 roku przeprowadziliśmy się 
do Lublina. Mieliśmy dostać nowe mieszkanie w Lubel-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czas oczekiwania jed-
nak się przedłużał. Tymczasem zamieszkaliśmy przy uli-
cy Bogusławskiego. Tutaj wcześniej mieszkał na stancji 

M. Bojarska z lewej
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ojciec z siostrą Barbarą i bratem Wiesławem. Siostra Ste-
fa mieszkała w akademiku na Miasteczku Uniwersytec-
kim UMCS. Mama, bracia: Marek, Tomek i ja dołączyli-
śmy do ojca i rodzeństwa, przyjeżdżając z Krakowskiego 
Przedmieścia. To było niezwykłe doświadczenie. Każde-
go wieczora, gdy szliśmy spać, pokój z kuchnią zmienia-
ły się na „trzy-cztery” w jedno wielkie legowisko dla całej 
rodziny. Rano trzeba było wszystko sprawnie uprzątnąć. 
Myliśmy się w misce, do toalety wychodziło się na ze-
wnątrz, gdzie było tak zwane oczko. Stan taki trwał do 8 
listopada 1963 roku.

Dzielnica Kośminek to dzielnica domków jednoro-
dzinnych, ale i przemysłowa. Działał tutaj zakład elek-
tryczny, blisko był dworzec PKP, stale słyszeliśmy pociągi.

Naukę rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 15 przy 
ulicy Pawiej. Pamiętam jedną z prac domowych. Należało 
napisać dwa zdania z końcówką na „ów”. I raptem chło-
pak w drugiej klasie, mający osiem lat, napisał w zeszy-
cie: „Lwów i Kijów, jedno z tych miast było polskie, za-
brał je nam Związek Radziecki”. Skąd to wziąłem? Kto mi 
to powiedział?

Naprzeciwko naszej stancji, w oddali budowano szko-
łę podstawową, a przy ulicy Męczenników Majdanka stał 
barak LSS „Społem”, gdzie pracował nasz ojciec. Tam po 
raz pierwszy zobaczyłem telefon i wystukiwałem litery na 
maszynie do pisania! W pobliżu znajdowało się więzie-
nie. Na rogu Pawiej i Męczenników Majdanka rozłożyły 
się baraki cygańskie. Z tego miejsca wywodził się znany 
piosenkarz Michaj Burano, właśc. Wasyl Michaj (ur. 29 
października 1944 roku w Taszkencie) – polski muzyk, 

wokalista i kompozytor pochodzenia romskiego, autor 
tekstów piosenek i aktor, gwiazda bigbitu. 

Nad dzielnicą unosiła się ciężka atmosfera minio-
nych lat. Blisko znajdował się obóz na Majdanku, skąd 
często czuć był mdławy zapach spalonych w czasie woj-
ny ludzkich ciał. Jakby było tego mało, przy tych wszyst-
kich okropnościach, jakie ludziom zgotowali hitlerowcy, 
w tym samym miejscu, w chwilę po wyzwoleniu obozu, 
powstał obóz rosyjski NKWD. Funkcjonował od sierpnia 
1944 r. Osadzono w nim zdekonspirowanych żołnierzy 
Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Aresztowanych 
przetrzymywano w barakach na III polu więźniarskim 
Majdanka. W tamtych latach, kiedy mieszkałem na 
Kośminku, to była tajemnica. Jak „przyjaciele sowie-
ci” mogli robić takie rzeczy? Zachowała się imienna li-
sta 84 oficerów oraz wykaz 52 podchorążych i podofice-
rów. Z tej listy można wnioskować, z zebranych relacji od 
osób internowanych i ich rodzin, że dane są niepełne. Do 
wykazu oficerów dołączono notatkę: „Jesteśmy traktowa-
ni jak jeńcy wojenni. Wyżywienie podłe – wielu choruje 
na żołądek. Brak kontaktu z rodzinami. Nie dopuszczają 
przesyłek żywnościowych i odzieżowych. Paląca sprawa 
– szczepienia ochronne przeciw czerwonce i tyfusowi. Je-
dzenie odbywa się w prymitywny sposób, np., bez łyżek, 
misek itd. Ludzie szukają naczyń po śmietnikach. Wyraź-
nie nie określają nam powodu przetrzymywania i dalsze-
go losu, jaki nas oczekuje”.

Około 250 osób wywieziono nocą 23 sierpnia 1944 r. 
do obozu w Riazaniu. W późniejszym czasie przenoszono 
ich do gułagów w Diagilewie, Susłongierze, Griazowcu, 

Kośminek lata 70. (www.skyscrapercity.com/threads/lublin-stare-widoki-fotki-ryciny-plany.413311/page-416)
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Czerepowcu i Skopinie. Dotychczas nie ustalono, kiedy 
obóz NKWD na Majdanku przestał istnieć.

I jak tu obecnie nie być wściekłym, będąc po sześć-
dziesiątce, kiedy człowiek poznawał te historie? Tego się 
nie da nijak wytłumaczyć i usprawiedliwić. Taką wolność, 
wychwalaną przez lewicę, przynieśli nam sowieci. Lewi-
ca nie wie, co mówi!

Pamiętam klimat 1 listopada z 1963 roku. Autobusem 
z ulicy Długiej (chyba) pojechaliśmy na cmentarz na Li-
pową. W autobusie siedział konduktor, który sprzedawał 
bilety, bodajże po 20 groszy normalne i tańsze ulgowe. 
Na cmentarzu odwiedziliśmy groby dzieci, które potonęły 
w Wiśle podczas wycieczki do Kazimierza Dolnego. Jed-
nym słowem pojechały po wielki dramat zamiast po do-
znania krajobrazowo-turystyczne! Później, co roku, cho-
dziłem na te groby, by się pomodlić za nie.

Dwadzieścia lat później na stołówce Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego spotykałem dosyć regularnie jed-
ną z pań, które opiekowały się dziećmi na wspomnianej 
wycieczce. Kobieta dostała pomieszania zmysłów. Zawsze 
w torebce miała laleczkę. Kiedy odstępowałem jej swój 
obiad, wrzucała zawartość z talerza do swojej torebki. 
Wtedy czułem wielki dyskomfort, nie potrafiłem jej w ża-
den sposób pomóc, odezwać się czy okazać serce. Ten 
dramat trwał niezmiennie w tej kobiecie, a ja niby rezo-
lutny młodzieniec, czułem wielkie zażenowanie i niesmak 
wobec tej mocno doświadczonej przez los nauczycielki.

Jedną z moich niezapomnianych, i mocno nierozsąd-
nych, przygód był spacer po moście kolejowym przy ulicy 
Garbarskiej. Rozkładaliśmy z kolegami na torach złotów-
ki, a potem sprawdzaliśmy, co się z nimi stało po przeje-
chaniu ogromnej lokomotywy. Oczywiście po monetach 
zostawały płaskie blaszki. Często nie było gdzie uciekać 
przed jadącym pociągiem! Groza tej sytuacji wybrzmie-
wa we mnie do dziś. 

Bardzo ważna w mojej pamięci okazała się wizyta ja-
kiejś dziewczynki u nas na Bogusławskiego. Jak dobrze 
zapamiętałem miała na imię Zosia. Wśród zabawek mia-
łem ulubione klocki, bilety kolejowe i małego misia. Wte-
dy przymuszono mnie do spontanicznego oddania misia 
tej dziewczynce. Żal i wielka tęsknota za uszatkiem po-
zostały we mnie na zawsze. Mój misiek przypominał mi 
Misia Uszatka, co „klapnięte uszko miał”. Ta historia ma 
swój niecodzienny koniec, które dopisało życie 18 lute-
go 2022 roku. Wspomniałem o tej traumie z dzieciństwa 
Lucynie M. Jej reakcja była spontaniczna i natychmia-
stowa. Dostałem Misia. Znowu mogę go przytulać. Hor-
ror z dzieciństwa minął jak ręką odjął. Miś nawet śpi ze 
mną. De facto tu nie chodzi o miśka, ale o fakt do którego 
zostałem przymuszony. Po 59. latach sprawa się rozwią-
zała sama! W życiu często nas przymuszano do różnych 

rzeczy, które potem źle wpływały na nasze emocjonalne 
samopoczucie! By zakończyć sprawę „Misia” chcę powie-
dzieć, że jego historia toczy się własnym życiem, pojechał 
na Ukrainę, gdzie trwa wojna. Rosja 24 lutego 2022 roku 
napadła na Ukrainę. A tak nas sowieci karmili hipokryzję 
i hasłem : „Nigdy więcej wojny”! I do czego doszli swo-
im pokojem, podszytym hipokryzją i agresją – do wojny!

Na lekcje religii chodziłem do parafii pw. Świętego Mi-
chała Archanioła przy ulicy Męczenników Majdanka. 
Jeszcze do niedawna stał tam budynek, gdzie były salki 
katechetyczne. Na Stolicy Piotrowej zasiadał papież Jan 
XXIII (1958–1963), który zwołał Sobór Watykański II. 
W roku 1975 odbył się Sacrosong, którego gościem był 
kardynał Karol Wojtyła.

Ulica Męczenników Majdanka miała zapory kolejo-
we, blisko parafii, gdzie przebiegały tory, wtedy w latach 
sześćdziesiątych zaczęto budować tunel.

To tyle na temat Kośminka i ulicy Bogusławskiego 
z archiwum mojej pamięci!

Słoneczne Wzgórze LSM

Osiedle imieniem Adama Mickiewicza
Przeprowadzka z Kośminka na LSM do wymarzo-

nej dzielnicy i mieszkania, to epokowe wydarzenie. Tu-
taj przyszło mi zamieszkiwać w latach 1963–1994. Lubel-
ską Spółdzielnię Mieszkaniową (LSM) powołano do życia 
dwa lata po moim urodzeniu. Z biegiem lat objąć miała 
siedem osiedli: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackie-
go, Zygmunta Krasińskiego, Piastowskie, Henryka Sien-
kiewicza, Bolesława Prusa oraz Marii Konopnickiej. Tak 
więc nazwy wszystkich osiedli związane były z ważny-
mi postaciami literackimi, wyjątek stanowiło osiedle Pia-
stowskie, które nazwano z racji tysiąclecia państwa. Tutaj 
ulice nosiły imiona książąt i królów Polski (Mieszka I, Bo-
lesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Leszka Czarne-
go, Kazimierza Wielkiego, Piastowska). Natomiast nazwy 
ulic z innych osiedli były związane z twórczością pisarską. 
Pierwszym prezesem Zarządu LSM został Stanisław Ku-
kuryka. Spółdzielczość po wojnie miała rozwiązać wiel-
kie problemy mieszkaniowe – fundusz państwowy, wkład 
obywateli i ich prace społeczne. Dlatego dla Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej powołano nową jednostkę – 
Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane. 

Z dzielnicy Kośminek przeprowadziliśmy się całą ro-
dziną do zachodniej części Lublina, na LSM, konkret-
nie osiedle imieniem Adama Mickiewicza. Zamiesz-
kałem przy ulicy Wileńskiej 10. Nasz blok miał siedem 
klatek schodowych i sto mieszkań. To był ostatni bu-
dynek w Lublinie. Mieliśmy cztery pokoje i kuchnię 
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węglowo-gazową. Teraz byłby to kopciuch, ale półwieku 
temu to zdobycz techniki socjalistycznej.

Dalej pola i parafia pw. NMP na Poczekajce, gdzie co 
niedziela uczęszczaliśmy poprzez polne skróty do kapli-
cy oo. Kapucynów, koło zabudowań adwokata Pomor-
skiego! Przeprowadzka miała miejsce 9 listopada 1963 
roku. Pamiętam tę datę, bo w piwnicy na rurze central-
nego ogrzewania zapisałem ją kredą. Dzięki temu pa-
mięć trwa. Mieszkałem tutaj od 1963 do 1994 roku. Jak 
wielokulturowe było moje osiedle dodam dla ciekawo-
ści, że w moim bloku mieszkało dwóch Żydów. W pierw-
szej klatce schodowej mieszkał doktor kardiolog Henryk 
Florkiewicz, Żyd z Krasnegostawu (przed zmianą nazwi-
ska Hersz Lejba Mandeltort, (1920–1993), który leczył 
moją mamę krajankę za darmo. Zaś w piątej inż. budow-
nictwa lądowego Roman (Szloma) Litman (1933–2021), 
Żyd z Łęcznej. To na jego pogrzebie zabrałem głos i da-
łem świadectwo jego bogobojności, hojności i dobro-
ci. Kiedy byłem umierający w szpitalu, odwiedził mnie 
i zostawił znaczną sumę pieniędzy, choć się wzbrania-
łem. Jego żona Anna uczyła mnie fizyki w Liceum Ogól-
nokształcącym dla Pracujących na Farbiarskiej, była też 
wicedyrektorką.

W tamtych czasach nasze osiedle było wyjątkowe. To 
było prawdziwe Słoneczne Wzgórze. Pełne zieleni i pla-
ców zabaw ze słynną rakietą, boiska, szkoły i przedszko-
la, sklepy i punkty usługowe. Bloki były projektowane 
według wskazań różdżkarza, by omijały niezdrowe cie-
ki wodne. W centrum osiedla umiejscowiono przychod-
nię zdrowia. Po sześćdziesięciu latach mieszkało się tutaj 
jak w ogrodzie botanicznym. Rano mieszkańców budziły 
ptaki. Często osiedle odwiedzały wycieczki z całej Polski. 
To była duma Lublina. Wśród odwiedzających pamiętam 
m.in. marszałka Polski gen. Mariana Spychalskiego. Na 
osiedlu był klub EMPiK przy ul Grażyny: lokal z czaso-
pismami i książkami do czytania na miejscu, w którym 
odbywały się spotkania z pisarzami, odczyty, wernisa-
że, koncerty. Teraz to ponoć lokum prywatne? Przy ulicy 
Konrada Wallenroda, w baraku, znajdowało się kino Gra-
żyna. W zimie ogrzewane piecem kaflowym. Tutaj, bodaj-
że w 1965 roku, czekałem w kolejce po bilety na film w re-
żyserii Aleksandra Forda „Krzyżacy”. Zmarzłem bardzo 
w nogi, płakać mi się chciało. Podczas projekcji filmu na-
dal było mi zimno. Piec kaflowy nie był w stanie ogrzać 
sali kinowej. Ale film był przejmujący. Żal za uwięzio-
ną przez Krzyżaków Danusią, piękna Jagienka podczas 

LSM, Lublin lata 60/70. (net).
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kąpieli kusiła swoim wdziękami i niezapomniany, boha-
terski Zbyszko z Bogdańca. To była rekompensata za brak 
ciepła w kinie.

Byłbym nie do końca sprawiedliwy w tej autobiogra-
fii, gdybym nie wspomniał jak pięknie rozłożona w tere-
nie jest Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa. To nie tyl-
ko hektary, ale także topografia, 120 hektarów z czego 
60 to tereny zielone. Wzgórza i pagórki, wąwozy i debry, 
równiny, sady i domostwa. To ptactwo, ale i zwierzęta. 
Przestrzeń, która koi oko i daje psychiczny odpoczynek 
od betonu. W upały przewiew między osiedlami. W cza-
sach siermiężnego PRL-u (PRL się zaczął dopiero od 
1952 roku, a skończył słynnym powiedzeniem sztandar 
wyprowadzić przez towarzysza Mieczysława Rakowskie-
go w 1989) to wprawdzie nie szklane domy, ale osiedla 
dla ludzi i zmyślą o ludziach. Ruch samochodowy powy-
rzucany poza osiedla i ulice nie zakłócające spokoju jego 

mieszkańcom. Czyż to nie wspaniały pomysł i projekt? 
Joanna Szczepkowska: „ Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 
roku skończył się w Polsce komunizm. „Zdanie to sta-
ło się symbolem zmian, jakie nastąpiły w Polsce po wy-
borach parlamentarnych! Ale czy rzeczywiście tak było? 
Niestety nie. Nie jestem „pisiorem”, ale nas inteligentnie 
przy okrągłym stole wykantowano.

Sam byłem ofiarą i wierzyłem, że komunizm upadł. 
Nic z tych rzeczy. Przefarbował się z czerwonego na 
różowy. Wałęsa okazał się niegodnym zaufania. A te-
raz mamy Nową Lewicę, Gendery i LGBT. Dziecko 
idzie do szkoły jako dziewczynka, a może z niej wró-
cić kulturowo jako chłopak? Świat zwariował, a wła-
ściwie to niektórzy ludzie lewicy na zachodzie, a nasi 
ich małpują.

Jerzy Jacek Bojarski

LSM, Lublin lata 60/70. „Kultowy” plac zabaw z rakietą na osiedlu Mickiewicza.(net).
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Niby tylko 
grosz,

ale mój…

Inflacja to spadek wartości pieniądza – złotego –  
popularnie mówimy –  złotówki. Dla Kowalskiego infla-
cja jest widoczna, ponieważ przejawia się we wzroście cen 
towarów i usług. Kupując te same towary, płacimy za za-
kupy coraz więcej pieniędzy. 

Zastanówmy się, czy możemy jakoś z tym sobie radzić?  
Problem dotyczy dwóch sytuacji. Po pierwsze tych, któ-
rzy mają oszczędności i widzą jak one „topnieją”. Szukają 
więc sposobu, by chronić wartość swoich oszczędności. 
Oszczędności w złotych można zamienić na inne warto-
ści. Na przykład na walutę, na nieruchomości lub zakup 

takich dóbr, które mogą się przydać w przyszłości. Jed-
nak taka zamiana nie gwarantuje sukcesu. Ponieważ nie 
wiemy, jaki w przyszłości będzie kurs waluty, którą kupi-
liśmy, chcąc się uchronić przed spadkiem wartości zło-
tego. Możemy zarobić, ale możemy też stracić na takiej 
transakcji. Kupując nieruchomość, też nie wiemy, jakie 
będą ceny na nieruchomości w przyszłości. Zatem mo-
żemy podjąć decyzję, że wydajemy coraz mniej warto-
ściowe złote. Jednak robiąc to podejmujemy ryzyko. Ry-
zyko oznacza w tym przypadku taki stan, kiedy możemy 
wygrać lub przegrać. Na pewno nie ma dobrej, uniwer-
salnej rady co zrobić, by być zadowolonym. Skoro prezes 
Narodowego Banku Polskiego wraz ze sztabem specjali-
stów nie potrafią sobie z tym poradzić, to my też nie znaj-
dziemy dobrej recepty. Gdyby jednak ktoś miał 100 tys. zł 
oszczędności, to można się zastanowić i część pieniędzy 
przeznaczyć na zakup waluty – dolara lub euro. Zawsze 
walutę można sprzedać, uważnie obserwując kurs sprze-
daży. Można też myśleć o zakupie ziemi. Jednak w tym 
przypadku zaplanować sobie, że nie zamierzamy tej ziemi 
sprzedawać szybko, bo na tym prawdopodobnie straci-
my. Jeżeli kupioną ziemię zechcemy sprzedać za kilka lat, 
to prawdopodobnie na tym zarobimy. Ceny ziemi powo-
li, ale systematycznie rosną i może to być dobry pomysł. 
Podkreślam słowo może, gdyż nie musi. Takiej gwaran-
cji, że na pewno na tym się zarobi, nikt rozsądny nie da. 
Wychodzi na to, że jak mówią domorośli „filozofowie” – 
masz pieniądze, to masz problem. Kto nie ma pieniędzy, 
to nie martwi się tym, że oszczędności topnieją. I tak źle 
– i tak – niedobrze. 

Druga sytuacja – to niezadowolenie, którego doświad-
czamy, kiedy robimy zakupy towarów za które płacimy 
coraz więcej. Czy jakoś można z tym sobie poradzić? Cał-
kiem wyeliminować problemu się nie da. Ale możemy 
łagodzić ten ból. Przede wszystkim, fakt rosnących cen 
powinien nas zachęcić do bardziej racjonalnego i prze-
myślanego postępowania. Czy nie kupujemy na zapas? 
Przecież w Polsce wyrzuca się rocznie 3 mln ton żyw-
ności na śmietnik. Wyrzuca się, bo kupujemy  czegoś za 
dużo, lub kupujemy coś, czego nie skonsumujemy. Czy 
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Jak żyć z inflacją?

Marian 
Żukowski



czytelnicy tego tekstu mają czyste sumienie? Czy Państwu 
nie zdarzyło się kupić czegoś niepotrzebnie? A jeżeli tak 
(chociaż nie bardzo w to wierzę) to jednak statystyczni 
Polscy wyrzucają część żywności.  Wyższe ceny, rosnące 
ceny mogą więc być znakomitym powodem dla tego, by 
podjąć mocne postanowienie poprawy i starać się tego 
nie czynić. Inną metodą może być zakup substytutów (za-
mienników), które zazwyczaj kosztują mniej niż dobra 
do tej pory preferowane. Rosnące ceny to także okazja 
do zwrócenia większej uwagi na rodzaj i formę zakupów. 
Możemy kupić koszulę za 260 zł i możemy też znaleźć 
koszulę za 85 zł. Te koszule będą na tyle podobne, że są-
siad nie wiedząc, ile zapłaciliśmy za koszule, nie zgadnie, 
która ile kosztowała. Jeżeli chodzi o jakość koszul, to nie-
koniecznie cena musi iść w parze z jakością. Poświęćmy 
więc trochę, czasu a na pewno znajdziemy koszulę tań-
szą, z której też będziemy zadowoleni. Czy kupno koszuli 
w Internecie nie będzie tańsze niż kupno koszuli w skle-
pie? Często zakupy w Internecie kosztują mniej niż sta-
cjonarnie. Do sklepu musimy iść, jechać, palić benzynę, 
tracić czas – zakup w Internecie to pewne korzyści. Oczy-
wiście trzeba sobie to wszystko policzyć, przemyśleć, na-
uczyć się bezpiecznie korzystać z możliwości jakie niesie 
współczesna technologia.  Na pewno warto jednak ra-
cjonalizować swoje postępowanie. Na przykład można 
porównać, czy zakup ulubionej wody mineralnej „nałę-
czowianka” jest tańszy w sklepie, czy w zamówieniu in-
ternetowym, czy kupić wodę w Biedronce, czy w Lidlu… 
Pomyśleć, zastanowić się, policzyć i zaoszczędzić wybie-
rając najkorzystniejszą możliwość.

Skoro tematem jest „inflacja”, to może na deser jesz-
cze garść refleksji. Za poziom inflacji odpowiada Naro-
dowy Bank Polski, którego jedynym (w zasadzie) zada-
niem jest dbanie o stabilny poziom cen. NBP odpowiada 
też za to, ile pieniędzy wydrukuje i wpuści na rynek. Nie 
może wpuścić na rynek za mało pieniędzy, ale nie może 
też wpuszczać na rynek za dużo pieniądza. Czy NBP nie 
wpuszcza na rynek za dużo pieniądza?  Na to pytanie 
możemy odpowiedzieć, kiedy przyjrzymy się,  jak pra-
cuje rząd. To rząd ostatnio składa propozycje obniżenia 
podatków, zwiększenia kwoty wolnej od opodatkowa-
nia i innych rozwiązań korzystnych dla obywateli. Oczy-
wiście, jesteśmy z tego zadowoleni, że Sejm te propozy-
cje przyjmuje. Czy taka sytuacja nie wpływa na inflację?  
Oczywiście, taka sytuacja wpływa na to, że siła nabywcza 
pieniądza spada. Na wzrost cen towarów i usług ma też 
wpływ rosnących cen na surowce na rynkach międzyna-
rodowych. Reasumując rozważania o inflacji: obserwuj-
my, myślmy, liczmy pieniądze i podejmujmy działania, 
które mogą dać korzystne rezultaty.

Marian Żukowski
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Jubileusz profesor 
Alicji Pihan-Kijasowej
12 stycznia 2022 roku

Paulina 
Michalska-

Górecka

Rok temu profesor Alicja Pihan-Kijasowa obcho-
dziła Jubileusz 70. urodzin. Niestety ze względu na obo-
strzenia wynikające z trwającej pandemii współpracow-
nicy nie mogli wtedy należycie uhonorować Jubilatki. 
Uroczystość odbyła się 12 stycznia 2022 roku. Spotka-
nie miało formę hybrydową: na miejscu uczestniczy-
li w nim pracownicy Wydziału Filologii Polskiej i Kla-
sycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, natomiast 
Goście z innych ośrodków naukowych dołączyli zdalnie. 
Poprowadzili je przedstawiciele Zakładu Lingwistyki An-
tropologicznej: dr hab. prof. UAM Jolanta Migdał i prof. 
dr hab. Tomasz Lisowski. Po powitaniu gości i Jubilat-
ki uczennica Profesor Alicji Pihan-Kijasowej, dr Paulina 
Michalska-Górecka, przedstawiła sylwetkę Jubilatki (po-
niżej w skróconej wersji): 

Profesor Alicja Pihan-Kijasowa urodziła się 1 czerw-
ca 1950 roku w Międzyrzeczu na ziemi lubuskiej w ro-
dzinie wywodzącej się z Kresów Wschodnich. W roku 
1975 na podstawie pracy obronionej u docenta Tade-
usza Skuliny uzyskała tytuł magistra filologii polskiej 
i wraz z 1 czerwca została zatrudniona na etacie asy-
stenta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Z uczelnią tą Jubilatka związała 
się na całe swoje zawodowe życie: tu prowadziła zajęcia 
dydaktyczne, promowała magistrów i doktorów, tu zdo-
bywała kolejne stopnie naukowe i awanse zawodowe. 
W roku 2013 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bro-
nisław Komorowski nadał Jej tytuł naukowy profesora 
nauk humanistycznych.

Profesor Alicja Pihan-Kijasowa jest autorką kilku ksią-
żek i ponad stu artykułów i recenzji naukowych opubli-
kowanych w czasopismach oraz monografiach i księ-
gach zbiorowych, a także redaktorem naukowym bądź 
współredaktorem kilku monografii. W czasie swojej wie-
loletniej pracy naukowej Jubilatka koncentrowała się na 
kilku polach badawczych, nawiązując do zagadnień swo-
ich mistrzów – prof. Władysława Kuraszkiewicza i prof. 
Wojciecha Ryszarda Rzepki – a także podejmując nowe 
wątki i wprowadzając nowatorskie metody. Głównym 
była i jest historia języka polskiego doby średniopolskiej 

i początków doby nowopolskiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jej odmian regionalnych, zwłaszcza Kresów Pół-
nocno-Wschodnich. Badania te zaowocowały m.in. mo-
nografią zatytułowaną Literacka polszczyzna kresów 
północno-wschodnich XVII wieku. Fonetyka (1999). Za-
interesowanie dyferencjacją polszczyzny okresu średnio- 
i nowopolskiego znalazło również wyraz w artykułach 
poświęconych odmianie wielkopolskiej, komplekso-
wo zaś temat zróżnicowania regionalnego został ujęty 
na podstawie XVII-wiecznych kazań pogrzebowych kil-
ku regionów. Drugim ważnym nurtem badań Profesor 
Alicji Pihan-Kijasowej są kontakty językowe polsko-
-wschodniosłowiańskie w ujęciu diachronicznym, także 
w kontekście badań nad językiem osobniczym zesłańców. 

Alicja Pihan Kijasowa, profesor, filolog, UAM Poznań (wrzesień 2010),
foto. MOs810, Wikipedia
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Zainteresowania naukowe Jubilatki obejmują ponad-
to badania idiolektalne, zwłaszcza języka Józefa Ignace-
go Kraszewskiego i Bolesława Prusa, co znalazło odbicie 
w monografiach: Studia o języku J. I. Kraszewskiego. Sło-
wotwórstwo i leksyka drugiego okresu twórczości (1991) 
i Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Pru-
sa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia (2012).

W ostatnich latach Profesor Alicja Pihan-Kijasowa 
podjęła również badania nad historią nauki w Poznaniu 
i Wielkopolsce. Pokłosiem tych zainteresowań nauko-
wych jest monografia współautorska Poznańskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk 1857–2011. Zarys dziejów oraz 
kilkanaście artykułów, a także redagowane i współreda-
gowane księgi zbiorowe.

W czasie 45 lat pracy Profesor Alicja Pihan-Kijaso-
wa prowadziła zajęcia z zakresu polszczyzny historycz-
nej i współczesnej oraz dialektologii, a także wykształci-
ła czworo doktorów. 

Ze względu na wiedzę i kompetencje Profesor Alicję 
Pihan-Kijasową powoływano do pełnienia różnych funk-
cji naukowych, organizacyjnych i społecznych zarówno 
w macierzystej uczelni, jak i w towarzystwach naukowych 
lokalnych i ogólnokrajowych. Jubilatka była m.in. inicja-
torem i redaktorem naukowym niezwykle cenionej i kil-
kukrotnie nagradzanej serii Klasycy Nauki Poznańskiej 
wydawanej przez Wydawnictwo Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, a także redaktorem naukowym 
czasopism o zasięgu ogólnopolskim – „Poznańskich Stu-
diów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” oraz „Po-
znańskich Spotkań Językoznawczych”. Dwie kadencje 
piastowała urząd prodziekana ds. nauki na Wydziale Fi-
lologii Polskiej i Klasycznej i równolegle była członkiem 
Komisji Rektorskiej ds. Badań Naukowych i Współpra-
cy z Zagranicą. 

Jubilatka od lat jest związana z Poznańskim Towarzy-
stwem Przyjaciół Nauk, w którym pełniła różnorakie 
funkcje, m.in. wiceprzewodniczącej Komisji Językoznaw-
czej PTPN, głównego redaktora Wydawnictw PTPN i wi-
ceprezesa PTPN. Do najważniejszych funkcji o zasięgu 
ogólnopolskim należy zaliczyć: funkcję sekretarza Rady 
Naukowej Kasy im. Józefa Malinowskiego – Fundacji Po-
pierania Nauki, przewodniczenie jury w Ogólnopolskim 
Konkursie Prac Magisterskich o Nagrodę Czesława Zgo-
rzelskiego oraz członkostwo w zespole ekspertów i zespo-
le oceniającym Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 

Za swoją pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną 
Jubilatka była kilkakrotnie wyróżniana nagrodami indy-
widualnymi i zespołowymi. W 2013 roku postanowie-
niem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego została odznaczona Medalem Złotym 
za Długoletnią Służbę.

Profesor Alicja Pihan-Kijasowa jest żoną history-
ka prof. dr hab. Artura Kijasa. W sferze pozazawo-
dowej szczególną pasją Jubilatki jest szeroko pojęta 
przyroda, a zwłaszcza koty. Poza swoimi kotami domo-
wymi i „ogrodowymi” współopiekuje się także kotami 
uniwersyteckimi.

W części naukowej uroczystości wykład zatytułowa-
ny Kresy Rzeczypospolitej jako fenomen kulturowy wy-
głosili prof. dr hab. Czesław Łapicz oraz dr hab. prof. 
UMK Joanna Kulwicka-Kamińska  z Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu.  Pani prof. dr hab. Joan-
ny Kulwickiej

Spotkanie uświetniła obecność rektor Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Bogumiły Ka-
niewskiej oraz władz wszystkich Instytutów wchodzą-
cych w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. 
Pani Rektor, dziękując Jubilatce za pracę na rzecz Uni-
wersytetu, podkreśliła Jej wkład w badania nad historią 
uczelni. Publikacje tego typu okazały się bowiem nie-
ocenioną pomocą podczas obchodów 100-lecia UAM 
w roku 2019. Dziekan macierzystego wydziału Jubilatki, 
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, w swym wystąpieniu 
nawiązał do działalności Profesor Alicji Pihan-Kijaso-
wej na polu administracyjnym, w tym do piastowanego 
dwie kadencje urzędu prodziekana, stwierdzając, że wy-
pracowane przez Jubilatkę zasady wciąż są praktykowa-
ne. Dr hab. prof. UAM Elżbieta Winiecka, dyrektor In-
stytutu Filologii Polskiej, zaakcentowała wkład Jubilatki 
w rozwój badań historycznojęzykowych i autorytet, ja-
kim cieszy się w środowisku polonistycznym. Zarówno 
Pani Rektor, jak i wszyscy dyrektorzy Instytutów mówi-
li o pracowitości i świetnej organizacji Jubilatki, a przy 
tym o Jej życzliwości. 

Współpracownicy Profesor Alicji Pihan-Kijasowej 
z Zakładu Lingwistyki Antropologicznej wręczyli Ju-
bilatce dwutomową księgę Jej dedykowaną zatytułowa-
ną Verba multiplicia, veritas una. Wzruszona Jubilatka, 
dziękując za spotkanie, wspominała nauczycieli liceal-
nych i mistrzów akademickich, którzy wywarli najwięk-
szy wpływ na Jej wybory życiowe i naukowe. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrało kilka osób 
spośród Gości uczestniczących w spotkaniu zdalnie: prof. 
dr hab. Władysława Bryła (UMCS), prof. dr hab. Feliks 
Czyżewski (UMCS), dr hab. prof. UMCS Marek Olejnik 
(UMCS), prof. dr hab. Halina Pelcowa (UMCS), dr hab. 
prof. UŁ Katarzyna Sicińska (UŁ), prof. dr hab. Urszula 
Sokólska (UwB) oraz prof. dr hab. Krystyna Szcześniak 
(UG). Goście składali życzenia i wspominali pierwsze 
swoje spotkania z Jubilatką.

Paulina Michalska-Górecka
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Podlasie dla poznanianki
Wystąpienie na uroczystości jubileuszowej Pani 
Profesor Alicji Pihan-Kijasowej

Feliks
Czyżewski

Uroczystość została zaplanowana przez Władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
dzień 12 stycznia 2022. Odbyła się w systemie hybrydowym. Uczestniczyli w niej przedstawiciele poznańskiej Uczel-
ni, reprezentujący władze rektorskie, dziekańskie, a także dyrektorzy instytutów skupionych na Wydziale Filologii 
Polskiej i Klasycznej oraz pracownicy macierzystego Zakładu Jubilatki. Zgromadziła również – w systemie on line – 
licznych przedstawicieli środowisk akademickich w kraju: z Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Lu-
blina. Po oficjalnym otwarciu uroczystości uczestnicy mogli wysłuchać referatu o piśmiennictwie Tatarów zamiesz-
kujących na obszarach dawnego Księstwa Litewskiego, przedstawionego w systemie stacjonarnym przez prof. Joannę 
Kulwicką-Kamińską i prof. Czesława Łapicza z Torunia. 

* * *

Szanowna Pani Profesor, Dostojna Jubilatko-
Szanowni Państwo, 

pragnę w imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Włodawskiej oraz lubelskiego środowiska akademic-
kiego – slawistów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
przekazać Pani Profesor z okazji Jubileuszu oraz wszyst-
kim Państwu – uczestnikom uroczystości – najlepsze po-
zdrowienia i życzenia. 

W bogatej biografii naukowej i organizacyjnej Pani Pro-
fesor jest ważny, choć stosunkowo krótki i może niezau-
ważany z perspektywy poznańskiego centrum akademic-
kiego, etap wiążący Jubilatkę z południowym Podlasiem, 
którego granice na mapie naukowej Dostojnej Jubilatki 
wyznaczają: Włodawa i Wola Uhruska na południu tego 
regionu, na północy zaś – Bielsk Podlaski. To właśnie na 
Podlasiu, w regionie zróżnicowanym kulturowo i o bo-
gatej tradycji historycznej, Pani Profesor Alicja Kijasowa 
już od roku 2009 włączyła się – z właściwym sobie dyna-
mizmem – w nurt prac badawczych, naukowych i orga-
nizacyjnych tutejszych środowisk społeczno-kulturalnych 
i lokalnych instytucji naukowych. 

W zgodzie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi, 
wyrażanymi w badaniach nad językiem i kulturą Kre-
sów, oraz idąc w ślady swojego Mistrza prof. Władysła-
wa Kuraszkiewicza, którego szlak naukowy rozpoczął się 
we Włodawie i na ziemi włodawskiej, Pani Profesor Ali-
cja Pihan-Kijasowa uczestniczyła w czerwcu 2009 roku 

w uroczystości nadania włodawskiemu rondu imienia 
Profesora Władysława Kuraszkiewicza i w towarzyszącej 
konferencji, na której przedstawiła drogę naukową swego 
Mistrza. Następnie w 2015 roku na konferencji naukowej 
we Włodawie dedykowanej pamięci prof. Władysława 
Kuraszkiewicza1, współorganizowanej przez środowiska 
lubelskie i poznańskie Pani Profesor, dzisiejsza Jubilatka, 
wygłosiła referat pt. Polszczyzna Kresów Wschodnich – 
efekt pogranicza językowego, wskazując na fenomen kul-
tury i języka pogranicza. Zawarta w referacie refleksja na-
ukowa zarówno wynikała z wieloletniego doświadczenia 
badawczego Uczonej, jak i nosiła znamiona kresowej bio-
grafii Jubilatki. Wszak, jak czytamy w okolicznościowym 
tekście wydanym w roku 2020, Pani Profesor jest zwią-
zana rodzinnie (poprzez biografię obydwojga Rodziców) 
z Kresami południowo-wschodnimi. 

Jubilatka od ponad sześciu lat systematycznie uczest-
niczy w konferencjach i sympozjach naukowych, m.in. 
w Woli Uhruskiej w sympozjach polsko-ukraińskich, 
współorganizowanych przez środowiska akademic-
kie i samorządy nadbużańskie. Podczas tych spotkań 
Pani Profesor dała się poznać nie tylko jako wytraw-
ny badacz pogranicza polsko-ukraińskiego, ale też jako 
pomysłodawca wielu istotnych inicjatyw współpracy 
transgranicznej. 

Pozostając w kręgu swoich zainteresowań wielką dzie-
więtnastowieczną literaturą kresową, dostrzegła potrze-
bę badania spuścizny artystycznej pomniejszych, lokal-
nych twórców. Stąd też, gdy władze samorządowe Woli 
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Uhruskiej wskazały na konieczność upamiętnienia XIX-
-wiecznego pisarza i rysownika Leona Kunickiego (1828–
1873), związanego z ziemią włodawską, którego docze-
sne szczątki znajdują się na cmentarzu w Uhrusku, Pani 
Profesor poparła tę inicjatywę i jednocześnie podjęła ba-
dania nad językiem jego utworów. Rezultatem badań był 
m.in. tekst pt. Fabularne i językowe ewokandy rzeczywi-
stości podlaskiej w powieści Leona Kunickiego „Iwanko”. 

Referat Pani Profesor Alicji Pihan-Kijasowej pt. Ukra-
ińszczyzna jako tworzywo dzieła literackiego polskich pi-
sarzy kresowych (na przykładzie powieści ludowych J. I. 
Kraszewskiego), wygłoszony na V Konferencji Podlaskiej 
zorganizowanej przez Podlaski Instytut Naukowy w Biel-
sku Podlaskim i Komisję Polsko-Ukraińskich Związków 
Kulturowych Polskiej Akademii Nauk (PAN Oddział 
w Lublinie) w listopadzie 2021 stał się zapowiedzią po-
wołania przy Podlaskim Instytucie Naukowym serii kon-
ferencji poświęconych badaniu wzajemnych polsko-ukra-
ińskich związków językowych i kulturowych w literaturze 
i folklorze Podlasia i Polesia. 

Pani Profesor A. Kijasowa, jak już podkreśli-
łem na wstępie, żywo interesuje się problematyką 

społeczno-kulturalną i oświatową ziemi włodawskiej. 
Kontakty Jubilatki ze społecznością nadbużańską są od 
roku 2009 systematyczne i wyrażają się m.in. zarówno 
w uczestnictwie w festiwalach trzech kultur we Włoda-
wie, jak i w spotkaniach opłatkowych. Od roku 2015 Pani 
Profesor, podobnie jak Małżonek – prof. Artur Kijas, na-
leży do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej i sys-
tematycznie uczestniczy w corocznych posiedzeniach Za-
rządu. Dodam, iż Zarząd Towarzystwa wysoko sobie ceni 
i traktuje jako szczególny powód do chluby współpracę 
z poznańskim środowiskiem naukowym. 

 
Niechaj zatem dzisiejsza uroczystość będzie okazją do 
podziękowania Pani Profesor za wszelkie prace nauko-
we i organizacyjne na rzecz społeczności nadbużańskiej, 
a przede wszystkim – włodawskiej. 

 
Ad multos annos!

Feliks Czyżewski
Wiceprezes  ToWarzysTWa przyjaciół 

ziemi WłodaWskiej 

Prace dedykowane  profesor Alicji Pihan Kijasowej pod redakcją Tomasza Lisowskiego, Pauliny Michalskiej-Góreckiej, Jolanty Migdał,  
Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk, Andrzeja Sieradzkiego, t.1 i 2.
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PERSONA LOCUM HONORAT
Dziewięćdziesięciolecie prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego

Henryk 
Duda

Biurokraci wszystkich krajów zdają się wierzyć, że nie 
ma ludzi niezastąpionych. W ich świecie liczy się pozycja 
w budżecie, słupek w tabeli, sprawozdanie w segregatorze. 
Człowiek zaś jest tylko trybikiem w maszynie i można go 
w każdej chwili wymienić, by instytucja mogła funkcjono-
wać bez zakłóceń. Doświadczenie i zdrowy rozsądek mó-
wią nam coś zupełnie innego. Bo chociaż, jak chcą biuro-
kraci, każdego można zastąpić, to przecież wszelkie zmiany 
kadrowe, wpływają (bez)pośrednio na atmosferę funkcjono-
wania instytucji i klimat życia społecznego. Każdy człowiek 
wyciska piętno na swoim bliższym i dalszym otoczeniu. To 
dzięki ludziom tworzy się owo specyficzne genius loci, które 
sprawia, że mimo tych samych możliwości finansowych, ka-
drowych i organizacyjnych, jedne instytucje są innowacyjne, 
a inne tkwią w zastoju, jedne gromadzą wokół siebie ludzi 
ambitnych i twórczych, inne zaś boją się tej ostatniej kate-
gorii (współ)pracowników jak diabeł święconej wody. Nieco 
ponad sto lat temu za sprawą szwajcarskiego językoznawcy 
Ferdynanda de Saussure’a utrwaliło się w językoznawstwie 
przeciwstawienie między langue a parole (językiem a mó-
wieniem). To rozróżnienie nadaje się dobrze do opisu świa-
ta ludzkich społeczności. To ludzie tworzą miejsca, decydu-
ją o ich couleur locale, lecz gdy już te miejsca się ukształtują, 
zaczynają kształtować tych, którzy przybyli później. Zaczy-
na się pewna wędrówka po spirali pokoleń, w pewnym sen-
sie błędne koło – trudno już powiedzieć, czy persona locum, 
czy locum personam honorat.

14 stycznia 2022 r. w trybie zdalnym odbyło się otwarte 
zebranie Katedry Języka Polskiego Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II. Okazją do spotkania były dzie-
więćdziesiąte urodziny prof. dra hab. Zenona Leszczyńskie-
go. Wzięło w nim udział około 30 osób. Wśród obecnych 
oprócz pracowników i studentów KUL byli także P.T. Ko-
ledzy i Współpracownicy dostojnego Jubilata, jego ucznio-
wie i wychowankowie, uczeni z różnych ośrodków nauko-
wych w Polsce. Swoja obecnością zaszczyciła uczestników 
spotkania prof. dr hab. Agnieszka Leszczyńska, córka Pro-
fesora. Sam Jubilat ze względu na kondycję nie mógł już nie-
stety wziąć czynnego udziału w tym spotkaniu, choć wiemy, 
że wysłuchał w całości transmisję z jego przebiegu.

Spotkanie prowadziła dr hab. Jolanta Kilmek-Grądzka, 
prof. KUL, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych. 
Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Dariusz Skórczewski, 
dziekan WNH, który rozpoczął od wspomnień z czasu swo-
ich studiów – był studentem Ireny Winkler-Leszczyńskiej, 
małżonki profesora Leszczyńskiego – by złożyć Jubilatowi 
gratulacje i serdeczne życzenia. Życzenia Jubilatowi złoży-
ła także dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. 
KUL, uczennica profesora, obecnie dyrektor Instytutu Języ-
koznawstwa. W programie spotkania przewidziano wystą-
pienia dra hab. Henryka Dudy, prof. KUL, pt. Życie i dzia-
łalność jubilata, prof. dr hab. Jerzego Reichana (emeryt. prof. 
IJP PAN w Krakowie) pt. Wspomnienia z okresu pracy nad 
„Małym atlasem gwar polskich”, prof. dr hab. Władysława 
Makarskiego (emeryt. prof. KUL) Wspomnienia następ-
cy Zenona Leszczyńskiego na stanowisku kierownika Kate-
dry Języka Polskiego oraz dr Agnieszki Karolczuk (UKSW) 
pt. Drogowskazy i dyskretne inspiracje. O stylu pracy Profe-
sora Zenona Leszczyńskiego. W części nieoficjalnej zebra-
nia głos zabrali prof. Janusz Rieger (emeryt. prof. Instytutu 
Slawistyki PAN), prof. Urszula Sokólska (Uniw. w Białym-
stoku), dr Krystyna Data (emeryt. prac. naukowy IJP PAN 
w Krakowie), która przekazała też Jubilatowi życzenia od 
Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, prof. Fe-
liks Czyżewski (emeryt. prof. UMCS), dr hab. Mariusz Ko-
per (KUL). W imieniu Jubilata za udział w spotkaniu oraz 
za wszystkie życzenia podziękowała prof. dr hab. Agniesz-
ka Leszczyńska.

Zenon Seweryn Leszczyński, w  życiu prywatnym 
i w druku używający tylko imienia Zenon, urodził się 21 
grudnia 1931 r. w Drohiczynie nad Bugiem.1 W tym mieście 
przeżył okres okupacji sowieckiej (do 1941 r.), a następnie 

1   W następnych akapitach intensywnie korzystam z artykułu: H. Duda, Profes-
sor laboriosus! Dziewięćdziesiąte urodziny Prof. Dra hab. Zenona Leszczyńskiego, 
„Białostockie Archiwum Językowe” 21, 2021, s. 199-210. Zob. też I. Gromadz-
ka, Zenon Leszczyński, [hasło w:] t.1, s. 622. Ze względu na charakter niniejsze-
go tekstu informacje bibliograficzne zasadniczo pomijam. Zainteresowanych 
odsyłam albo do cytowanych powyżej artykułów, albo do bibliografii prac Z. 
Leszczyńskiego. Zob. A. Karolczuk, Z. Gałecki, Bibliografia prac Zenona Lesz-
czyńskiego opublikowanych w la tach 1954-2002, „Roczniki Humanistyczne” 
XLIX-L, 2001–2002, z. 6, s. 9–22; H. Duda, Bibliografia prac prof. Zenona Lesz-
czyńskiego opublikowanych w latach 2003–2021, „Białostockie Archiwum Języ-
kowe” 21, 2021, s. 211–214.
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nie mieckiej (1941-1944). Tu ukończył naukę w  szkole 
podstawowej i średniej. Świadectwo ma turalne otrzymał 
w 1949 r. W tym samym roku rozpoczął studia polonistycz-
ne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w Lublinie. 
W październiku 1952 r. otrzymał dyplom I stopnia ze spe-
cjalizacją edytorską, którą prowadził prof. Czesław Zgo-
rzelski. Na specjalizacji wykładali m.in. (wtedy) dr Jerzy 
Starnawski, red. Antoni Gołubiew. W trakcie studiów od-
był praktykę w „Tygodniku Powszechnym” w Krakowie. 
W maju 1954 r. otrzymał magisterium na podstawie pracy 
Fleksja pierwszego pisarza Biblii królowej Zofii przygotowa-
nej pod kierunkiem prof. Tadeusza Brajerskiego. Podczas 
studiów poznawał także podstawy językoznawstwa ogólne-
go pod kierunkiem mgra Zbigniewa Gołąba, dopiero póź-
niej uznanego w świecie slawisty, badaczy języków połu-
dniowosłowiańskich, prac z zakresu składni słowiańskiej 
oraz etnogenezy Słowian.

Przygoda Zenona Leszczyńskiego z nauką rozpoczęła się 
jeszcze w czasie studiów. Włączył się wtedy w pracę Sek-
cji Językoznawczej Koła Studentów Polonistów KUL. Sek-
cję tworzyło wielu zdolnych, zainteresowanych językiem 
i językoznawstwem studentów, wśród których byli przyszli 
profesorowie: Bogusław Kreja, Michał Łesiów, Wojciech 
Górny, Leszek Moszyński. Gdy zaczęły się przygotowania 
do eksploracji terenowej Lubelszczyzny w związku z pracą 
nad Atlasem gwar polskich, z pracowników Katedry Języ-
ka Polskiego KUL do tych prac włączyli się prof. Tadeusza 
Brajerski i mgr Irena Winkler. Niektórzy członkowie Sekcji 
Językoznaw czej Koła Polonistów Studentów KUL wyrazili 
gotowość dołączenia do eksploratorów. Osta tecznie do mgr 
Winklerówny, później Winkler-Leszczyńskiej († 2020), do-
łączyli Bogusław Kreja i Zenon Leszczyński. O ambicjach 
młodych adeptów lingwistyki z KUL tego okresu najlepiej 
świadczy wydany w 1954 r. w 3 może 4 egzemplarzach tom 
Prace Sekcji Języ koznawczej, który został wręczony Profeso-
rowi Kazimierzowi Nitschowi w 1954 r. na jego osiemdzie-
sięciolecie. W tej „księdze” zamieszczono Zenona Leszczyń-
skiego Rozważania o pochodzeniu pierwszego pisarza Biblii 
królowej Zofii. Tekst stał się później podstawą do debiutu 
w „Języku Polskim” (1954). Atmosferę tamtych lat opisał 
m.in. Bogu sław Kreja w interesujących nie tylko ze wzglę-
dów faktograficznych, lecz także pięknych li teracko wspo-
mnieniach Kurykuł mojego życia.2

Zenon Leszczyński doktoryzował się w 1965 r. na Wy-
dziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie na podstawie rozprawy Kierunki zmian w grupach 
spółgłoskowych: Gwa rowe grupy z j na tle polszczyzny ogólnej 
przygotowanej pod kierunkiem prof. Witolda Ta szyckiego. 

2   B. Kreja, Kurykuł mojego życia [w:] W świecie słów i znaczeń. Księga pamiąt-
kowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei, red. J. Maćkiewicz, E. Rogow-
ska, Gdańsk 2001, s. 9–52.

Stopnień doktora habilitowanego otrzymał w 1977 r. tak że 
w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy Kie-
runki zmian w grupach spół głoskowych Sr oraz rS w świe-
tle geografii językowej. Stanowisko docenta objął w 1979 r., 
profesorem nadzwyczajnym został w 1990 r., a zwyczajnym 
w 1993.

Prace rozpoczął jeszcze jako student. W semestrze letnim 
roku akad. 1953/54 prowadził zajęcia dydaktyczne w KUL 
(Katedra Języka Polskiego) jako stypendysta. We wrześniu 
1954 r. został zatrudniony w Pracowni Atlasu i Słownika 
Gwar Polskich Zakła du Językoznawstwa PAN w Krakowie. 
Etat w tej placówce otrzymał 1 czerwca 1955 r. Pra cował 
pod kierunkiem prof. Kazimierza Nitscha do jego śmierci, 
później jego przełożonym był prof. Mieczysław Karaś. Pod 
wpływem Nitscha ukształtował się ostatecznie Leszczyń-
ski-dialektolog. W środowisku uczony jest nazywany jego 
„późnym uczniem”.3 1 marca 1967 r. otrzymał stanowisko 
adiunkta w Katedrze Języka Polskiego KUL. Kierownikiem 
Katedry został w 1983 r. Od 1998 r. do przejścia na emerytu-
rę w 2001 r. w pracował w Uniwer sytecie w Białymstoku. Po 
1998 r. z KUL-em i Lublinem nie zerwał. Z przerwami pro-
wadził zajęcia dy daktyczne, już na drugim etacie, przez ko-
lejne dwa lata akademickie. Nieformalne se minarium dok-
toranckie, a może bardziej „post dok to ran ckie”, odbywało się 
jeszcze przez kilka lat, dopóki Państwo Leszczyńscy miesz-
kali w Lublinie. Podobnie było w Białymstoku – po przejściu 
na emeryturę pracował na stanowisku profesora zwyczajne-
go do końca roku akademic kiego 2004/2005.

Przez wszystkie te lata Zenon Leszczyński uczestniczył 
w zespołowych projektach badawczych oraz prowadził sa-
modzielne projekty badawcze. Nie sposób więc krótko 
tego dorobku scharakteryzować. Poniżej spróbuję pokrót-
ce wskazać najważniejsze nurty zainteresowań badawczych 
i znaczące osiągnięcia.

W swojej generacji jest Zenon Leszczyński jednym z wy-
bitniejszych znawców dia lektów polskich. Badania dialekto-
logiczne dominują w jego dorobku naukowym przed osią-
gnięciem habilitacji. Do najważniejszych prac z tego zakresu 
w jego dorobku należą wspomniane już dwie książki po-
święcone grupom spółgłoskowym, fonologicznej wartości 
dźwięku j w języ ku polskim, zaimkowi wszyscy i wszystko, 
polskim gwarowym for mom typu póńdzie, zańść i pódzie, 
zaść. Szczególnym echem odbiło się wystąpienie Zenona 
Leszczyńskiego na zjeździe Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego w 1978 r. we Wrocławiu pt. Geografia języko-
wa i jej skuteczność w badaniach diachronicznych. Była to – 
w owym czasie – innowacyjna próba zastosowania geografii 
lingwistycznej do wyjaśnienia trudnych zjawisk z odległej 
przeszłości polszczyzny.

3   J. Okoniowa, Profesor Kazimierz Nitsch i jego uczniowie, czyli „szkoły” dialek-
tologiczne widziane dzisiaj, „Poradnik Językowy” 2012, nr 8, s. 29–40.
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Największym i trwałym osiągnięciem polskiej dialektolo-
gii jest bez wątpienia Mały atlas gwar polskich. Zenon Lesz-
czyński opracował w nim 40 map i komentarzy do nich. Są 
wśród nich mapy różnego rodzaju (leksykalne, gramatycz-
ne, semantyczne). Leszczyński był także współredaktorem 
(razem z prof. Mie czysławem Karasiem) tomu X Atlasu. 
Kiedy się patrzy na wkład Zenona Leszczyńskiego do całe-
go dzieła, widać, że jego 40 map to prawie siedem procent 
całości (40 z 600 map i komentarzy). Trzeba podkreślić, że 
Zenon Leszczyński bada zjawiska gwarowe na szerokim tle 
pol szczyzny dawnej i współczesnej. Czasem także w kontek-
ście innych języków słowiańskich, np. w artykule o leksykal-
nych zbieżnościach gwar polskich i białoruskich.

Równie mocną stroną dorobku naukowego Zenona Lesz-
czyńskiego są prace z zakresu badań nad polszczyzną hi-
storyczną. Do tego nurtu należy jego pierwszy opublikowa-
ny arty kuł poświęcony najstarszemu przykładowi przejścia 
wygłosowego – ch w – k. Ilościowo prac o tej tematyce jest 
nieco mniej niż prac ściśle dialektologicznych. Dotyczą 
różnych podsystemów języka polskiego oraz słownictwa. 
Są wśród nich również prace z zakresu filologicznych ba-
dań języka dawnych tekstów. W innych wy korzystuje Autor 
wspomnianą wcześniej metodę dochodzenia do wniosków 
diachronicznych za pomocą metod geografii lingwistycznej.

Interesowała Zenona Leszczyńskiego także polszczyzna 
współczesna. Do tej grupy prac Profesora zaliczyć można 
wspomniany już artykuł o fonologicznej wartości dźwięku j, 
artykuł o poprawności łączenia wyrazu ilość z rzeczownika-
mi poli czalnymi Czy tępić „ilość”?, artykuły o dopełniaczo-
wym okoliczniku czasu. Jest Ze non Leszczyński bystrym ob-
serwatorem zjawisk we współczesnym języku polskim, np. 
już w 1982 r. opisał wzmagającą się gwałtownie na naszych 
oczach tendencję do nieodmienności nazwisk w języku pol-
skim. W latach osiemdziesiątych XX wieku zapoczątkował 
nowy typ badań lingwistycz nych, które w 1989 r. określił: 
przekład jako podstawa ujęcia konfrontatywnego zjawisk 
języko wych. W tych badaniach punktem wyjścia była ana-
liza porównawcza przekładów Przedwio śnia Żeromskiego, 
a punktem dojścia szczegółowa analiza różnych zagadnień 
językowych.

Wyjątkowo ważną pozycją w dorobku Zenona Leszczyń-
skiego jest niewielka ksią żeczka Szkice o tabu językowym 
(1988). Jej ranga jest odwrotnie propor cjonalna do rozmiaru 
i użytego w tytule rzeczownika szkice, sugerującego ograni-
czoność pra cy czy ledwie jej pierwszy rzut. Omawia tu autor 
istotę tabu, jego przyczyny i uwarunkowa nia. Jak się wydaje 
poszerza przy tym zakres tabu, które przed ukazaniem się 
Szkiców… ograniczano raczej do kultur pierwotnych i zaka-
zów motywowanych religijnie. Leszczyński widzi tabu tak-
że tam, gdzie tradycyjnie mówiono o eufemizmach, a tak-
że – co ani w czasach wydania książki ani obecnie nie jest 

takie oczywiste – tam, gdzie zakaz ma motywację politycz-
ną, np. cenzurę. Interpretuje także jako przejaw tabu dzia-
łania – zdawałoby się – dalekie od tego, co gotowi jesteśmy 
nazwać tabu, np. modernizacje pośmiertnego wydania Gra-
matyki języka polskiego Stanisława Szobera.

Nie sposób w tym miejscu wymienić udziału Leszczyń-
skiego w pracach towarzystw naukowych (m.in. Polskie To-
warzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Miłośników Języka 
Polskiego, Towarzystwo Naukowe KUL), jego recenzji dok-
torskich, habilitacyjnych i wydawniczych, wyjazdów zagra-
nicznych oraz wymienić uczniów, którzy kontynuują jego 
pracę naukową albo wybrali swoją własną drogę naukową. 
Jak w 1989 r. napisał prof. Witold Śmiech, charakteryzując 
dorobek naukowy – wtedy jeszcze – do centa Zenona Lesz-
czyńskiego w związku z postępowaniem o nadanie mu ty-
tułu naukowego profesora nadzwyczajnego:

Prace naukowe doc. Leszczyńskiego cechuje wielka 
skrupulatność i  dokładność, a  także ostrożność 
w  formułowaniu wniosków, mówiąc krótko – 
solidność wykonania. Autor stara się wykorzystać 
wszystkie źródła, a także całą dostępną literaturę. 
Tak na pisane prace budzą zaufanie. (Archiwum 
KUL, RP, sygn. A-929)
Te cechy, a także poczucie humoru, także i życzliwość 

w kontaktach z ludźmi podkreślono we wszystkich oficjal-
nych i nieoficjalnych wystąpieniach podczas lubelskiego 
spotkania.

Charakteryzując w roku 2013 specyfikę polskich języ-
koznawczych slawistycznych badań diachronicznych ostat-
niego sześćdziesięciolecia, Hanna Popowska-Taborska i Ja-
nusz Siatkowski ocenili ten okres bardzo pozytywnie. „Czas 
ten, który zaliczyć należy do szcze gólnego rozkwitu języ-
koznawczych dociekań slawistycznych, obfitował w bardzo 
różnorakie osiągnięcia”.4 Zauważyli jednocześnie, że okres 
ten „obecnie na naszych oczach zdecydowanie odchodzi już 
do przeszłości” (ib.). Jed nym z wybitniejszych przedstawi-
cieli tego okresu w dziejach polskiej lingwistyki i slawistyki 
jest prof. dr hab. Zenon Leszczyński, którego życie i działal-
ność naukową przypomnieliśmy podczas lubelskiego spo-
tkania, w związku z przypadającymi w grudniu ur. jego 90. 
urodzinami. W trakcie tych dziewięćdziesięciu lat był Jubi-
lat związany z wieloma miastami i instytucjami naukowy-
mi. W sposób szczególny z Lublinem i KUL-em, gdzie stu-
diował i stawiał pierwsze kroki w karierze naukowej, i do 
którego powrócił w 1967 r., z Krakowem i Instytutem Języ-
ka Polskiego PAN, z Białymstokiem i tamtejszym Uniwer-
sytetem u progu XXI w. 

Omnes hi loci ab Eo honorati Sunt.
Henryk Duda

4   H. Popowska-Taborska, J. Siatkowski, Specyfika polskich językoznawczych 
sla wistycznych badań diachronicznych ostatniego sześćdziesięciolecia, „Rocznik 
Slawistyczny” LXII, 2013, s. 11–37.
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Jerzy Bartmiński
19 września 1939 w Przemyślu, zm. 7 lutego 2022 w Lublinie

Małgorzata 
Karwatowska

Pogrążona w bólu Rodzino,
Szanowni Państwo, 

Żegnamy dzisiaj Pana Profesora Jerzego Bartmińskie-
go – wybitnego językoznawcę, etnolingwistę, znawcę 

folkloru i slawistę. Żegnamy wielki autorytet naukowy! 
Pan Profesor od początku związany był z Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To właśnie tutaj 
studiował filologię polską, a później przeszedł wszyst-
kie szczeble kariery naukowej: od doktoratu, poprzez 
habilitację, po tytułu profesora nauk humanistycznych 
i stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1976 r. kiero-
wał pracami zespołu badawczego, który dał podstawę do 
utworzenia Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współcze-
snego Języka Polskiego. Przez 17 lat pełnił funkcję kie-
rownika tej jednostki. 

Pan Profesor był tytanem pracy i Człowiekiem owład-
niętym pasją poznawczą. Jego niezwykłe umiejętności 
organizacyjne znalazły swój wyraz w rozlicznych funk-
cjach, które przyszło Mu pełnić. Był nie tylko współ-
twórcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Prze-
myślu, ale również dyrektorem Instytutu Polonistyki 
na tej uczelni i jej profesorem. Został również profeso-
rem zwyczajnym w Instytucie Slawistyki Polskiej Aka-
demii Nauk. W 2008 r. został wybrany na członka kore-
spondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w 2014 r. 
na członka czynnego tej instytucji w I Wydziale Filolo-
gicznym. Był członkiem-założycielem Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej, a do 2001 r. pełnił funkcję wi-
ceprezesa zarządu tej instytucji. Zasiadał w licznych ko-
mitetach naukowych i kolegiach redakcyjnych, był m.in. 
przewodniczącym Komisji Etnolingwistycznej przy 
Międzynarodowym Komitecie Slawistów, członkiem 
Euroazjatyckiej Akademii Nauk w Mińsku, członkiem 
Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, członkiem 
Komitetu Językoznawstwa PAN, a także przewodniczą-
cym Komisji Etnolingwistycznej, następnie zaś Sekcji 
Etnolingwistycznej tegoż Komitetu, członkiem Komi-
tetu Nauk Etnologicznych PAN, członkiem Komite-
tu Nauk o Literaturze i przewodniczącym Komisji ds. 
Folklorystki. 

Pan Profesor całe swoje życie postępował zgodnie 
z wyznawanymi przez siebie wartościami i żył zgodnie 
z nimi. Doraźne korzyści nigdy nie były dla Niego waż-
ne. Zawsze angażował się po stronie prawdy!

Prof. Jerzy Bartmiński, net
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Profesor Jerzy Bartmiński to autor wielu gruntownych 
i fundamentalnych opracowań. Na dorobek Pana Profe-
sora składa się niemal 700 publikacji dotyczących pro-
blemów tekstologii, odmian i stylów języka, semantyki, 
słownictwa aksjologicznego, gatunków polskiego folk-
loru, składni, kategorii językowych, językowego obrazu 
świata, stereotypów językowych i wielu innych zagadnień 
mieszczących się na styku języka i kultury. Był autorem 
12 książek, w tym wznawianych i wydawanych za granicą. 

Profesor Jerzy Bartmiński był także redaktorem tomu 
Współczesny język polski, twórcą koncepcji i redaktorem 
monumentalnego Słownika stereotypów i symboli ludo-
wych, założycielem i wieloletnim redaktor naczelnym 
międzynarodowego rocznika „Etnolingwistyka”, redakto-
rem wielu serii wydawniczych. Wystarczy wymienić cho-
ciażby Współczesną polszczyznę. Wybór opracowań i tomy 
lubelskiej tzw. „czerwonej serii”.

Wszystkie te dokonania naukowe Pana Profesora po-
zwalają wierzyć za Horacym, że „uniknie pogrzebu jego 
cząstka nie byle jaka”.

Pan Profesor był dla nas prawdziwą inspiracją w pra-
cy naukowej, z podziwem patrzyliśmy na Jego dokonania 
i byliśmy bardzo dumni, że to Nasz Profesor! 

Dzięki niezwykłej umiejętności, a właściwie powin-
nam powiedzieć „darowi”, przyciągania do  sobie ludzi, 
rozsławił nasze lubelskie środowisko naukowe nie tylko 
w Polsce. Jestem przekonana, że nadal będziemy czer-
pać całymi garściami z Jego dorobku, tak jak czyniliśmy 
to dotychczas.

Szanowni Państwo, 
Pan Profesor Jerzy Bartmiński był zawsze z nami i jest 

obecny teraz – na etapie ewaluacji. Jego książka wydana 
w Anglii i wielokrotnie cytowana znalazła się w III kry-
terium jako niebywale istotny wpływ.

Swoim odejściem Profesor Bartmiński, Drogi Jerzy 
pozostawił ogromną, niemożliwą do zapełnienia pustkę. 
Straciliśmy Mistrza, Nauczyciela i Przyjaciela, a polska 
nauka poniosła ogromną, niepowetowaną stratę.

Pragnę, aby wypowiedziane przeze mnie słowa nie były 
tylko słowami wiecznego pożegnania, ale zapewnieniem 
o naszej życzliwej pamięci o Panu Profesorze Jerzym 
Bartmińskim.

Jurku, tak bardzo trudno mówić o Tobie w czasie 
przeszłym…

Spoczywaj w pokoju… ■
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Jerzy Bartmiński (1939–2022)
In memoriam

Marta 
Nowosad-

Bakalarczyk, 

Joanna 
Szadura

7 lutego 2022 roku odszedł Profesor Jerzy Bartmiński. 
Wiadomość o Jego śmierci napełniła głębokim żalem wie-
le osób ze świata nauki – licznych przyjaciół i uczniów Pana 
Profesora. Na ręce władz instytucji, z którą Pan Profesor był 
związany przez całe swoje życie zawodowe – Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (JM Rektora UMCS, 
Dziekana Wydziału Filologicznego, Dyrektora Instytutu Fi-
lologii Polskiej) oraz żony Pana Profesora – prof. Stanisławy 
Niebrzegowskiej-Bartmińskiej spłynęły liczne kondolencje 
ze świata1 i z kraju2 wyrażające ogrom smutku, poczucie stra-
ty, ale też i słowa wdzięczności za pracę Pana Profesora, Jego 
dzieła, za to, że był… A był – co wyartykułowali wszyscy pi-
szący – wybitnym Naukowcem i wyjątkowym Człowiekiem.

Spuścizna naukowa Pana Profesora jest imponujących 
rozmiarów. Obejmuje około 700 publikacji3, w tym: 14 mo-
nografii (4 z nich wydano za granicą: w Moskwie, Londynie, 
Belgradzie, Pradze), 80 tomów pod redakcją (w tym 30 to-
mów czasopisma „Etnolingwistyka”, 10 wydanych zeszytów 
monumentalnego Słownika stereotypów i symboli ludowych, 5 
tomów Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, 14 
tomów lubelskiej tzw. „czerwonej serii”, 4 tomy wrocławskiej 
serii „Język a kultura” i wielu innych), około 250 artykułów 
naukowych, liczne edycje tekstów (w tym monumentalne, 

1   Kondolencje napłynęły m.in. z takich zagranicznych instytucji i gremiów 
naukowych, jak: Międzynarodowy Komitet Slawistów, Komisja Etnolingwi-
styczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Słowacki Komitet Sla-
wistów, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, 
Instytut Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauk, Instytut Sztuki, Folklory-
styki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 
Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterinburgu, Wydział Filologiczny Uni-
wersytetu Wileńskiego.

2   Kondolencje nadesłali: Zarząd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 
Instytut Slawistyki PAN, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Języ-
koznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, językoznawcy z Uniwersyte-
tu Śląskiego, przyjaciele z Cieszyńskiej Folklorystki, Wydział Humanistyczny 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Anglistyki Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego kondolencje złożyli 
liczni naukowcy z kraju i z zagranicy

3   Zestawienie wszystkich zawierać będzie przygotowywana Bibliografia ad-
notowana dorobku naukowego profesora Jerzego Bartmińskiego, red. Monika 
Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Baka-
larczyk, Lublin 2022 (w druku).

6-tomowe dzieło Lubelskie w serii „Polska pieśń i muzyka lu-
dowa. Źródła i materiały”), opracowania edytorskie i teksty 
materiałowe, około 100 haseł leksykograficznych i encyklo-
pedycznych, przekłady, podręczniki i programy dydaktycz-
ne, sylwetki i wspomnienia (w tym również wydana w 2021 
roku książka Ludzie, których spotkałem), ponadto: recenzje 
i omówienia, artykuły popularnonaukowe, artykuły publi-
cystyczne, teksty okolicznościowe, sprawozdania, projekty, 
indeksy i bibliografie, wywiady i inne. Wiele z tych prac było 
tłumaczonych na obce języki, wiele drukowanych także za 
granicą. Dzięki temu dzieła Pana Profesora są znane nie tylko 
w Polsce, ale i w świecie, bardzo często cytowane w pracach 
autorów także spoza polskiego kręgu językowego. Nie dzi-
wi zatem, że w kondolencjach płynących z ośrodków zagra-
nicznych i krajowych pojawiły się m.in. określenia takie, jak 
uczony światowego formatu; charyzmatyczny uczony, jeden 
z filarów polskiego językoznawstwa antropologicznego, twórca 
szkoły etnolingwistyki o zasięgu międzynarodowym; wybitny 
slawista; wybitny językoznawca; człowiek, który był i pozosta-
je wzorem naukowca i prawdziwego humanisty.

Dorobek naukowy Profesora Bartmińskiego jest wiel-
ki nie tylko pod względem liczby i zakresu publikacji – jest 
wielki przede wszystkim ze względu na jego walory jako-
ściowe: wieloaspektowość i interdyscyplinarność prowadzo-
nych analiz, ich nowatorski charakter, wypracowanie spój-
nego instrumentarium pojęciowego i metodologii badań. 
Choć Jerzy Bartmiński z wykształcenia był polonistą i języ-
koznawcą, w prowadzonej działalności naukowej wykraczał 
poza ramy tych dyscyplin. Znamy Go przecież jako: huma-
nistę, polonistę i slawistę, językoznawcę, folklorystę i etnolin-
gwistę. Równie szeroki był zakres tematyczny Jego prac obej-
mujący przede wszystkim: językowy obraz świata, stereotypy 
językowe i zagadnienia mieszczące się na styku języka i kultu-
ry (w tym kultury tradycyjnej), a także aksjolingwistykę, ka-
tegorie językowe, odmiany i style języka polskiego, dialekto-
logię, tekstologię, genologię, semantykę, składnię. 

Podejmowane przez Profesora Bartmińskiego badania 
eksponują szerokie spektrum Jego zainteresowań nauko-
wych, wielość i różnorodność zgłębianej tematyki, zara-
zem wszechstronność i otwartość umysłu Pana Profesora 
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gotowego rozwiązywać złożone problemy badawcze cało-
ściowo. Każda z dziedzin badawczych odnosi się do jakiejś 
części Jego bogatego dorobku. Nie sposób w tym miejscu 
omawiać każdej z nich – próby ich przybliżenia pojawiały 
się już w opisach drogi naukowej Profesora Bartmińskiego 
publikowanych z okazji obchodzonych jubileuszy Jego pra-
cy naukowej (19994) i siedemdziesięciolecia Jego urodzin 
(20155). Warto jedynie podkreślić, że pojawiały się w nich 
nowe idee i koncepcje, które wyrastały – jak mawiał Pan Pro-
fesor – z „uścisku z materiałem” i na tej podstawie były dalej 
testowane i rozwijane. Z perspektywy współczesności moż-
na też stwierdzić, że podejmowane przez Niego na przestrze-
ni kilkudziesięciu lat prace badawcze ewoluowały od języ-
ka i kultury lokalnej, poprzez język ogólnonarodowy, aż do 
badań porównawczych6. Znawcy dorobku Pana Profesora 
Jerzego Bartmińskiego akcentują mistrzowskie połączenie 
analizy z syntezą, które doprowadziło do wypracowania no-
watorskiego (spójnego) instrumentarium pojęciowego7 oraz 
rozmach prowadzonych badań. Wszystko to doprowadziło 
do wypracowania „unikaln[ego] kognitywistyczn[ego] po-
dejści[a] do języka w kontekście kulturowym”8, uformowania 
szkoły naukowej zwanej Lubelską Szkołą Etnolingwistyki Ko-
gnitywnej – a stworzeniem rozpoznawalnej w kraju i za gra-
nicą szkoły badawczej niewielu uczonych może się szczycić. 

Dorobek Pana Profesora był doceniany, o czym świadczy 
chociażby to, że w roku 2008 został On wybrany na człon-
ka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w 2014 
na członka czynnego tej instytucji w I Wydziale Filologicz-
nym. Jakże znaczące było powierzenie Panu Profesorowi jed-
nego z wykładów otwierających Kongres Slawistów w Bel-
gradzie. Pan Profesor był z tego dumny. Przygotował na tę 

4   Jan Adamowski, Stanisława Niebrzegowska, Sylwetka naukowa Profesora Je-
rzego Bartmińskiego [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. Jan Adamowski, 
Stanisława Niebrzegowska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999, s. 10–20; Jan 
Adamowski, Stanisława Niebrzegowska, Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. 
Jerzego Bartmińskiego, „Twórczość Ludowa” 1999, nr 1, s. 23–26.

5   Dorota Piekarczyk, Joanna Szadura, Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Bart-
mińskiego, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 27, 2015, s. 257-267; Od 
redaktorów [w:] Jerzy Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, wy-
bór i redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalar-
czyk, Sebastian Wasiuta, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, s. 7-9.

6   Etapy badań prowadzonych przez Jerzego Bartmińskiego (i pod jego kie-
runkiem), ich specyfikę oraz recepcję na tle słowiańskim i europejskim przed-
stawia Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska w nowo wydanej monografii pt. 
Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce, Lublin: Wydawnictwo 
UMCS 2020, s. 69-95 (w rozdziale: Lubelska etnolingwistyka kognitywna: od 
dialektologii i folklorystki do semantyki międzykulturowej).

7   Obejmującego takie pojęcia, jak: językowy obraz świata, stereotypy jako „wy-
cinki językowego obrazu świata”, definicja kognitywna, profilowanie i profil, 
punkt widzenia i perspektywa interpretacyjna, podmiot, wartości jako podstawa 
językowego obraz świata. Na temat tegoż instrumentarium oraz jego operacjo-
nalizacji zob. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Definiowanie i profilowanie 
pojęć w (etno)lingwistyce, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2020, s. 99-194.

8   Jorg Zinken, Lubelska szkoła etnolingwistyczna a anglo-amerykańskie języko-
znawstwo kognitywne, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 27, 2015, s. 
273 [polska wersja angielskiego tekstu pt. Ethnolinguistic of Lublin and Anglo-Ame-
rican cognitive linguistics, który ukazał się jako wstęp do książki Jerzego Bartmiń-
skiego,  Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, London: Equinox 2009, s. 1-5].

okoliczność specjalną broszurkę, którą opublikował w dwu 
wersjach językowych. Jego referat Język w kontekście kultu-
ry wzbudził duże zainteresowanie. Zakończył się prezentacją 
dziecięcego rysunku przedstawiającego parasol, pod którym 
chronią się flagi państw Europy. Tak właśnie Pan Profesor po-
trafił dostrzec w drobnych, wydawałoby się rzeczach, to co 
ważne – autentyczne wartości i autentyczne emocje. A pa-
trzył i słuchał uważnie, z zainteresowaniem. Słuchał każdego. 

Pan Profesor Jerzy Bartmiński w sposób naturalny tworzył 
zespoły badawcze, był przy tym niezwykle sprawnym orga-
nizatorem życia naukowego – konferencji, seminariów, kon-
wersatoriów, serii wydawniczych obliczonych na dziesięciole-
cia. Do współpracy zapraszał badaczy z całej Polski, z Europy 
i ze świata, ze Wschodu i Zachodu. 

Krótko przypomnijmy kilka, prowadzonych równolegle, 
projektów badawczych Pana Profesora. 

Od roku 1976 Profesor Jerzy Bartmiński w ramach pro-
blemu węzłowego „Polska kultura narodowa, jej tendencje 
rozwojowe i percepcja” podjął prace nad słownikiem języka 
folkloru. Efekt tych prac – zeszyt próbny – ukazał się w roku 
1980. Słownik stereotypów i symboli ludowych, którego auto-
rem koncepcji i redaktorem był Profesor Bartmiński, zaczął 
ukazywać się od 1996 roku. I było to dzieło wielokrotnie na-
gradzane, m.in.:

w 1997 roku – zespołową nagrodą I stopnia przyznaną 
przez Ministra Edukacji Narodowej (za t. 1: Kosmos, cz. 
1: Niebo. Światła niebieskie. Ogień. Kamienie), 
w roku 2013 – zespołową nagrodą I stopnia Rektora 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (za: t. 1: 
Kosmos, cz. 3: Meteorologia i cz. 4: Świat, światło, 
metale),
w roku 2020 – zespołową nagrodą Komitetu 
Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe 
w zakresie językoznawstwa (za: t. 2: Rośliny, z. 3: Kwiaty 
i z. 4: Zioła, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019).
Lubelski zespół słownikowy pracuje obecnie nad ostatni-

mi dwoma zeszytami drugiego tomu. 
W zespole słownikowym wszyscy z najbliższych współ-

pracowników (nie tylko pracownicy IFP UMCS, ale także 
studenci i przedstawiciele innych instytucji, niekoniecznie 
uniwersyteckich) zdobywali doświadczenie badawcze. Uczy-
li się materiału i pracy z nim. Dzięki Panu Profesorowi Bart-
mińskiemu nawiązywali kontakty z badaczami z zagranicy: 
z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Niemiec, Austrii, Ser-
bii, Czech, Słowacji, także z Anglii, Francji, USA. Szczegól-
nie ważne w tym kontekście stały się dla stworzonego przez 
Profesora Bartmińskiego środowiska lubelskich etnolingwi-
stów kontakty z etnolingwistami moskiewskimi z kręgu Ni-
kity Iljicza Tołstoja i Swietłany Tołstojowej, którzy opracowali 
i wydali monumentalny słownik etnolingwistyczny Slavjan-
skie drevnosti (t. 1–5: 1995–2012). 
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Rok 2011 przyniósł Lubelskie – czwartą część serii Polska 
pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, wydawanej pod 
auspicjami Instytutu Sztuki PAN. Tom liczy sześć części: (I) 
Pieśni i obrzędy doroczne, (II) Pieśni i obrzędy rodzinne, (III) 
Pieśni i teksty sytuacyjne, (IV) Pieśni powszechne, (V) Pieśni 
stanowe i zawodowe, (VI) Muzyka instrumentalna – instru-
mentarium – wykonawcy – repertuar. Opracowanie jest wy-
nikiem przeszło 50-letnich prac zbierackich, prowadzonych 
przez lubelskich folklorystów. W tomie znalazły się teksty 
dawne (kolędy, pieśni weselne, ballady), jak i nowe (przy-
śpiewki, kolędy stanu wojennego, pieśni o papieżu). Jest to 
najobszerniejsza monografia poświęcona tradycyjnej kul-
turze naszego regionu. Ta publikacja została nagrodzona 
w 2012 roku zespołową nagrodą „Maria Curie Prize”.

Swoistym zapleczem słownika i wydania określanego mia-
nem Nowego Kolberga jest zorganizowane przez Pana Profe-
sora Archiwum Etnolingwistyczne, z którego korzystają nie 
tylko badacze, ale także zainteresowani folklorem artyści, np. 
Orkiestra św. Mikołaja czy Joszko Broda. Tak powstał np. wy-
dany w 2008 roku przez Joszko Brodę album „Na dunaj. Ko-
lędy ze Wschodu”. Płyta, na której możemy usłyszeć Pana 
Profesora śpiewającego kolędę swojej babci: 

Na zilonyj łący, pszynicznyj dulini,
Hej, tam sobie rozmawiali Chrysty Zbawiciela.
Przliciału z nieba małe pacholątku
Przyliciału, uglundału, czy będzie dziciątku.
Maryja si ulinkneła, nisku si skłoniła,
Swoji oczka i dwa święte na dół opuściła.
Hej, Maryjo, nie lękaj si, przez Ducha Świętego,
Ty porodzisz jaku zechcesz Boga prawdziwego.
Wzięła go na rączki, poszła z nim na łączki,
Przebierała śliczne kwiatki, dawał mu w rączki. 
Naści, Jezu, kwiatki, boś ty moje Dzicie,
Już ty pójdziesz na śmierć straszną za niedługie życie.
A nam za to Pan Bóg da letkie skonanie,
A po śmierci żywot wieczny, w niebie królowanie.

W latach 1976–1990 Jerzy Bartmiński, uczestnicząc w pra-
cach nad problemem „Polska kultura narodowa...”, jako koor-
dynator działu tematycznego „Język w kulturze”, zorganizo-
wał ogólnopolskie konwersatorium „Język a kultura”. Stało się 
ono środowiskiem opiniotwórczym dla 16 zespołów języko-
znawczych. W ramach konwersatorium odbywano regularne 
spotkania, a ich wyniki były publikowane w ramach dwu roz-
poznawalnych seriach – lubelskiej „czerwonej”9 i wrocław-

9   Pod jego redakcją (lub przy jego współredakcji) w ramach tzw. „czerwonej 
serii” IFP UMCS ukazały się: Pojęcie derywacji w lingwistyce (1981); Konotacja 
(1988); Językowy obraz świata (1990, wyd. 2. popr. 1999, 2004), O definicjach 
i definiowaniu (współred. Ryszard Tokarski, 1993); Nazwy wartości. Studia se-
mantyczne 1 (współred. Małgorzata Mazurkiewicz-Brzozowska, 1993); Profilo-
wanie w języku i w tekście (współred. Ryszard Tokarski, 1998); Tekst – Problemy 
teoretyczne i Tekst – Analizy i interpretacje (współred. Barbara Boniecka, 1998); 
Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej (współred. Małgorzata 
Karwatowska, 2000); Język w kręgu wartości. Studia semantyczne (2003); Punkt 

skiej „białej”, zatytułowanej „Język a kultura”10. Konferencje 
odbywane w ramach konwersatorium były dla bardzo waż-
ne, bo były miejscem spotkania przyjaciół, miejscem gorą-
cych i inspirujących rozmów. Konferencyjna formuła „dys-
kusję będziemy kontynuować w kuluarach” była normą. Bo 
tym rozmowom końca nie było. Ale to, co ważne, ich uczest-
nicy byli sobie bliscy. 

Od roku 1985 Jerzy Bartmiński aktywnie uczestniczył 
w opracowaniu koncepcji Encyklopedii kultury polskiej XX 
wieku i przygotował w jej ramach tom II pt. Współczesny ję-
zyk polski, wydany we Wrocławiu w roku 1993. Drugie, roz-
szerzone wydanie, ukazało się w Lublinie w Wydawnictwie 
UMCS i otrzymało główną nagrodę na Krajowych Targach 
Książki „Atena” w Warszawie jako najlepsza książka akade-
micka roku. Tom doczekał się wielu wydań i stał się podręcz-
nikiem akademickim, z którego korzystamy w naszej pra-
cy dydaktycznej, podobnie jak z przygotowanego wspólnie 
ze Stanisławą Niebrzgowską-Bartmińską wydanego w 2009 
roku uniwersyteckiego podręcznika Tekstologia. Z Jego ini-
cjatywy powstała również „zielona seria” dydaktyczna w ra-
mach której ukazały się dotąd przedruki tekstów z obszarów 
dotyczących: etykiety językowej, wariantów języka, aktów 
i gatunków mowy, tekstologii, części mowy, prozodii, fonety-
ki i fonologii. Bo Pan Profesor był także wybitnym dydakty-
kiem. Z jednakowym zaangażowaniem tworzył nowatorskie 
programy, jak prowadził i hospitował zajęcia ze studentami. 
A jego zajęcia zawsze były wydarzeniem. Dla wielu osób sta-
ły się inspiracją wyboru drogi zawodowej. 

Od 1988 roku pod redakcją i z inicjatywy Profesora Bart-
mińskiego zaczęła ukazywać się „Etnolingwistyka” (dotąd 
ukazały się 33 numery tego rocznika)11 – pismo było po-
święcone pierwotnie dyskutowaniu kwestii teoretycznych, 
publikowaniu nowych materiałów ludoznawczych, prezen-
tacji nowych publikacji i szukaniu formuły redakcyjnej dla 
zamierzonego słownika etnolingwistycznego. Obecnie to 
jedno z najbardziej liczących się czasopism językoznawczych. 

W roku 2003 Profesor powołał do życia dwie komisje et-
nolingwistyczne: przy Komitecie Językoznawstwa PAN oraz 

widzenia w języku i w kulturze (2004) i Punkt widzenia w tekście i w dyskursie 
(współred. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Ryszard Nycz, 2004); Ba-
riery i pomosty w komunikacji językowej Polaków (współred. Urszula Majer-
-Baranowska, 2005); Podmiot w języku i kulturze (współred. Anna Pajdzińska, 
2008); Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 
I (współred. Maciej Abramowicz, Iwona Bielińska-Gardziel, 2012), Wartości 
w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów II (współred. 
Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, 2013).

10   Pod współredakcją Jerzego Bartmińskiego ukazały się następujące tomy se-
rii „Język a kultura”: t. 1: Podstawowe pojęcia i problemy (współred. Janusz Anu-
siewicz, 1988); t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne (współred. Jadwiga 
Puzynina, 1989); t. 4: Funkcje tekstu i wypowiedzi (współred. Renata Grzegor-
czykowa, 1991); t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodolo-
gia, analizy empiryczne (współred. Janusz Anusiewicz, 1998).

11   Począwszy od tomu 8. rocznik nosi podtytuł „Problemy Języka i Kultu-
ry”. Pan Profesor były redaktorem jego 30 tomów. Od 2019 roku redaktorem 
naczelnym tego czasopisma jest prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska.
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przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Organem wy-
dawniczym obu stał się rocznik „Etnolingwistyka. Problemy 
Języka i Kultury”. Utworzenie obu komisji, w pracach której 
uczestniczy ok. 150 osób, było naturalną konsekwencją zin-
stytucjonalizowanego zintegrowania tych, którzy od dawna 
tworzyli środowisko etnolingwistów, czyli tych, którzy badają 
związki języka z kulturą i… jak to kiedyś podsumował Alosza 
Judin – się lubią! I nie tylko lubią. Przyjaźnią się i wspierają.

Z inicjatywy Profesora Jerzego Bartmińskiego w 2003 roku 
zostało również utworzone międzynarodowe konwersato-
rium EUROJOS (afiliowane najpierw przy OBTA, a od 2009 
przy Instytucie Slawistyki PAN), które skupia aktualnie ponad 
100 osób z 14 krajów. W jego ramach prowadzone są porów-
nawcze badania nad wybranymi pojęciami aksjologicznymi. 
Opublikowane zostały dotąd tomy poświęcone takim kon-
ceptom, jak: dom, Europa, praca, wolność, honor. Nad kolej-
nymi pracują zorganizowane przez Pana Profesora zespoły. 

Liczne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne 
były podstawą przyznania Panu Profesorowi Jerzemu Bart-
mińskiemu wielu nagród, medali, odznaczeń, m.in. Złotego 
Krzyża Zasługi (1989), Nagrody Polcul Foundation (1989), 
Nagrody im. Oscara Kolberga (1991), Krzyża Kawalerskiego 
Orderu Odrodzenia Polski (1999), Krzyża Oficerskiego Or-
deru Odrodzenia Polski (2014), Srebrnego Medalu „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis” (2016), Medalu „Zasłużony dla 
Polszczyzny” (2016).

Pan Profesor Jerzy Bartmiński był także zaangażowany 
w ruch obywatelski. Od 1980 był członkiem „Solidarności”, 
inicjatorem, współzałożycielem i przewodniczącym uczelnia-
nych struktur związku, a także członkiem prezydium zarządu 
regionu, inicjator ruchu „Solidarność Rodzin”. Był interno-
wany w grudniu 1981. Od 1982 zaangażowany w podziem-
ną działalność związku. Jak wspomina Wojciech Chlebda: 
„obaj z Jerzym byliśmy od pierwszych dni w pierwszej «So-
lidarności», obaj internowani, obaj działający potem w pod-
ziemiu, obaj jawnie i programowo przenoszący pierwiastek 
obywatelskości i krytycznego patriotyzmu z codzienności do 
badań naukowych”12.

W 1989 roku Profesor współtworzył miejski Komitet 
Obywatelski. W latach 1992–2003 przewodniczył Fundacji 
Ruchu Solidarności Rodzin, której jednym ze statutowych 
celów jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pomoc uczą-
cej się młodzieży. W latach 1990–2005 był członkiem kolejno 
ROAD, Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

I jeszcze jedna z odsłon Pana Profesora – rodzinność. Ro-
dzinność, do której Pan Profesor zapraszał swoich współ-
pracowników. Rodzinność, o której Wojciech Chlebda na-
pisał: „piękna i mądra, której bardzo zazdrościłem (bo taka 
rodzinność to wysoka sztuka). Dom Państwa Bartmińskich 
łączył ciepło prywatne z blaskiem nauki w nim uprawianej, 

12   Fragment tekstu złożonego do księgi kondolencyjnej.

ta «brama na wciąż otwarta» przyciągała gości i nie chciała 
się zamykać. Aż 7 lutego zamknęła się”13. 

Pan Profesor żył niezwykle intensywnie. Swoim życiory-
sem mógłby podzielić się z kilkoma osobami. Jak to wszyst-
ko udawało mu się łączyć? Po prostu, tylko i aż, Profesor Jerzy 
Bartmiński był tytanem pracy i wizjonerem, pełnym pasji, 
którą zarażał innych. Autorytet, Mentor, Mistrz! – te słowa 
przewijają się w licznych wypowiedziach osób, które miały 
szczęście Go poznać. Miał olbrzymią wiedzę, przenikliwość 
badawczą i niespożytą energię, aby dzielić się tym ze swoimi 
uczniami i współpracownikami. Zawsze można było liczyć 
na płynące z jego ust inspiracje i życzliwą krytykę. Był do-
brym przewodnikiem i doradcą w dociekaniach/poszukiwa-
niach badawczych. Miał charyzmę – potrafił zjednywać sobie 
ludzi – był otwarty i nastawiony na dialog i współpracę14, cie-
pły, serdeczny, uśmiechnięty, umiejący słuchać, zarazem wy-
magający wysokiej jakości wykonywanych prac, rzetelności 
i uczciwości – słowem doskonały Przywódca i Nauczyciel, 
dla wielu także Przyjaciel. 

Był – jak to pięknie ujęła prof. Anna Wierzbicka-Darem15. 
Pozostawił nam, swoim uczniom i współpracownikom, bo-
gatą spuściznę, projekty badawcze, które są i będą rozwijane, 
i nade wszystko przekonanie, że nauka i praca stanowią war-
tość samą w sobie. Dzięki Niemu rozumiemy, że uprawia-
nie nauki to społeczna misja, a budowanie wspólnoty (na-
ukowców świata słowiańskiego i europejskiego) jest ważną 
jej częścią:

В эти скорбные дни важно осознать то главное, что он за-
вещал нам: понимание общественной миссии науки, значи-
мость объединения ученых славянского (и – шире – евро-
пейского) мира. Наука была для него той ценностью, которая 
может улучшить „качество духовной жизни человека” куда 
более мощно, чем политика и экономика. Профессор Барт-
минский призывал нас к изучению ценностей – и он сам, 
с его светом, деятельной, воодушевляющей любовью к лю-
дям и жизни, был и остается несомненной ценностью для нас 
(Члены Комиссии по этнолингвистике при Международном 
комитете славистов, 10.02.2022). 

Panie Profesorze, wieczna pamięć!

Marta Nowosad-Bakalarczyk, Joanna  Szadura

13   Fragment tekstu złożonego do księgi kondolencyjnej.

14   Maciej Abramowicz, Profesor Jerzy Bartmiński – człowiek dialogu i współ-
pracy, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 27, 2015, s. 263-265.

15   Pełny tekst wypowiedzi Anny Wierzbickiej: „Każdy człowiek jest darem. 
W moim życiu jednym z wielkich darów był Jerzy Bartmiński. Nasza przyjaźń 
trwała przez przeszło sześćdziesiąt lat, i nie przeszkodził jej fakt, że przez ostat-
nich lat prawie pięćdziesiąt żyliśmy na różnych krańcach świata. Myślę teraz 
o Jurku z sercem pełnym uczuć. Myślę: piękne życie uczonego, piękne życie 
człowieka. Jurek miał ogromny wpływ na bardzo wielu ludzi, budował mosty, 
wiązał ludzi i idee, wkładał w tę pracę i w te związki międzyludzkie całe serce. 
Dzięki Ci, Panie Boże, za to życie, za tę owocną twórczość, i za tę przyjaźń. Cie-
szę się już na przyszłe spotkanie po tamtej stronie, gdzie już nie będzie śmierci 
ani rozstań, i gdzie, jak mówi rosyjski «blagodarstvennyj akafist» (kondak 2), «v 
netlennoj krasote zovut: Alliluia!»” (Anna Wierzbicka, Canberra, 11.02.2022).
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Andrzej SAmborSki

*   *   *
Znów nowy Batu-chan
na czele przybył hord
ujarzmić dumną Ruś,
w kajdany zakuć ją,
tatarski przynieść mir,
pożogę, gwałt i mord.

*   *   *
Sława Ukrainie,
mężnym miast obrońcom.
Dziś oni przedmurzem.
Dzięki nim Europa
pozostaje wolną.

*   *   *
Co z wami,
Rosjanie?

Wy z czasów
Putina.
Wy z czasów
Iwana.

Staliście się ślepym
narzędziem tyrana,

głuchym na
wyrzuty
sumienia.

Co w bestie,
w maszyny
was zmienia?

jAn jeSion

Wojna przeciw Ukrainie 
Zapragnął szatan ludziom podrzucić
ogromy zła na zgubę świata, 
chciał pomocnika, więc w Rosji znalazł
do tego dzieła godnego psubrata. 

Rosja pójdzie dalej 
Jak się ten „russkij narod”
krwi ukraińskiej nachłepcze,
to krwi innych narodów
też popróbować zechce. 

Zachodnia ślepota 
Za rosyjski gaz i ropę
Ukrainę już sprzedali.
Dziś ratujmy Europę,
Moskal chce iść dalej. 

Rabunek zboża 
Rosja rabuje Ukrainie zboże, 
żyjąc nadzieją, że to jej pomoże 
podczas planowej klęski głodu 
przełamać opór głodnych narodów.
Do dziś pamięta Ukraina,
jak było to w wieku minionym, 
gdy bunt jej stłumiono głodem,
nie tylko groźbą karnych szwadronów. 

Iwan i Wania na wojnie
Wysłany został z Rosji na wojnę,
i jeden, i drugi, i setny Wania, 
każdy przelewa krew ukraińską
i co się da, ze sklepów podiwania. 

W lutym 2022 roku… 
To w owym pamiętnym zimowym czasie
wielki naród na wschodzie wpadł w opętanie 
i przerażonemu zbrodnią światu
swoje prawdziwe oblicze odsłania. 



n u m e r  1 – 2  ( 1 1 1 – 1 1 2 )  s t y c z e ń – k w i e c i e ń  2 0 2 2  •  1 0 5

StAniSłAw kierońSki 

Skłębione myśli
skłębione myśli
skołatane nerwy
zaciśnięte pięści
ściśnięte gardło
ból serca
złamany pokój
alarm dla świata
zbombardowane miasta
wioski
niewinne ofiary
płacz dzieci
matek
domy szpitale
przedszkola szkoły
w gruzach
historia
podobno nauczycielka życia
znowu poszła w las
barbarzyńska hydra podniosła
łeb
krwawy
moskiewski dyktator depcze
ukraińską
słowiańską wolność
prawo do narodzenia
nadziei
miłości
Panie zamknij usta
sprzedajnemu prawosławiu
cyryla
zagraj potężne larum
obudź sumienia
milionów Rosjan uwięzionych
strachem terrorem
kłamstwem

*   *   *
niech zawsze będzie
słońce
niech zawsze będzie
pokój
gdzie jesteś Ałło
Pugaczowa
na moskiewskich ulicach

nie słychać chwytającej za
serce pieśni do
matek żołnierzy putinowskiego
szwadronu śmierci
morderców dzieci
kobiet
bezbronnych
użyj mocy trąb
aniołów
przypomnij zwrotki które
podobno kochały
nie wierzę że zapomniały
o milionach grobów
wielkiej wojny
zgliszczach ruinach
i żałobnym nieskończonym
płaczu

kS. Alfred m. wierzbicki

OTCHŁAŃ AD 2022

Powiedziano: Chrystus zstąpił do piekieł
w Buczy Borodiance Mariupolu.

Gdzie jesteś? Gdzie ta otchłań?
O ile głębiej niż dno,
na które poszedł przeklęty okręt wojenny?
Jak daleko od zbrodniczego grymasu na Kremlu?
Czy bardziej pełna niż milczenie papieża?
Dlaczego odwracamy od niej głowy?

Miserere Allegriego i Lamentacje Palestriny
nie mają wzniosłości,
która zawsze była w tej muzyce.
Deszcz, który zaczął padać,
bo zawsze pada w Wielki Piątek,
nie zapowiada szybkiego oczyszczenia.

Boże w ciemności,
Boże w ludzkiej śmierci,
rozwiąż spętane ręce,
wyjmij kule z tyłu czaszki,
otwórz oczy,
które za dużo widziały.
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Ks. Edward 
Walewander

Pamiętniki kapłana, syna kowala

Ks. Karol Dębiński, Z przeżytych lat… Pamiętniki z lat 1867–1915, oprac. 
ks. J. R. Marczewski, Wyd. Polihymnia, Lublin 2021, ss. 616, indeks 
osób i miejscowości.

Dzieje Polski okresu rozbiorowego są stosunkowo 
dobrze opracowane, choć pewne obszary życia politycz-
nego, a nawet codzienności, dostarczają historykom spo-
re pole do popisu, tym bardziej że bierze się pod uwagę 
coraz to nową perspektywę w ocenie tamtych zdarzeń. 
Spotyka się na przykład coraz bardziej zróżnicowaną in-
terpretację powstań narodowych. Pragmatyczne podej-
ście do losów narodu każe badać te zdarzenia pod ką-
tem ceny, jaką naród za owe zrywy płacił. I wchodzą tu 
w grę nie wyłącznie straty ludzkie. Można też zastana-
wiać się, ile można by zyskać w dziedzinie cywilizacyj-
nej, a nawet materialnej, gdyby zamiast podnosić głowę 
i darzyć priorytetem wyłącznie niepodległość, prefero-
wać wymierne zyski.

To zróżnicowanie punktu widzenia w historiografii 
jest czymś zwyczajnym, a nawet niezbędnym, gdyż napę-
dza ono dysputę i coraz bardziej krystalizuje obiektywną 

ocenę. Pod względem metodologicznym wskazane jest 
także stosowanie podobnych kryteriów w badaniach nad 
dziejami Kościoła katolickiego w Polsce, a nawet – szerzej 
rzecz ujmując – nad sytuacją wyznaniową na ziemiach 
podzielonej pod koniec XVIII w. Rzeczypospolitej. Trze-
ba bowiem przypomnieć, że w przypadku Polski, bardziej 
niż innych krajów, dzieje kościelne są sprzężone z historią 
narodową. Polska była zawsze, jako Republika Szlachec-
ka i później, krajem wieloetnicznym, a co za tym idzie 
– także wielowyznaniowym, ale dominacja katolicyzmu, 
przy daleko idącej tolerancji dla innych wyznań, jest tu 
niezaprzeczalna1.

Tym bardziej, pomijając istotne zmiany w całej struk-
turze nie tylko administracyjnej, ale kulturowej, społecz-
nej, a nawet mentalnościowej, jakie przyniosły rozbiory, 
należy zwrócić uwagę na dominację zaborców w obsza-
rze duchowym, co wydało zatruty owoc apostazji narodo-
wej, a nierzadko także wyznaniowej, wprawdzie nie zna-
komitej, ale mimo wszystko dostrzegalnej liczby Polaków. 
Czynnikiem sprawczym była tu nierzadko kariera i inne 
korzyści, ale najczęściej brutalny ucisk ze strony zabor-
ców, wynarodowienie oraz – zwłaszcza w zaborze rosyj-
skim – inwazja prawosławia. O tolerancji nie można mó-
wić w odniesieniu do żadnego z trzech zaborców. Ucisk 
dawkowano proporcjonalnie do ucywilizowania rzą-
dów państw zaborczych. W Rosji przekraczano pod tym 
względem wszelką miarę, toteż ta historia nie ma odnie-
sienia porównawczego do pozostałych dwóch zaborów, 
w tym także do pruskiego. 

Omawiana tu starannie i bardzo fachowo wydana 
książka, autorstwa kapłana diecezji lubelskiej i podlaskiej, 
po Powstaniu Styczniowym karnie zniesionej przez carat, 
co z kolei sprawia, że obszar jego obserwacji, a częściowo 
także poczynań, rozciąga się na spory szmat kraju i po-
stawiło przed autorem nie lada wyzwania. Trzeba bowiem 
na początku zaznaczyć, że książka nie jest panegirykiem 
do poduszki, wyłapującym to, co budujące i przyjemne 
w odbiorze, a ukrywającym za zasłoną to wszystko, co 
trudne, nieprzyjemne i zawstydzające. Można z autorem 
zgadzać się lub nie, co pewnie niejednokrotnie się zdarzy, 
ale mając świadomość, że nie osądzał on niczego, czego 
sam nie doświadczył lub nie zaobserwował. Uprzedza-
jąc zatem konkluzję tych uwag, trzeba zaznaczyć, że ob-
raz rzeczywistości naszkicowany przez ks. Karola Dębiń-
skiego jest bez retuszu, toteż niekiedy i u niektórych może 
wywołać mieszane uczucia2. 

1   J. Tazbir, Państwo bez stosów: szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII 
w., Warszawa 2009, passim.

2   W ostatnim czasie ukazuje się na szczęście coraz więcej pamiętników kapła-
nów. Publikowane są wspomnienia zmarłych duszpasterzy. Ks. Szczepan Kowa-
lik wydał na przykład Pamiętnik kapelana wojskowego, autorstwa ks. Dominika 
Ściskały (1887–1945) (Lublin–Warszawa 2020). Swoje pamiętniki wydają także 
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Autor wspomnień był – jak sam na wstępie zaznacza 
– był podlaskim szlachcicem, synem kowala. Po ukoń-
czeniu seminarium duchownego w Lublinie studia kon-
tynuował w Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Du-
chownej w Petersburgu, jedynej naówczas w cesarstwie 
rosyjskim wyższej uczelni teologicznej, mającej prawo 
nadawania stopni naukowych: kandydata teologii, magi-
stra i doktora3. Ten ostatni tytuł wiązał się z wymogami, 
którym nie każdy akademik mógł sprostać, co sprawia-
ło, że większość kończyła uczelnię ze stopniem kandyda-
ta. Najniższy stopień był określany mianem „rzeczywisty 
student Akademii”. Poziom wykształcenia w seminariach 
diecezjalnych nie był wysoki, zwłaszcza że większość se-
minarzystów przychodziła na studia po czterech klasach 
gimnazjalnych. W książce ks. Dębińskiego mamy bardzo 
realistyczny obraz edukacji księży w zaborze rosyjskim. 
Także studia petersburskie nie były jakąś rewelacją, na-
tomiast desiderium władz carskich było przygotowanie 
kadr do objęcia wyższych stanowisk kościelnych w du-
chu wiernopoddańczym. 

Ks. Dębiński ukazuje bardzo szerokie spektrum po-
znawcze, obejmujące dwie diecezje – lubelską i podla-
ską. Z tą drugą był bardziej związany nie tylko z racji po-
chodzenia, ale znaczącym tego powodem było jego żywe 
zaangażowanie w niesieniu pomocy unitom prześlado-
wanym przez rząd carski i siłą włączanym do prawosła-
wia po kasacie Unii na Podlasiu w r. 1875. Jego relacja 
z toczonej tam walki daje plastyczny obraz nie tylko bru-
talnej taktyki caratu, ale także determinacji większości 
dręczonych unitów gotowych na wiele ofiar, byle tylko 
pozostać w katolicyzmie. Nierzadko w parafiach łaciń-
skich, gdzie unici szukali okazji do spowiedzi, żandarm 
rosyjski stał przy konfesjonale i ich wyłapywał. Po uka-
zie tolerancyjnym do głosu doszedł także element et-
niczny. Większość byłych unitów, którzy przeszli do pa-
rafii łacińskich, ujawniała wówczas swą identyfikację 

kapłani aktywni w życiu naukowym i społecznym. Ks. Zygmunt Zieliński, daw-
ny profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydał wspomnienia pt. 
Powroty minionego czasu (Warszawa 2020). Wymowne, że wspomniane tu pu-
blikacje ukazały się w Wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej.

3   Ks. Karol Dębiński urodził się w 1858 r. w Mysłowie na Podlasiu w rodzi-
nie o tradycjach szlacheckich. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 
1876 –1880 w lubelskim seminarium duchownym, a później w Akademii Du-
chownej w Petersburgu (1880–1885). Na kapłana został wyświęcony w 1884 r. 
w Opolu Lubelskim. W okresie od 1885 do 1895 r. pełnił w Lublinie obowiąz-
ki prefekta szkolnego, kapelana więzienia, a także wykładowcy Pisma Świętego 
w seminarium duchownym. W latach 1895–1918 był proboszczem i prefektem 
w Puławach. Jednocześnie w 1906 r. został sędzią prosynodalnym, a w latach 
1909–1910 prowadził wykłady z teologii pastoralnej w Akademii Duchownej 
w Petersburgu. Od 1918 r. związał się na stałe z reaktywowaną diecezją podla-
ską, gdzie pracował jako oficjał, wikariusz generalny i wykładowca w semina-
rium duchownym w Siedlcach. W stolicy diecezji założył muzeum diecezjalne, 
a także gimnazjum biskupie, którego był dyrektorem do 1936 r. Sporo publiko-
wał. W swym pracach pastoralnych wskazywał na konieczność udziału świec-
kich w działalności apostolskiej Kościoła. Postulował konieczność katechezy 
dorosłych oraz potrzebę duszpasterstwa specjalistycznego, w tym także kapła-
nów. Zmarł w wieku 85 lat 9 maja 1943 r. w Siedlcach.

z polskością. Autor wspomnień jest w swoich wynurze-
niach niekiedy aż do bólu szczery, ganiąc konfratrów za 
chciwość odstręczającą wielu pragnących z prawosławia 
przejść na katolicyzm, a zmuszanych do płacenia za to 
księżom haraczu. Ks. Dębiński jest nad wyraz szczery 
w owych charakterystykach konfratrów w ogóle. Na tle 
drakońskich praw ograniczających, nawet po zniesieniu 
stanu wojennego w 1875 r., poruszanie się księży z pa-
rafii do parafii, ukazuje on wcale niemałą liczbę kapła-
nów służalczo lojalnych nawet wobec pomniejszych czy-
nowników lokalnych. Jednocześnie ukazuje plastycznie 
wszechwładne łapownictwo, którego jedyną dobrą stroną 
był fakt, że pomagało w obchodzeniu drakońskich prze-
pisów ograniczających misję Kościoła. Ponieważ uderza-
ły one zarazem w polskość, stąd prześladowanie Kościo-
ła i polskości stanowiło aż do XX wieku główny element 
polityki Rosji w Priwislinskim Kraju. 

Ks. Dębiński miał dobry wgląd w działalność biskupa 
Franciszka Jaczewskiego, który powierzał mu wykonywa-
nie, oprócz zwykłej pracy parafialnej, wielu specjalnych 
poruczeń. Barwnie opisuje on powstawanie mariawity-
zmu na Lubelszczyźnie i na Podlasiu, dyskretnie zazna-
czając winę biskupa i kurii oraz kapituły lubelskiej, nie 
mówiąc o kapłanach, którzy w liczbie kilkunastu stali 
się promotorami mariawityzmu. Przy tej okazji dowia-
dujemy się o niskim poziomie intelektualnym, a niekie-
dy i moralnym niektórych księży, co torowało mariawi-
tyzmowi drogę. Równie plastyczny jest wszelako obraz 
tegoż ruchu, ukazujący jego zaplecze intelektualne i du-
chowe. Ks. Dębiński właściwie nie feruje ocen, ale rela-
cjonuje wydarzenia. Nie mówi też wprost o przyczynach, 
ale z tego, co pisze, wynika, że gdyby nie niski poziom 
sporej części duchowieństwa katolickiego, mariawityzm 
być może w ogóle by nie zaistniał. Z kolei „naprawiacze” 
niekiedy rzekomych, ale i rzeczywistych niedostatków 
w Kościele katolickim sami często schodzili jeszcze ni-
żej, gdyż niektóre uzasadnione zastrzeżenia osłabiali de-
magogią. Można się też domyślać, że żyzną glebą dla ma-
riawityzmu była prymitywna i powierzchowna religijność 
ludowa. Ks. Dębiński był propagatorem nauczania kate-
chizmu dorosłych. Rozwinął to zwłaszcza w Janowie Pod-
laskim, a więc, kiedy już wyszedł z tej matni, w jakiej się 
znalazł, walcząc z mariawitami. Wiele spraw, być może 
w sposób zamierzony, po prostu nie dopowiadał. Zamie-
ścił na przykład in extenso dwa listy od ludzi świeckich 
skierowane do arcybiskupa warszawskiego Wincentego 
Popiela. Oba bardzo krytyczne, zwłaszcza za jego uległość 
wobec rządu. Nie dał tu jednak ani słowa komentarza, ale 
na innym miejscu ostro krytykuje konfratrów działają-
cych w sposób piętnowany w listach do arcybiskupa Po-
piela. Trzeba stwierdzić, że cenzurki dawane niektórym 
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z księży są jednoznaczne. Słowa: kretyn, głupiec, rządo-
wiec nie są wcale rzadkie.

Autor wspomnień nie chowa pod korcem swoich za-
sług. Miał ich faktycznie sporo i z konieczności wycho-
dzą one na jaw podczas bardzo bogatej i szczegółowej 
narracji, w której nie brak anegdot czy opowieści humo-
rystycznych. Najdobitniej jednak jego osiągnięcia widać 
na tle nieudolnych poczynań wielu duchownych działają-
cych nie tylko w parafiach, ale też na wyższych szczeblach 
w hierarchii instytucjonalnej – w konsystorzu, w kapitule, 
a zwłaszcza w seminarium duchownym, gdzie w owym 
czasie na próżno by szukać osobowości odpowiadających 
zadaniom ciążącym na tej instytucji. Pośrednio manka-
menty uwidocznione w tej dziedzinie obciążają biskupa, 
choć generalnie ocena biskupa Jaczewskiego jest pozy-
tywna, ale w sprawach seminarium lubelskiego działa-
ło kilka osób z kapituły czy konsystorza, które potrafiły 
zneutralizować krytykę kierowaną w ich sprawie do bi-
skupa, m.in. przez ks. Dębińskiego.

Osobny segment wspomnień to polityczne uwarunko-
wanie istnienia i działalności Kościoła w zaborze rosyj-
skim. Okres opisany we wspomnieniach to czas dla Ko-
ścioła najtrudniejszy, gdyż obok wzmożonej rusyfikacji 
życia kościelnego i siłą uskutecznianego prozelityzmu 
wobec unitów administracja carska posłużyła się w sto-
sunku do Kościoła skorumpowanym i na ogół o niskim 
morale aparatem urzędniczym, co z kolei prowadziło do 
korumpowania duchowieństwa, które wszelkimi sposo-
bami starało się przekupić lub pozornie czy rzeczywi-
ście ulec tej biurokracji, co dla Kościoła miało opłaka-
ne skutki, m.in. dlatego, że upadał autorytet duchownego 
wśród prostego ludu, a zwłaszcza wśród tzw. inteligencji, 
w większości o nastawieniu pozytywistycznym i agno-
stycznym. Działalność kulturalna, czytelnictwo i oświata, 
czyli dziedziny, którym ks. Dębiński poświęcał wiele sta-
rań, nie zyskały zbyt wielkiego naśladownictwa.

O duszpasterstwie dowiadujemy się ze wspomnień 
stosunkowo niewiele. Najczęściej do głosu dochodzą 
utarczki z popami, ale ich prozelityzm prawosławny nie 
był groźny, natomiast znaczącą rolę odgrywali oni jako 
narzędzie w rękach rządu do walki z polskością i kato-
licyzmem. Gdyby cerkiew posiadała wówczas autorytet 
moralny i intelektualny, rusyfikacja postąpiłaby zapew-
ne o wiele skuteczniej. 

Kościół katolicki w zaborze rosyjskim miał charak-
ter polski i rusyfikacja urzędowych czynności kościel-
nych oraz język rosyjski z nabożeństwach dodatkowych 
– przed czym bronili się Polscy, ale Leon XIII oraz Pius 
X widzieli w tym zapewne możliwość nawrócenia Rosji 
– nie osiągnęła swojego celu, a po ukazie tolerancyjnym 
i strajkach szkolnych doszło nawet do wycofania języka 

rosyjskiego z obszaru kościelnego. Tym problemom ks. 
Dębiński poświęca wiele uwagi, przy czym nie tylko ope-
ruje obowiązującymi przepisami, ale ukazuje ich działa-
nie w konkretnych sytuacjach.

O ile w charakterystykach osób, z którymi stykał się 
autor na terenie diecezji, znać krytycyzm skupiony na 
pewnych wadach i uchybieniach, tonowany wszakże 
w wielu przypadkach podkreślaniem także cech pozytyw-
nych, to w opisie Kolegium Rzymskokatolickiego w Pe-
tersburgu i Akademii Duchownej w latach członkowstwa 
ks. Dębińskiego w tymże Kolegium charakterystyki, za-
równo instytucji, jak i osób, nie dopuszczają żadnej tary-
fy ulgowej. Nie są do cna negatywne, rzec nawet można, 
że tyleż jest  tu ocen dodatnich, co ujemnych. Niektó-
re jednak sylwetki, na przykład znanego przed II wojną 
światową z nastawienia antyżydowskiego ks. Jana Trze-
ciaka czy późniejszego arcybiskupa mohylewskiego, ks. 
Wincentego Kluczyńskiego, nie pozostawiają najmniej-
szej wątpliwości co do ich charakteru i uczciwości. Także 
ks. Aleksander Kakowski, późniejszy kardynał i arcybi-
skup warszawski, nie zaskarbił sobie uznania u ks. Dębiń-
skiego, z którym przez krótki czas pracował jako rektor 
Akademii petersburskiej. Nie zabłysnął nauką jako dok-
tor rzymski, natomiast nie stronił od intryg i budował 
swoją karierę na bezwzględnej lojalności wobec rządu. Na 
ile te negatywne sądy o osobach są obiektywne, trudno 
orzec, gdyż krytykowane osoby były przeważnie nieprzy-
chylne autorowi. Niektóre z nich jednak swoim później-
szym postępowaniem potwierdziły opinię ks. Dębińskie-
go. Podobnie było z wieloma osobami, które spotkały się 
z dodatnim osądem. Na tle bowiem tych negatywnych, 
niekiedy wprost szkodliwych postaci pojawiają inne, po-
zytywnie kontrastujące z nimi, jak biskupów Stefana De-
nisewicza i Jana Cieplaka, których atmosfera petersbur-
skiego karierowiczostwa nie zdołała zepsuć. Można by 
tu wymienić jeszcze tuzin innych osób, ale niestety prze-
ciwwagą dla nich byli ludzie bez charakteru i ze względu 
na karierę całkowicie oddani rządowi. Dopiero spojrze-
nie na Kościół katolicki przez pryzmat carskiego i biu-
rokratycznego samodzierżawia – a we wspomnieniach 
dokonano tego wręcz po mistrzowsku – pozwala zro-
zumieć istotę upośledzenia katolicyzmu, który w Króle-
stwie był poza tym gnębiony przez popów rusyfikatorów 
i czynowników. 

Dodatkowym cierniem w życiu kościelnym były w opi-
sanym czasie coraz bardziej aktywne ugrupowania po-
lityczne. Autor jednoznacznie negatywnie ocenia ruch 
lewicowy, nie rozróżniając zresztą konkretnie jego ugru-
powań i kierunków. Zauważa jednak ogólnie indyfe-
rentyzm tych ludzi tak pod względem religijnym, jak 
i narodowym. Jest natomiast bardzo ostrożny w ocenie 
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narodowej demokracji, mającej spore wpływy wśród du-
chowieństwa, m.in. sprzyjał temu biskup Jaczewski. Au-
tor, obserwując zamieszanie, jakie wywoływało w diecezji 
zaangażowanie duchowieństwa w spory polityczne, pi-
sze: „…religii nie wolno iść na służbę do jakiegokolwiek 
stronnictwa politycznego, gdyż to prędzej czy później bę-
dzie usiłowało ją ujarzmić i wprząc do swego rydwanu” 
(s. 401). Trzeźwo osądza też przywództwo w polityce. Pi-
sze dalej: „… nie tylko nasza inteligencja, ale i obywatele 
ziemscy z małymi wyjątkami są to co najmniej dla spraw 
religijnych obojętni i że jeśli i nadal duchowieństwo bę-
dzie bezczynne lub będzie pracować dla celów stronnictw 
politycznych, wielkie klęski spadną na Kościół katolicki 
w Polsce” (s. 401).

Wspomnienia ks. Dębińskiego to pasjonująca lektu-
ra. Napisane dobrą polszczyzną i ubarwione dygresjami, 
pozornie odchodzącymi od wiodącego tematu, a w isto-
cie ilustrującymi stwierdzenia autora, pełniącymi funk-
cję podsumowań, ocen i konkluzji. Autor budzi też za-
interesowanie, wchodząc w szczegóły spraw na pozór 
drugorzędnych, w ten sposób informując o rzeczach 
w monografiach często pomijanych jako niewnoszących 
zasadniczych informacji. Książka jest też nieocenionym 
wprost źródłem nie tylko dla badaczy dziejów Lubelsz-
czyzny i Podlasia, dziejów Kościoła w Polsce, ale też dla 
szeroko pojętej historii powszechnej. Ks. Karol Dębiński 
był bezpośrednim świadkiem zdarzeń rozgrywających się 
na wysokich szczeblach władzy, na przykład w Petersbur-
gu i w Rzymie. Co jednak najważniejsze, miał wystarcza-
jącą wiedzę, pozwalającą mu zrozumieć i zapamiętać to, 
co zaobserwował. Jego twórczość nie ustępuje temu, co 
w nauce zdziałali ks. Jan Ambroży Wadowski czy ks. Józef 
Pruszkowski. Duchowni na ogół, jeśli piszą wspomnienia, 
przeważnie poświęcają je tematyce pastoralnej, budującej 
lub pragną przedstawić swój życiorys z punktu widzenia 
swojego powołania. Nie brakuje tego także u ks. Dębiń-
skiego, ale ta problematyka jest poruszana niejako oka-
zyjnie. On sam widzi swoje miejsce w całokształcie wy-
darzeń otaczającego go świata i stosownie na nie reaguje. 
Jest człowiekiem Kościoła w każdym calu, ale Kościoła 
będącego in via, obecnego w konkretnym świecie. Ten 
świat za życia autora był bardzo skomplikowany, a wiel-
ce interesującym tego świadectwem są właśnie omawia-
ne tu wspomnienia. 

Na koniec serdeczne słowa uznania oraz wdzięczności 
za przybliżenie czytelnikowi niezwykłej postaci ks. Karola 
Dębińskiego i jego pamiętnika należą się ks. prof. dr. hab. 
Jarosławowi R. Marczewskiemu, który z erudycją i uzna-
ną już naukową akrybią fachowo pod każdym względem 
przygotował tekst wspomnień do druku.

Ks. Edward Walewander

Elżbieta 
Orzechowska

Najnowsza historia w tyglu  
eksperymentatorów

Zygmunt Zieliński, Irracjonalny racjonalizm, Wyd. Nauk. GRADO, 
Toruń 2022, ss. 187.

Współczesny świat, jak to na co dzień widzimy, 
zmienia się w zawrotnym tempie. Czas zdaje się płynąć 
coraz prędzej, i to tym prędzej, im więcej spraw i zdarzeń 
dzieje się wokół nas. Niemal na naszych oczach dzieją 
się rzeczy przerażające i okrutne. W wielu miejscach na 
świecie, w tym ostatnio także w Europie, nieprzestrzega-
na jest zasada suwerenności państw, mordowani są nie-
winni ludzie, rządzi prawo silniejszego, prawo pięści. Tra-
giczną i katastrofalną sytuacją jest przy tym to, że sama 
chrześcijańska cywilizacja, oparta na Dekalogu, dotych-
czas szanowana, odchodzi od praw moralnych i najwyż-
szych ludzkich wartości. Na szczęście pamięć historycz-
na sprawia jednak, że uczymy się (historia magistra vitae 
est…) i gromadzimy różnorakie doświadczenia, niezbęd-
ne do przetrwania w otaczającym nas, dziś tak wprost 
nielogicznym i zdziczałym świecie. 
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Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał, że „[…] nie wolno 
odwracać się od prawdy, zaprzestać jej głoszenia, ukry-
wać, nawet jeśli jest to prawda trudna, a jej wyjawienie 
wiąże się z wielkim bólem”1. Dlatego z dużym niepoko-
jem obserwujemy obecnie na świecie, w tym niestety tak-
że w Polsce, dążenie do zniszczenia tożsamości i tradycji 
narodowej, a nawet suwerenności państw, czego faktycz-
nym dowodem jest dokonana 24 lutego 2022 r. agresja 
Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Bólem na-
pawa podważanie takich, uznawanych od wieków fun-
damentalnych wartości, jak: Dekalog, rodzina, prawda, 
wolność, prawa człowieka, tolerancja, braterstwo, suwe-
renność, demokracja, patriotyzm.

W dyskurs o realizacji podstawowych wartości mo-
ralnych i norm prawnych w dzisiejszym świecie, a tak-
że o rozbieżności między werbalnym ujęciem różnych 
zjawisk historycznych a realiami, w jakich powinny one 
funkcjonować, dobrze wpisuje się recenzowana tutaj nie-
tuzinkowa publikacja ks. prof. dr. hab. Zygmunta Zie-
lińskiego pt. Irracjonalny racjonalizm2. Jest to zasadni-
czo zbiór siedemnastu (nienumerowanych) felietonów, 
dotyczących współczesnej historii Polski, każdy o in-
nej tematyce, a stanowiących istotną część zaintereso-
wań naukowych Autora. W książce zostały zamieszczo-
ne teksty już opublikowane w latach 2020–2021, tyle że 
w pismach niskonakładowych i dlatego mało dostępnych 
szerszemu ogółowi czytelników, takich jak ogólnopolski 
„Kurier WNET”, wychodzący pod redakcją Krzysztofa 
Skowrońskiego (większość tekstów), miesięcznik Polo-
nia Semper Fidelis, który ukazywał się w USA w stanie 
Nowy Meksyk (pismo zawieszono po śmierci 28 grud-
nia 2021 r. jego redaktora, Stanisława Matejczuka) oraz 
na „Zygmunt Zieliński – blog” w serwisie Niepoprawni.
pl. Tematy wszystkich niemal zamieszczonych w recen-
zowanym zbiorze esejów odnoszą się do bieżących wy-
darzeń politycznych, społecznych, trendów kulturowych 
czy światopoglądowych. 

Oryginalny i nietypowy charakter omawianej książki 
polega na tym, że Ksiądz Profesor ukazuje w niej nie tyl-
ko zwyczajne sprawy dnia powszedniego, ale także naj-
ważniejsze wydarzenia z życia społeczno-politycznego, 
głównie w Polsce, które niejako zaprzeczają i wymyka-
ją się logicznemu myśleniu. Świadczy o tym sam tytuł 
dzieła: Irracjonalny racjonalizm, który według Autora wy-
raża pewną symbolikę charakterystyczną dla obecnej rze-
czywistości. Obserwujemy w niej działania sprzeciwiające 
się zdrowemu rozsądkowi, co wyklucza obecność «ratio», 
a otwiera drogę dla emocji (s. 7).

1   Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 147.

2   Z. Zieliński, Irracjonalny racjonalizm, Wydawnictwo Naukowe GRADO, 
Toruń 2022, ss. 188.

Ksiądz prof. dr hab. Zygmunt Zieliński jest bez wąt-
pienia jednym z najwybitniejszych polskich historyków 
XX i XXI wieku, przede wszystkim znawcą dziejów Ko-
ścioła katolickiego i jego misji edukacyjnej, i to nie tylko 
w Polsce. Zakres jego prac badawczych obejmuje bowiem 
także Kościół powszechny i jego dzieje w historii państw 
i społeczeństw XIX i XX stulecia. Księdzu Zielińskiemu 
(ur. 16 grudnia 1931 r. w Cekcynie k. Tucholi) przyszło 
żyć w epoce dwóch imperialnych systemów totalitarnych: 
narodowego socjalizmu w III Rzeszy i komunizmu oraz 
ich zastraszających następstw. Ksiądz Profesor był naocz-
nym świadkiem tragicznych wydarzeń II wojny światowej, 
a potem powojennej sowietyzacji Polski, indoktrynacji 
i upolitycznienia wychowania dzieci i młodzieży w socja-
listycznej szkole. Podczas nauki w Państwowym Gimna-
zjum i Liceum im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad 
Notecią był szykanowany za swoje poglądy obce reżimo-
wi i gnębiony przez ludzi Urzędu Bezpieczeństwa. Po ma-
turze w 1951 r., w najtrudniejszym dla Kościoła okresie 
ofensywy stalinowskiej w Polsce, wstąpił do Wyższego Se-
minarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1957 r., a potem przez blisko siedem lat pełnił 
posługę duszpasterską w parafiach: w Gołańczy (dwukrot-
nie), Bydgoszczy-Szwederowo i Pleszewie. 

W latach 1964–2003 był wykładowcą na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie przeszedł 
kolejne stopnie kariery akademickiej i zdobył tytuły na-
ukowe aż do profesury. Po swoim mistrzu, ks. prof. Mie-
czysławie Żywczyńskim, w 1972 r. objął Katedrę Historii 
Kościoła w XIX i XX wieku w Instytucie Historii Kościo-
ła na Wydziale Teologii KUL. Ponadto był pracownikiem 
dydaktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Chełmie, Akademii Polonijnej w Częstochowie (germa-
nistyka) i Seton Hall University (New Jersey, USA). Od 
2004 r. jest emerytem. Za sprawą Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Warszawie w lipcu 2020 r. ukazały się obszerne 
wspomnienia ks. prof. Zygmunta Zielińskiego pt. Powroty 
minionego czasu zagnieżdżone w pamięci3.

 Ksiądz Profesor jest mentorem i mistrzem dla wie-
lu wychowanków, których niemal przez czterdzieści lat 
uczył przede wszystkim, jak należy uprawiać historię. 
Pod Jego kierunkiem swoje doktoraty obroniło 47 bada-
czy, wypromował też przeszło 200 magistrantów. Znacz-
na większość Jego uczniów – ponad trzydziestu – uzyska-
ła już stopnie i tytuły naukowe doktorów habilitowanych 
i profesorów. Duża część z nich piastuje obecnie waż-
ne urzędy i sprawuje zaszczytne godności w polskim 
Kościele. 

3   Z. Zieliński, Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci, wstęp i opra-
cowanie R. Łatka, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, ss. 872, 
indeks osób.
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Ksiądz prof. Zygmunt Zieliński 16 grudnia 2021 r. świę-
tował 90. rocznicę swoich urodzin. Uroczystości jubile-
uszowe odbyły się w siedzibie Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Lublinie i były połączone z wręczeniem Jubilatowi 
księgi pamiątkowej pt. Wokół Kościoła i władzy. Studia 
dedykowane ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu 
w 90. rocznicę urodzin, red. Rafał Łatka, ks. Józef Woł-
czański i ks. Dominik Zamiatała, Warszawa 2021, ss. 552.

W Księdze zamieszczono między innymi pełny wy-
kaz Jego zaiste obszernej i bogatej twórczości naukowej. 
Ksiądz prof. Zieliński ma mianowicie w swoim dorob-
ku ponad 1080 publikacji naukowych i popularnonau-
kowych, w tym 49 monografii, których jest autorem lub 
redaktorem. Był też redaktorem wielu prac zbiorowych 
z najnowszej historii Kościoła na ziemiach polskich okre-
su międzywojennego i okupacji niemieckiej. Wśród Jego 
wybitnych publikacji znajdują się liczne prace dotyczą-
ce historii Kościoła powszechnego – szczególnie dzie-
jów papiestwa XIX i XX wieku, a także dziejów Kościoła 
katolickiego w Polsce w czasach rozbiorów, dwudziesto-
lecia międzywojennego, II wojny światowej oraz PRL-
-u. Autor ukazuje w nich ówczesną rzeczywistość Polski 
oraz świata w szerokim kontekście religijnym i społecz-
no-politycznym XIX i XX wieku. Dużo miejsca poświę-
ca prozopografii4 duchowieństwa polskiego, jego forma-
cji duchowej i intelektualnej, działalności duszpasterskiej, 
społecznej i patriotycznej oraz jego, co trzeba podkre-
ślić, martyrologii. Ksiądz Profesor zajmuje się też dzie-
jami mniejszości narodowych i wyznaniowych; biogra-
fistyką dotyczącą wybitnych postaci polskiego Kościoła; 
dziejami Niemiec i stosunkami polsko-niemieckimi; re-
lacjami polsko-żydowskimi; zagadnieniami metodolo-
gicznymi w badaniach historycznych oraz historiografią 
i bibliografią. Wielką poczytnością cieszą się Jego liczne 
krytyczne artykuły i felietony, w których podejmuje te-
maty aktualne, dotyczące zarówno spraw krajowych, jak 
i międzynarodowych. Są one zamieszczane w prasie co-
dziennej i periodycznej oraz na wspomnianym już blogu 
w serwisie Niepoprawni.pl.

Układ treści omawianej książki, zatytułowanej – przy-
pomnijmy – Irracjonalny realizm, jest nader logiczny 
i przejrzysty. Wyodrębniono w niej siedemnaście, jak 
już napisano: nienumerowanych, felietonów, które są 
poprzedzone wprowadzeniem zatytułowanym Zamiast 
wstępu (s. 5–8). Książkę zamyka zaś krótkie, jednostro-
nicowe, Posłowie (s. 188). Należy zwrócić specjalną uwa-
gę na zadziwiającą wyobraźnię Autora i niezwykłą pa-
mięć, zwłaszcza do szczegółów, nawet całkiem drobnych 

4   Prozopografia to metoda badań historycznych polegająca na zbiorowej ana-
lizie danych dotyczących przedstawicieli określonej grupy społecznej, wszyst-
kich elit politycznych i społecznych. www.szkolnictwo.pl

detali, na wartką i pasjonującą narrację, bezpośredniość 
i szczerość wypowiedzi, przejrzystość w wyrażaniu my-
śli, giętki, a miejscami wręcz dosadny język.

Prezentowany w książce opis wydarzeń cechuje nie-
zwykła autentyczność i realizm. Poszczególne teksty są 
pod względem formalnym i językowym zróżnicowane: 
obok krótkich, acz – jak zawsze – rzeczowych, znajdu-
ją się też obszerniejsze, zaprezentowane w sposób anali-
tyczny i bogato udokumentowany. W wielu felietonach 
ks. Zieliński nawiązuje do własnych przeżyć i wydarzeń, 
których był bezpośrednim obserwatorem, a niekiedy na-
wet... kreatorem. Przykładem może być pierwszy arty-
kuł, zatytułowany Prymas z Kongresówki (s. 9–21), mó-
wiący o kardynale Stefanie Wyszyńskim, Prymasie Polski, 
zwłaszcza we wczesnych latach PRL-u, o faktach z czasów 
Jego uwięzienia oraz o kontaktach z Nim ówczesnego kle-
ryka seminarium gnieźnieńskiego, Zygmunta Zielińskie-
go. Autor zaznaczył, że: Prymas był mężem opatrznościo-
wym nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale także dla Polski. 
Chciał nim być i nie krył tego, nauczając z ambony (s. 10). 

Prymas Wyszyński (nominacja 16 listopada 1948 r.) po 
swoim poprzedniku, kardynale Auguście Hlondzie (zm. 
22 października 1948 r.), który budził respekt, a nawet 
szacunek i uznanie u ówczesnej „władzy ludowej”, musiał 
w „cierpliwym trudzie” budować swój autorytet i do mo-
mentu aresztowania, przekonywać do siebie „starsze” du-
chowieństwo. Krytyka Prymasa w kręgu tzw. księży patrio-
tów była znana nawet jeszcze w latach sześćdziesiątych XX 
wieku (s. 11). Po uwolnieniu z Komańczy Prymas wrócił – 
jak napisał ks. Zieliński – w zupełnie innej kondycji niż ta, 
w jakiej opuszczał jako więzień Warszawę 25 września 1953 
r. Teraz dopiero miał pełnię władzy, nie tylko jurysdykcyj-
nej – tę miał zawsze – ale także tej drugiej, najważniejszej – 
władzy nad duszami i sumieniami. Już nikt jej nie kwestio-
nował, nawet jego zagorzali wrogowie (s. 21)5.

Spośród prezentowanych przez Autora felietonów na 
uwagę zasługują też dwa kolejne, które poruszają kwestę 
żydowską: Antysemityzm. Co by było, gdyby go nie było? 
(s. 22–35) i Historia na usługach. Eksploatacja Holokau-
stu (s. 36–50)6. W pierwszym felietonie Autor zdefinio-
wał pojęcie antysemityzmu i jego obecność w poszczegól-
nych państwach europejskich. Antysemityzm, rozumiany 
jako wrogość do Żydów, trwa nieprzerwanie już od cza-
sów starożytnych (np. z Rzymu wypędził Żydów cesarz 
Klaudiusz, 41–54 n.e.), a dzisiaj przyjmuje różne formy. 
Wynika to z uprzedzeń, niechęci i nienawiści do Żydów, 
co pociąga za sobą ich prześladowana i dyskryminację 
jako grupy wyznaniowej, etnicznej czy rasowej. Etykie-
ta antysemity często niszczy, niestety, też tego, komu ją 

5   Zob. „Kurier WNET” 2020, czerwiec, s. 7.

6   Zob. tamże, 2021, nr 86, sierpień, s. 12; 2021, maj, s. 6.
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bezzasadnie przyklejono. Autor kończy felieton pyta-
niem: Antysemityzm. Co by było gdyby go nie fabrykowa-
no? i sam na nie odpowiada: Wiadomo co (s. 35). A co 
o tym sądzi czytelnik, z pewnością łatwiej będzie mu od-
powiedzieć po lekturze tekstu Księdza Profesora.

W drugim felietonie, tym razem na temat Holokaustu 
(s. 36 –50), Ksiądz Profesor skonstatował, że Historia nie-
kiedy jest obciążona takim bagażem zaszłości, że jej brze-
mię dźwigają kolejne pokolenia, dla których nie jest już ona 
częścią ich życia. Tak jest z II wojną światową, z okupacja-
mi, tak jest tym bardziej z zagładą Żydów (s. 36). Nadal 
pojawia się wiele publikacji oskarżycielskich wobec Pol-
ski i Polaków jako rzekomych sprawców Holokaustu lub 
biernych jego obserwatorów. Autor bezlitośnie rozprawia 
się z paszkwilanckimi i obraźliwymi tekstami, m.in. z pra-
cą pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego 
pt. Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach oku-
powanej Polski (2018); z artykułami: Havi Dreiffuss z 26 
lutego 2021 r., opublikowanym w katolickim czasopiśmie 
“The Tablet”, i Mashy Gessen z 26 marca 2021 r., zamiesz-
czonym w “The New Yorker”. Twierdzenie niektórych śro-
dowisk, że jakoby Polska i Polacy są winni śmierci 3 milio-
nów Żydów, jest wypaczeniem i deformacją, i to nie tyle 
historii Holokaustu, co dobrego imienia Polski i Polaków. 
Presja lobby żydowskiego, dyskontująca i wykorzystująca 
Zagładę (Shoah, Szoa) dla sobie tylko znanych celów, jest 
tak rażąco krzykliwa i skuteczna, że zamyka usta każde-
mu, kto chciałby powiedzieć prawdę o Holokauście (s. 47).

W tak krótkim omówieniu wyjątkowo interesującej 
książki ks. prof. Zygmunta Zieleńskiego trudno zaprezen-
tować problematykę wszystkich pozostałych kilkunastu fe-
lietonów, które omawiają jeszcze wiele współczesnych dzie-
dzin życia politycznego, gospodarczego, społecznego czy 
oświatowego. W publikacji Księdza Profesora znajdzie-
my odpowiedz na szereg postawionych przez Niego py-
tań, m.in.: Czy chrześcijaństwo jest w kryzysie? (s. 50–68); 
Globalny Pakt Wychowawczy i nowy humanizm. Czym 
jest i do czego zmierza? (s. 69–77); Seminarium duchowne 
– rzeczywistość czy karykatura? (s. 78–91); Gdańsk – pro-
blem redivivus? (s. 128–140); Czy chrześcijanin jest bar-
barzyńcą? (s. 141–146); Czy mamy jeszcze twardy grunt 
pod nogami? (s. 173–178). Aby znaleźć odpowiedź na te 
intrygujące pytania oraz poznać wiele innych poruszonych 
przez Księdza Profesora zagadnień, może nawet kontro-
wersyjnych i problematycznych, musimy sięgnąć do tej 
jakże ciekawej i pouczającej książki. Sam Autor stwierdził: 
Ta kontrowersja nie odnosi się do sposobu ich przedstawia-
nia, lecz raczej do ich natury (s. 8), (…) a oceny zawarte 
w tekstach mają pobudzić do dyskusji (s. 188).

Należy mieć nadzieję, że tak się stanie! 
Elżbieta Orzechowska

Ulicami Lublina Andrzeja Samborskiego to poetyc-
kie zaproszenie do miasta pełnego inspiracji. To też swe-
go rodzaju wierszowany przewodnik po miejscach zna-
nych i nieznanych, które przemówiły do wyobraźni poety. 
Wiersze uzupełnione są artystycznymi, czarno-białymi 
fotografiami Stanisława Turskiego.

To miasto było już natchnieniem Józefa Czechowicza, 
autora Poematu o mieście Lublinie. Dlatego o Czechowi-
czu, o jego śmierci w miejscu zwanym dziś Placem Cze-
chowicza, mowa w dwu spośród wierszy zbioru. Na przy-
kład, w zamykającym tom utworze bez tytułu:

„To miasto zabija poetów”
– napisał Bogusław Michałkiewicz
i umarł młodo.
A Kochanowski
przed lubelskim sądem?
A Czechowicz
pod niemiecką bombą?
Być poetą w Lublinie

Stanisław
Żurek

Spacerując niespiesznie 

Andrzej Samborski, Ulicami Lublina, «KsiążKi duma LubLina», Seria II, 
T. 10, Lublin/Kraków 2021, s. 112.
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– wysokie ryzyko.
Za to jaki honor.

Innym spośród odwołań jest dedykowany Edgarowi 
Lee Marstersowi wiersz Ulicami Lublina i Umarli ze Spo-
on River. Ten amerykański poeta stworzył w wyobraźni 
miasto, które opisał poprzez epitafia jego mieszkańców. 
Takimi swego rodzaju epitafiami są: Czechowicza Józe-
fa Plac, Droga Męczenników Majdanka, Lipowa, Pochyła, 
Radziszewskiego Idziego, Zamkowa, Zamkowy Plac – uli-
ca Szeroka, Zana Tomasza. Może także Osmolicka – upa-
miętniająca ginące w wypadkach drogowych jeże.

Zbiór niepozbawiony jest akcentów humorystycznych, 
przytoczeń anegdotycznych historii z dziejów miasta. Na 
przykład:

KU FARZE
Mijali się tu – w ciasnej uliczce
między kościołem a domem uciech –
ciut skrępowani mieszczanie, mówiąc:
– Do fary idę.
– Ja z fary wracam.
Ku Farze znaczyło – ku uciesze.

Zbiór ułożony jest alfabetycznie, niczym indeks ulic 
na odwrocie planu miasta. Dlatego mieszają się tu po-
waga i humor, patos i ironia, anegdoty i filozoficzne roz-
myślania. Przykładem tego ostatniego może być Glinia-
na, otwarta stwierdzeniem, że wszyscy jesteśmy z jednej 
gliny. Ale:

z jednych wyszły cegły,
z drugich – porcelana.

Nie ma się czym szczycić.
Ktoś to wybrał za nas.

Przeplatają się również wątki historyczne z osobisty-
mi, subiektywnymi doświadczeniami autora. Mowa tu 
o miejscach pierwszych miłości, przeżyć z wczesnego 
dzieciństwa aż po starość, kiedy to na Magnoliowej „(…) 
jesienią się / zbierze komisja / orzekająca, / czy już nie 
pora / na człowieka” (Magnoliowa).

Całość spisana jest kunsztownie białym wierszem, 
z rzadko rozsianymi rymami. Najkrótszym, czteroz-
głoskowcem, spisana jest, na przykład, krótka miniatu-
ra pod tytułem Krótka. Najdłuższą frazą – bo jedena-
stozgłoskowcem – Wileńska, mówiąca o Mickiewiczu 
i Słowackim.

Pozwólmy się uwieść tej poezji i odwiedźmy to mia-
sto z wyobraźni Andrzeja Samborskiego. Piękne wiersze, 
znakomity przewodnicki poetycki po naszym mieście.

To opublikowano w serii Książki Duma Lublina wyda-
wanej przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Publikacja 
powstała dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Litera-
tury w ramach Tarczy dla Literatów. ■

Jakub 
Uważny

Wsiąść do trolejbusu (w Lublinie)Spacerując niespiesznie 

Jacek Pudło, Michał Krawczyk, Autobusem i trolejbusem przez lubelskie 
osiedla 1945–1989, Księży Młyn Dom Wydawniczy, twarda, s. 240.

Nie od razu Lublin siecią trolejbusową otoczono!
W mieście nad Bystrzycą marzono o tramwajach! Nie 

tylko marzono, ale marzenia usiłowano zamienić w real-
ny cel. Najpierw jednak – bo w latach 1875–1876 – wy-
budowano w Lublinie dworzec kolei żelaznych. Oczywi-
ście, nie w centrum lecz za miastem, 2 i pół wiorsty od 
centrum. Wiorsta była obowiązującą wówczas miarą od-
ległości, liczyła 1,0668 km. Dworzec stoi do dzisiaj, od-
ległość od centrum też się nie zmieniła i wynosi niewiele 
ponad 2 kilometry. Był, jak powiadam dworzec, potrzeb-
ne były podwody, bo z walizami i kuframi dotrzeć nie 
było łatwo, a w podróż zabierano w tamtym czasie rze-
czy niemało! Walizy i kufry ładowano na dorożki. Łado-
wano, ale marzono, aby wozić je tramwajami! O tram-
wajach mówiła cała Europa. Nie tylko mówiła, ale już 
nimi jeździła! Na terenie dzisiejszej Polski tramwaje elek-
tryczne po raz pierwszy pojawiły się na ulicach Wro-
cławia w 1893, następnie w 1894 we Lwowie (pierwszy 
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w monarchii austro-węgierskiej, uruchomiony z oka-
zji Powszechnej Wystawy Krajowej), a następnie koła 
tramwajowe zadudniły w Elblągu, Bydgoszczy i Gdań-
sku. Kilkanaście lat wcześniej, bo w roku 1878 lubelski 
Magistrat nawiązał kontakt z firmami belgijskimi. Belgo-
wie układali linie tramwajowe jak Europa długa i szero-
ka! Nie doszło jednak do podpisania kontraktu z Belgami 
podobnie jak z rosyjskim przedsiębiorcą Piotrem Rotma-
nowem, choć gubernator lubelski był sprawie przychyl-
ny. Lublin był zbyt pofałdowany, by kłaść na tych pagór-
kach szyny tramwajowe! Trwała więc dobra koniunktura 
dorożkarzy! Dopiero w roku 1885 pojawił się omnibus. 
Jak można wyczytać w „Słowniku języka polskiego” pod 
red. prof. Witolda Doroszewskiego omnibus to człowiek 
mający dużo wiadomości z różnych dziedzin, ale nie 
chodzi w tym przypadku o jakiegoś lokalnego mędrka 
lecz o duży kryty pojazd konny. W „Gazecie Lubelskiej” 
w roku 1885 (w sierpniu) odnotowano, że „pan Józef Bo-
ski zaprowadził na lubelskich ulicach komunikację omni-
busową”. Omnibusy były widoczne, zdążały spod Hotelu 
Europejskiego do 7 pociągów odjeżdżających z lubelskie-
go dworca. Cena 5 kopiejek! Dwukrotnie taniej niż kurs 
dorożką! Interes wydawał się znakomity, ale dwukilome-
trowa trasa (Hotel – dworzec) była zbyt wyboista! Ko-
munikację należało zawiesić, omnibus nie był z żelaza, 
przytrafiały się defekty i szkodzenia. W końcu lat dzie-
więćdziesiątych XIX stulecia Lublin liczył już ponad 55 
tysięcy mieszkańców! A ci spragnieni byli różnych wra-
żeń, choćby wypraw za miasto, nad rzekę, do lasu. Omni-
busy krążyły więc już po innych traktach i tylko doroż-
karze patrzyli z ukosa! Nastał nowy wiek i nowe środki 
lokomocji. W Lublinie doszło do uruchomienia komu-
nikacji autobusowej. Był już rok 1912 i magistrat udzielił 
koncesji Lubelskiej Spółce Samochodowej. W numerze 
273 „Kuriera” czytamy: „28 listopada od rana ukazały się 
na mieście trzy autobusy: jeden kursował między dwor-
cem i kościołem na Kalinowszczyźnie, drugi zaś między 
ul. Chopina i ul. Ruską. Autobusy wzbudziły w mieście 
wielką sensację, szczególnie na przystanku przed magi-
stratem stały tłumy dla przyjrzenia się nowości. [...] Jakiś 
głupi wróg komunikacji samochodowej – jak donosi ga-
zeta – przeciął przewodniki elektryczne i wieczorem au-
tobusy nie mogły być oświetlone”. Jak z kolei przeczyta-
my w tomie Henryk Gawareckiego „O dawnym Lublinie” 
– „Autobusy firmy Benz-Hagenau zabierały po 30 osób 
i rozwijały szybkość do 25 kilometrów na godzinę! Wnę-
trze podzielone było na dwie części: I klasę (od przodu) 
i II (od tyłu). Bilet za przejazd z dworca do Bramy Kra-
kowskiej kosztował 7 kopiejek (I klasą), drugą – 5. Nie-
stety, intensywnie eksploatowane autobusy – podobnie 
jak wcześniej omnibusy – często się psuły. W następnym 

roku z powodu spalenia się dwóch autobusów komunika-
cja została bardzo ograniczona, kursował już tylko jeden 
i to tylko oświetlony lampkami karbidowymi”.

*
Pierwsze trolejbusy zaczęły kursować na początku XX 
wieku, na ziemiach polskich pojawiły się w roku 1912, 
konkretnie we Wrocławiu. Lublinianie pierwszy tro-
lejbus oklaskiwali znacznie później, bo dopiero 21 lip-
ca 1953 roku. Według stanu z początku 2020 roku na 
świecie funkcjonowało 275 systemów trolejbusowych 
w 47 państwach. Głównie położone są w Europie Po-
łudniowej, państwach powstałych po rozpadzie Związ-
ku Radzieckiego, a także w Chinach, Korei Północnej, 
we Włoszech i w Szwajcarii. Ponad 500 systemów uległo 
likwidacji. Były to głównie systemy zlokalizowane w Eu-
ropie Zachodniej i Ameryce Północnej, których szczyt 
rozwoju przypadał na lata 50. i 60. XX wieku.

Do 2015 r. największy system trolejbusowy na świe-
cie funkcjonował w Moskwie, a od 2015 r. miano to no-
szą trolejbusy w Mińsku (w 2018 r. 62 linie, długość sie-
ci: 492,12 km, liczba trolejbusów: 836). Dzisiaj następuje 
zmierzch komunikacji trolejbusowej.

Transformacja ustrojowa w Polsce oraz przeniesienie 
na samorządy obowiązku finansowania transportu miej-
skiego stały się przyczyną odejścia od rozwoju i utrzy-
mania krajowych systemów trolejbusowych. Trolejbusy 
pozostały tylko w trzech miastach: Gdyni, Lublinie i Ty-
chach. Przed likwidacją spowodowaną względami eko-
nomicznymi nie uchroniły się także niektóre systemy 
w innych państwach Europy. W Niemczech trolejbusy 
zlikwidowano do roku 1995. 

Pierwszy trolejbus wyjechał na ulice 21 lipca 1953 
roku. Pomysłodawcy projektu zdecydowali się na urucho-
mienie dodatkowej sieci transportowej w Lublinie przede 
wszystkim ze względu na niską jakość obsługi ruchu pa-
sażerskiego w obrębie miasta przez autobusy (m.in. ze 
względu na zły stan taboru). Z uwagi na specyficzne ce-
chy topografii miasta (liczne wąwozy i wzniesienia) nie 
można było zbudować w Lublinie sieci tramwajowej.

W Lublinie fascynacja tramwajami nigdy nie wygasła. 
Plan stworzenia linii tramwajowej łączącej Świdnik ze 
wschodnimi granicami miasta był poważnie brany pod 
uwagę do końca lat 80. XX wieku. Jak już się rzekło, licz-
ne wąwozy i wniesienia uniemożliwiały budowę lubel-
skiej linii tramwajowej. Należało pokochać trolejbusy 
i tak się stało, choć piosenek o nich nikt nigdy nie pi-
sał i nie śpiewał. Początkowo trasy obsługiwały średnio 
3 trolejbusy marki ITB, później dołączyło do nich 6 po-
jazdów marki Škoda. W latach 60. na lubelskim Heleno-
wie zakończono budowę nowoczesnej, jak na ówczesne 
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Wojciech Pestka – autor tomu prozy „Bezsenne”, po-
wiada o sobie: od święta poeta, na co dzień prozaik, sce-
narzysta, tłumacz, z wykształcenia matematyk, rolnik 
z przymusu, literat z wyboru.

W czasie studiów związany z legendarną grupą poetyc-
ką „Samsara”, po studiach pracownik naukowy, dziś jeden 
z najbardziej znanych polskich prozaików i reporterów. 
Jego reportaże z wojny na Ukrainie w roku 2014 obie-
gły całą Europę. Nagradzany i publikowany w wielu kra-
jach, zapraszany na międzynarodowe sympozja i semi-
naria literackie. Z odznaczeń, którymi go uhonorowano, 
najbardziej ceni łotewską odznakę „Za Wierność Prze-
słaniu Poety” i ukraiński medal „Za Męstwo i Honor” 
przyznany przez Stowarzyszenie Weteranów Afganista-
nu. Na pytanie stawiane w licznych wywiadach: „dlacze-
go rolnik z przymusu?”, wyjaśnia: „Wyrzucony z uczelni 
zostałem skazany na pracę na roli. Dziś jestem wdzięcz-
ny Bogu za to, co mnie spotkało. Dzięki temu jestem, kim 
jestem. W życiu dostałem więcej niż sobie na to zasłuży-
łem. W sensie zawodowym robię to, co jest moją pasją, 
wyzwaniem i sprawia mi radość – piszę”. 

Kariera literacka poety-matematyka toczyła się szybko 
i burzliwie. Można zapytać, czy umiejętność rozwiązywa-
nia matematycznych równań pomaga w powieściowym 
budowaniu napięcia czy tworzenia lirycznego klimatu? Tę 
wątpliwość usiłowała rozwikłać prof. Edyta Antoniak-Kie-
dos w pięknym eseju „Matematyka królową nauk. Poezja 
królową życia?” opublikowanym w tomie „Szkicownik. 
O pisarzach lubelskich”. Jej refleksje brzmią: matematyka – 
w odczuciu naszego poety – ma niewiele wspólnego z ra-
chunkami, jest nauką o związkach pomiędzy obiektami 
należącymi do określonych zbiorów, rodzajem syntetycz-
nego opisu, za pomocą matematycznych symboli i funkcji, 
relacji zachodzących w rzeczywistym świecie. Kluczowy 
dla tego zapisu jest znak równości symbolizujący harmo-
nię, proporcjonalność, równowagę. Poszukiwanie harmo-
nii i równowagi, dążenie do ideału jest też zadaniem sztu-
ki: muzyki, malarstwa, rzeźby, architektury, poezji... 

Niby można się zgodzić, przecież w czasach Arystote-
lesa poezja była częścią matematyki!

A najnowsza książka Wojciecha Pestki to mini powieść 
„Bezsenne” napisana w formie dziennika ks. Józefa Gac-
kiego, dziewiętnastowiecznego powstańca. Dziennik pi-
sany jest nieco archaicznym językiem, autor z premedy-
tacją (i niezwykłą maestrią) sięga do słownictwa epoki, 
posiłkuje się składnią i określeniami zaczerpniętymi 
z oryginalnych prac ks. Józefa Gackiego uwiarygadnia-
jąc zapisy i nadając prozie unikalny koloryt. Ten zabieg, 
choć w innych przypadkach mógłby się wydać ryzykow-
ny, tu sprawdza się znakomicie. Rzecz pasjonująca i war-
ta polecenia. ■

Stanisław 
Żurek

Bezsenne noce, senne dni

czasy, zajezdni trolejbusowej, która działała do 2015 roku. 
W okresie PRL w Lublinie działało nawet 15 linii tro-
lejbusowych, łączących największe osiedla mieszkanio-
we z centrum miasta. Władze Lublina inwestują w dalszy 
rozwój sieci trolejbusowej w mieście. Z pomocą środków 
z Unii Europejskiej sieć trolejbusowa została znacznie 
rozbudowana w latach 2014–2015. W maju 2015 roku za-
kończono przeprowadzkę zajezdni na Helenowie, do no-
woczesnej zajezdni przy ul. Grygowej. Obecnie funkcjo-
nuje 14 linii (numery: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 909, 950 i od 2019 roku numer 
150 na trasie dawnej linii autobusowej numer 10) obsłu-
gują pojazdy marki Jelcz, Solaris, Ursus i Maz. 

Do refleksji trolejbusowo-omnibusowych skłoniła 
mnie publikacja Jacka Pudło i Michała Krawczyka Au-
tobusem i trolejbusem przez lubelskie osiedla 1945–1989. 
Rzecz ładna, ciekawa i potrzebna.

Jakub Uważny

Wojciech Pestka, Bezsenne, «KsiążKi duma LubLina», Seria II, T. 11, Lublin/
Kraków 2021, s. 170.
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Janusz 
Podkowa

Ruskie onuce, kacapy, orki
Ruska onuca! – trudno dzisiaj o zwrot bardziej obraź-
liwy. Pogardliwe określenie odżyło z chwilą najazdu Ro-
sjan na Ukrainę. W Wielkim Słowniku Języka Polskiego 
PAN (publikowanym w Internecie od roku 2007) odno-
towano, że ruska onuca „jest pogardliwym określeniem 
na osobę, o której mówiący sądzi, że wykonuje działa-
nia propagandowe na rzecz Rosji lub w inny sposób jej 
sprzyja”. Wielu rodaków nie ma wątpliwości, że w krajo-
wych mediach, jak też w Internecie nie brakuje rosyjskich 
popleczników, stąd popularność powiedzenia. Nie da się 
ukryć, że sługusów Rosji nigdy w Polsce nie brakowa-
ło, tak w minionych wiekach, jak i dzisiaj. Jedni służą dla 
pieniędzy, inni dla kariery, jeszcze inni z głupoty. W prze-
szłości trafiali na szafot, ginęli z wyroków sądów konspi-
racyjnych, wcześniej czy później została im wymierzona 
sprawiedliwość. Gdy nie stanęli jeszcze przed trybunała-
mi, pozostają obelgi. Onuce – do których bywają porów-
nywani – mają swoją historię. To kawałek płótna służący 
do owijania stóp. Ekwipunkiem żołnierza stały się przed 
wiekami, w wojsku rosyjskim dotrwały do roku 2013, 
w polskim do połowy lat osiemdziesiątych. W zimie weł-
niane, latem flanelowe. Kapral-podchorąży, który instru-
ował moją drużynę w zabezpieczaniu stóp onucami, na-
zywał je „owijkami”. Sztuka zawijania onuc nie była łatwa, 
wciągnięcie skarpet jest o wiele prostsze, ale nie brakuje 
lekarzy krytykujących „przezbrojenie” w skarpetki, wa-
runki higieniczne na wojnie doprowadzają do wielu cho-
rób stóp. W czasach pokoju onuce po tygodniu używa-
nia wędrowały do pralni. Na wojnie, jak na wojnie, bywa, 
że miesiąc nie ściąga się butów! Karol XII, szwedzki król-
-wojownik, nie ściągał ich dwanaście lat!

Całe lata o Rosjanach powiadano w Polsce kacap. Dzi-
siaj przezwisko powiedzenie przejęli Ukraińcy. Cóż ozna-
cza? Nic innego tylko rzeźnika. Nic dziwnego, Rosjanie – 
jak uczy historia – nie mieli dla przeciwników litości, nie 
jeden raz ich masakrowali. 

Słowo „ork” (orki, orkowie) coraz częściej pojawia się 
w relacjach wojennych z Ukrainy. Tak nasi sąsiedzi nazy-
wają rosyjskich żołnierzy, tak samo nazywają ich ukra-
ińskie media. Orkowie to przypominające ludzi stwory 
z Władcy pierścieni Johna R. R. Tolkiena. Pojawiały się 

w grach i książkach inspirowanych twórczością tego an-
gielskiego pisarza. Pochodzenia słowa należy jednak do-
szukiwać się w jeszcze starszej literaturze, choćby w liczą-
cym ponad tysiąc lat poemacie Beowulf. Ork ma oznaczać 
„potwora” lub „zwłoki”. Te postaci w książkach Tolkiena 
cechuje głównie niezwykłe okrucieństwo i bezmyślność. 
Sieją też spustoszenie oraz są „mięsem armatnim”. Okre-
ślenie „orki” w stosunku do rosyjskich żołnierzy poja-
wiło się już w 2014 r., gdy Rosja wkroczyła do Donbasu. 
Nazywano tak też policjantów obalonego w Euromajda-
nie prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. ■

ps. Określenie orki bardzo przypadło do gustu rosyj-
skim sołdatom, zaczęli tak mówić o sobie.

Nowe 
przysłowia 
i powiedzenia



Roman Krawczenko
Ukraina – wybrane fotografie sprzed 2014 rokU
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