




Już w gruzach leżą Maurów posady,
Naród ich dźwiga żelaza,
Bronią się jeszcze twierdze Grenady,
Ale w Grenadzie zaraza.
 
Broni się jeszcze z wież Alpuhary,
Almanzor z garstką rycerzy,
Hiszpan pod miastem zatknął sztandary,
Jutro do szturmu uderzy.
 
O wschodzie słońca ryknęły spiże,
Rwą się okopy, mur wali,
Już z minaretów błysnęły krzyże,
Hiszpanie zamku dostali.
 
Jeden Almanzor, widząc swe roty
Zbite w upornej obronie,
Przerznął się między szable i groty,
Uciekł i zmylił pogonie.
 
Hiszpan na świeżej zamku ruinie,
Pomiędzy gruzy i trupy,
Zastawia ucztę, kąpie się w winie,
Rozdziela brańce i łupy.
 
Wtem straż oddźwierna wodzom donosi,
Że rycerz z obcej krainy,
O posłuchanie co rychlej prosi,
Ważne przywożąc nowiny.
 
Był to Almanzor, król muzułmanów,
Rzucił bezpieczne ukrycie,
Sam się oddaje w ręce Hiszpanów,
I tylko błaga o życie.
 
„Hiszpanie!” – Woła – „Na waszym progu
Przychodzę czołem uderzyć,
Przychodzę służyć waszemu Bogu,
Waszym prorokom uwierzyć.
 
Niechaj rozgłosi sława przed światem,
Że Arab, że król zwalczony,
Swoich zwycięzców chce zostać bratem,
Wasalem obcej korony.”
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Hiszpanie męstwo cenić umieją,
Gdy Almanzora poznali,
Wódz go uścisnął, inni koleją
Jak towarzysza witali.
 
Almanzor wszystkich wzajemnie witał,
Wodza najczulej uścisnął,
Objął za szyję, za ręce chwytał,
Na ustach jego zawisnął.
 
A wtem osłabnął, padł na kolana,
Ale rękami drżącemi
Wiążąc swój zawój do nóg Hiszpana,
Ciągnął się za nim po ziemi.
 
Spojrzał dokoła, wszystkich zadziwił,
Zbladłe, zsiniałe miał lice,
Śmiechem okropnym usta wykrzywił,
Krwią mu nabiegły źrenice.
 
„Patrzcie, o giaury! Jam siny, blady,
Zgadnijcie czyim ja posłem?
Jam was oszukał, wracam z Grenady,
Ja wam zarazę przyniosłem!”...
 
„Pocałowaniem wszczepiłem w duszę,
Jad, co was będzie pożerać...
Pójdźcie i patrzcie na me katusze,
Wy tak musicie umierać.”
 
Rzuca się, krzyczy, ściąga ramiona;
Chciałby uściśnieniem wiecznem
Wszystkich Hiszpanów przykuć do łona;
Śmieje się – śmiechem serdecznym.
 
Śmiał się – już skonał – jeszcze powieki,
Jeszcze się usta nie zwarły,
I śmiech piekielny został na wieki
Do zimnych liców przywarły.
 
Hiszpanie trwożni z miasta uciekli;
Dżuma za nimi w ślad biegła,
Z gór Alpuhary nim się wywlekli,
Reszta ich wojska poległa...
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Drodzy Czytelnicy,

tematy hiszpańskie pojawiały się w literaturze polskiej 
od wiek wieków. Jan Dantyszek (1485–1548), duchowny, 
literat i dyplomata (pierwszy ambasador w historii pol-
skiej dyplomacji, poseł w Madrycie) wspominał Hisz-
panię w swych pamiętnikach, równie wiele miejsca po-
święcił Hiszpanii w swym diariuszu Piotr Dunin Wolski 
(1531–1590), niezrównany poliglota i także dyplomata. 
Ten namiętny pasjonat ksiąg kilkanaście lat spędził na 
Półwyspie Iberyjskim, zgromadził księgozbiór liczący 
ponad 300 dzieł hiszpańskiej literatury, który ofiarował 
Bibliotece Jagiellońskiej. W roku 1584 Jan Kochanowski 
napisał fraszkę O doktorze Hiszpanie. Pointę satyryczne-
go utworu wielu potrafi zacytować. Sto lat później Jan 
Andrzej Morsztyn zrymował utwór Na klacz hiszpańską. 
Barokowy tekst jest zawiły, nie znam osoby, która potra-
fiłaby przypomnieć jakiś fragment, napomknę więc, że 
zuchwały autor bawi czytelnika śmiałymi skojarzenia-
mi erotycznymi, koncept opiera się na porównaniu bli-
skiej poecie osóbki do klaczy. Pod koniec XVI i na po-
czątku XVII wieku działalność zakonu jezuitów wzmogła 
zainteresowanie literaturą hiszpańską w Polsce. To dzię-
ki jezuitom pojawił się nad Wisłą przekład Polityki Bo-
żej Francisca de Quevedo. I to siedem lat po wydaniu 
oryginału (1633)! Interesowano się hiszpańskim piśmien-
nictwem politycznym i pedagogicznym, dostrzeżono 
twórczość mistyków (Jan od Krzyża, Teresa z Ávili). Ten 
iberyjski mistycyzm miał wpływ na poezję Mikołaja Sę-
pa-Szarzyńskiego i Sebastiana Grabowieckiego. W 1820 
r. Joachim Lelewel opracował Historyczną paralelę Hisz-
panii z Polską w wieku XVI, XVII, XVIII, w której porów-
nał dzieje obu krajów. Zainteresowanie Polaków Hiszpa-
nią wzrosło w czasie wojen napoleońskich, a pogłębiło się 
jeszcze w latach 40. XIX wieku. W Paryżu grono towiań-
czyków zafascynowała twórczość Calderona. W 1843 Ju-
liusz Słowacki stworzył swobodny przekład Księcia nie-
złomnego (El principe constante).

Numer otwiera hiszpańska ballada Adama Mickiewi-
cza Alpuhara z powieści poetyckiej Konrad Wallenrod. 
Polecam piękny esej prof. Jana Orłowskiego, w którym 
wybitny znawca literatury wyjaśnia, skąd w spuściźnie ge-
nialnego poety wyjątkowy motyw hiszpański oraz cze-
mu on służył w ideowym i artystycznym zamyśle nasze-
go wieszcza. Teatr hiszpański zawsze intrygował Polaków. 
Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), wybity mąż 
stanu i polityk, ale także autor sztuk scenicznych i re-
formator teatru, ogłosił intrygujące refleksje na temat 
teatru w Hiszpanii. W numerze „Lublina” publikujemy 

pasjonujące rozważania prof. Stefa Kruka o teatrze hisz-
pańskim złotego wieku. Prezentujemy współczesną jed-
noaktówkę Manuela Muñoza Hidalgo (ur. 1939) mistrza 
teatru historycznego, autora przeszło pół setki sztuk te-
atralnych, których zdecydowana większość przedstawia 
ważne chwile i postacie z historii Hiszpanii. Autorem 
przekładu jest Paweł Krupka, ten znany poeta i ceniony 
tłumacz dokonał również przekładów sonetów hiszpań-
skich oraz intrygującego opowiadania Sen o piramidzie, 
dzieła popularnego pisarza Basilio Rodrígueza Cañady.

Walka byków to popularne widowisko w Hiszpanii, 
południowej Francji, Portugalii oraz Ameryce Południo-
wej. Pierwsze zmagania z bykami na arenie organizowa-
no już w XII stuleciu, przeciwnicy korridy pojawili się 
dziewięćset lat później. Utrzymują, że nie jest to widowi-
sko, lecz publiczne torturowanie zwierzęcia. Zwolennicy 
za nic mają ból i cierpienie, rozprawiają o niezwykłości 
korridy, głoszą o jej wyjątkowości, dramaturgii, pięknie. 
Zachęcam do lektury fascynującej rozprawy Pawła Krup-
ki o walce byków w sztuce. 

Któż nie słyszał o don Kichocie? Prezentujemy wiersze 
poetów różnych pokoleń i narodów inspirowanych czy-
nami błędnego rycerza z La Manchy. 

Zwracam uwagę na piękny szkic profesora Henryka 
Dudy o zawiłościach językowych Sława czy chwała oraz 
felieton prof. Andrzeja Małkiewicza Drony o bezzałogo-
wych statkach powietrznych, o których stało się głośno 
w dniach wojny rosyjsko-ukraińskiej.

A ponadto w numerze: reportaż Henryka Radeja 
z Wysp Kanaryjskich, kolejny odcinek autobiografii Je-
rzego Jacka Bojarskiego Wściekli sześćdziesięcioletni, zna-
komity esej Mariusza Soleckiego Paszkwil na „Uskoka”. 
Kapitan Zdzisław Broński „Uskok” (1912–1939) należał 
do najaktywniejszych i najbardziej bezkompromisowych 
dowódców antykomunistycznego podziemia. Komuni-
ści tępili Żołnierzy Wyklętych z wielką bezwzględnością, 
uruchomili machinę propagandową dążącą do przedsta-
wienia walczących o wolność Polski jako bandytów, za-
plutych karłów reakcji, wrogów Polski Ludowej. W sze-
regach propagandystów komunistycznych karnie stanęli 
literaci, wśród nich Witold Zalewski (1921–2009), czło-
nek Związku Literatów Polskich. Spod pióra tego pro-
zaika wyszło dzieło Ziemia bez nieba (1957), w eseju Ma-
riusza Soleckiego nazwane paszkwilem na „Uskoka”, esej 
polecam uważnej i koniecznej lekturze.

I do spotkania za dwa miesiące – redaktor 
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Hiszpańska ballada 
Adama Mickiewicza
(„Alpuhara” z powieści poetyckiej 
„Konrad Wallenrod”)

Jan 
Orłowski

Czytelnicy z kierunkowym wykształceniem poloni-
stycznym, a także i amatorscy wielbiciele poezji Adama 
Mickiewicza, zapewne wielokrotnie zadawali sobie pyta-
nie, dlaczego w przesyconej tematyką polską i litewską 
spuściźnie tego poety zjawia się wyjątkowy motyw hisz-
pański, jaka jest jego geneza oraz czemu on służył w ide-
owym i artystycznym zamyśle naszego wieszcza? 

Pod względem tematycznym Alpuhara jest utworem 
odosobnionym w poezji Mickiewicza, w której – jak 

wiadomo – poczesne miejsce zajmują postacie i wyda-
rzenia z dziejów Litwy, o czym świadczą tytuły następu-
jących poematów i wierszy – Grażyna, Konrad Wallenrod, 
Trzech Budrysów i Śmierć pułkownika. W tym kontekście 
oddzielnie trzeba wspomnieć o epopei Pan Tadeusz, któ-
rej świat przedstawiony urzeka różnorodnością litewskie-
go kolorytu. Inne obce tematy podejmował poeta w na-
stępujących utworach: Renegat (Ballada turecka), Sonety 
krymskie (tu duże bogactwo kolorytu tatarskiego), Ustęp, 
III części Dziadów (tu bardzo trafne spostrzeżenia na te-
mat ówczesnej Rosji i na dramatyczne porozbiorowe sto-
sunki rosyjsko-polskie). 

Burzliwe dzieje średniowiecznej Litwy, zwłaszcza jej 
wojenne zmagania z wrogim Zakonem Krzyżaków, na-
jobszerniej przedstawił Mickiewicz w romantycznej po-
wieści poetyckiej Konrad Wallenrod. Autor pisał to dzieło 
w latach 1825–1827, kiedy przebywał w Rosji na zesłaniu, 
wydał je zaś w Petersburgu w roku 1828. Okoliczności te 
– to znaczy czas i miejsce powstania Konrada Wallenroda 
– mają zasadnicze znaczenie dla interpretacji przesłania 
ideowego owego utworu, który wprawdzie zawiera pod-
tytuł Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, 
ale w zręcznie zawoalowanym podtekście odnosi się on 
bardzo wyraźnie do dawniejszych i współczesnych poecie 
relacji polsko-rosyjskich. 

W zamyśle Mickiewicza tytułowy bohater poematu 
miał się kojarzyć z historyczną postacią Wielkiego Mi-
strza Krzyżaków Konradem von Wallenrode (?–1393), 
który pochodził z Frankonii i stał na czele Zakonu, kiedy 
na polskim tronie zasiadał już Władysław Jagiełło. Kon-
rad Wallenrod zawierał z polskim władcą układy poli-
tyczne i przeciwdziałał powstaniu związku Litwy z Polską, 
który miał zapobiegać podbojowi Litwy przez Krzyżaków. 

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że Mickiewiczowski 
Konrad Wallenrod jest postacią całkowicie fikcyjną, zaś 
jego charakterystyka i przypisywane mu działania nie 
znajdują potwierdzenia w faktach historycznych1. 

1   Zob. M. Janion, Konrad Wallenrod [w:] Literatura polska. Przewodnik ency-
klopedyczny, t. I, Warszawa 1984, s. 468–469.

Wyd. ozdobne wykonane pracą, nakładem i staraniem Jana Tysiewicza, Paryż, 
1851, Druk Benard i Sp. niegdyś Lacrampe i Sp., zbiory POLONA
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Autor Konrada Wallenroda wykreował swojego boha-
tera na litewskiego patriotę, który postanawia podstępnie 
stanąć na czele Zakonu krzyżackiego i następnie wyru-
szyć z jego rycerstwem na wojnę z Litwą, ażeby zamierzo-
ną nieudolnością i kunktatorstwem doprowadzić Krzy-
żaków do klęski i tym sposobem zemścić się na wrogach 
narodu litewskiego. 

Historię życia Mickiewiczowskiego bohatera opowiada 
w poemacie litewski wajdelota, stary krzyżacki niewolnik, 
który swoimi pieśniami i opowieściami rozbudza wśród 
więzionych Litwinów miłość i przywiązanie do utraco-
nej ojczystej Litwy, zagrożonej przez najazdy Krzyżaków. 

W rozdziale IV poematu, zatytułowanym Uczta, au-
tor umieścił wyodrębnioną wersyfikacyjnie Powieść waj-
deloty. Z jej treści wynika, że rzekomy Konrad Wallen-
rod jako litewskie dziecko był porwany przez Krzyżaków. 
Sam wielki mistrz Winrych2 wychowywał go na Niemca, 
który pod imieniem i nazwiskiem Walter Alf, miał wyro-
snąć na rycerza Zakonu. Niewolnik wajdelota opowiadał 

2   Wielki mistrz Winrich von Kniprode jest postacią historyczną, na czele Za-
konu stał w latach 1353–1382, wobec Litwy prowadził politykę podbojów. Zob. 
hasło Krzyżacy [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 15, Warszawa 2003, s. 117 
(autor Roman Czaja).

młodemu rodakowi o Litwie, budził przywiązanie do niej 
i uczył go mowy ojczystej. Podczas jednej z krzyżackich 
wypraw przeciw Litwie Walter Alf przeszedł na stronę 
Litwinów, później zaś ożenił się z Aldoną, córką księcia 
Kiejstuta (owa córka jest fikcyjną postacią literacką, któ-
ra wzbogaca i dramatyzuje fabularne zdarzenia poema-
tu). Walter Alf postanawia jednak potajemnie zostawić 
Litwę i Aldonę, aby jako rycerz chrześcijański walczyć 
z pogaństwem w obcych krajach. Historię swojego życia 
tak wspomina sam bohater opowieści: 

[…] Miałem imię Waltera, Alfa nazwisko przydano;
Imię było niemieckie, dusza litewska została… 

 Wajdelota snuje podczas uczty długą opowieść o tym, że 
Walter Alf udał się do Kastylii, gdzie ówcześni Hiszpa-
nie walczyli o umocnienie swojego królestwa i wyparcie 
ze swoich ziem przybyłych wcześniej z północnej Afryki 
muzułmańskich Maurów, którzy zamieszkiwali zdobycz-
ne prowincje wokół Sewilli, Toledo, Kordoby i Grenady. 

W tym momencie rozwoju akcji poematu pojawia się 
w nim ów hiszpański wątek, wyrażony w Alpuharze. Wte-
dy też nasuwa się pytanie o związek tej ballady z treścią 
Konrada Wallenroda. Związek ten widoczny jest w cza-
sowej zbieżności wydarzeń, czyli walk Litwinów z Krzy-
żakami oraz Hiszpanów z Maurami (apogeum tych walk 
przypadło na czasy przełomu XIV i XV wieku). Głęb-
szy wszakże związek Alpuhary z całością treści Konra-
da Wallenroda realizuje się w ideowym przesłaniu oby-
dwu tych tekstów literackich (tę „hiszpańską” balladę 
należy jednak rozpatrywać jako integralną część poema-
tu Mickiewicza). 

Bohater Powieści wajdeloty wsławił się walecznością na 
ziemiach Kastylii i wyróżniał się też gorliwością w wy-
znawanej wierze chrześcijańskiej. Nie dowiadujemy się 
jednak z tej opowieści starego Litwina, w jakich okolicz-
nościach rycerz Walter Alf „przeobraził się” w postać 
Krzyżaka Konrada Wallenroda i kiedy wrócił do zamku 
krzyżackiego w Malborku. Dzięki swoim duchowym za-
letom zdobył wysoki szacunek wśród Krzyżaków i wkrót-
ce obrany został Wielkim Mistrzem Zakonu. 

W życiu zakonnym Konrad Wallenrod wiódł życie sa-
motnika, lubił „pieśni nucone cudzoziemską mową”, a je-
dynym jego przyjacielem był stale mu towarzyszący stary 
litewski wajdelota Halban.

Wspomniana wyżej uczta w zamku malborskim koń-
czy IV rozdział poematu. Tytułowego bohatera nudzą we-
sołe pieśni o miłości, wędrownych rycerzach i ich przygo-
dach. Pragnie on słuchać pieśni „dzikiej i twardej” i sam 
zaśpiewał zgromadzonym biesiadnikom pieśń, którą po-
znał podczas walk w Kastylii. 

Scena finałowa Alpuhary Adama Mickiewicza, ilustracja Jana Tysiewicza,  
s. 113, Konrad Wallenrod i Grażyna, wyd. ozdobne, Paryż, 1851, 
Druk Benard i Sp. niegdyś Lacrampe i Sp., zbiory POLONA
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Któż po uważnej lekturze Konrada Wallenroda nie za-
chwycił się melodyjnością strof ballady Alpuhara i nie za-
dumał się nad zagadkowością jej treści? A oto początko-
we strofy owej ballady: 

Już w gruzach leżą Maurów posady,
Naród ich dźwiga żelaza,
Bronią się jeszcze twierdze Grenady,
Ale w Grenadzie zaraza,
 
Broni się jeszcze z wież Alpuhary 
Almanzor z garstką rycerzy,
Hiszpan pod miastem zatknął sztandary,
Jutro do szturmu uderzy.

(A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod – Alpuhara}

Dramatyczne losy wojny triumfujących Hiszpanów 
z Maurami odmieniają się jednak, kiedy do hiszpańskiego 
obozu przedziera się wódz Maurów Almanzor z zadżu-
mionej Grenady i deklaruje poddanie się wrogom oraz 
gotowość złożenia pokłonu Bogu chrześcijan. Na znak 
wierności swoich słów obejmuje i całuje Hiszpanów, aby 
ich zarazić dżumą. Swoim wrogom nie szczędzi przy tym 
szyderstwa: 

 
[…] Pocałowaniem wszczepiłem w duszę
Jad, co was będzie pożerać,
Pójdźcie i patrzcie na me katusze:
Wy tak musicie umierać!...

 
Ballada Alpuhara jest w Konradzie Wallenrodzie kulmina-
cyjnym wyrazem Mickiewiczowskiej idei walki zniewolo-
nego narodu z obcą przemocą. Przekaz siły tego wyrazu 
został tu wzmocniony przez okoliczność, że ową balladę 
śpiewa świadek i uczestnik walki wyzwoleńczej w Hiszpa-
nii. Alpuhara – i nie tylko ona – jest głoszoną przez pol-
skiego poetę gloryfikacją walki prowadzonej podstępem 
i zdradą, a więc działaniem powszechnie uznawanym za 
nieetyczne nawet w sytuacji, kiedy szlachetny cel uświę-
ca środki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Mic-
kiewicz był przez współczesnych krytykowany i oskarża-
ny o propagowanie takich metod w walce wyzwoleńczej. 
To właśnie w powieści wajdeloty młody Walter Alf (jako 
przyszły Wielki Mistrz Zakonu) słuchał nauk starego Li-
twina, które usprawiedliwiały podstęp i zdradę w walce 
o utraconą wolność swojego narodu:

Juliusz Kossak (1824–1899), A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”, pocztówki 
(1927–1936), wyd. Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, Kraków

Zakład Litograficzny A. Przyszlak (Lwów), ok. 1910, zbiory POLONA
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[…] „Wolnym rycerzom – powiadał – wolno wybierać oręże 
I na polu otwartym bić się równymi siłami; 
Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy, 
Zostań jeszcze i przejmij sztuki wojenne od Niemców,
Staraj się zyskać ich ufność, dalej obaczym, co począć”. 

Podstęp jako „jedyną broń niewolników” radzi stosować 
litewski wajdelota, wprowadza zaś w czyn wódz Maurów 
w Hiszpanii oraz Litwin, który jako fałszywy Konrad 
Wallenrod w roli Wielkiego Mistrza Zakonu doprowa-
dza Krzyżaków do klęski w ich wojnie przeciw Litwinom.

Jak wiadomo, świat opisywanych zdarzeń i postaci 
w Konradzie Wallenrodzie ma najczęściej charakter fik-
cyjny. A jak przedstawia się kwestia fikcji i autentyczności 
zdarzeń w Alpuharze? Tytuł Alpuhara pochodzi z języka 
arabskiego (al. baszrat), w którym wyraz ten oznacza „pa-
stwiska”, ale w balladzie Mickiewicza Alpuhara przedsta-
wiona została jako miasto (por. „Broni się jeszcze z wież 
Alpuhary Almanzor z garstką rycerzy…”3). Alpuhara 
znajduje się na terenie prowincji Andaluzja w południo-
wej Hiszpanii, tam też rozciągały się niegdyś rozległe gó-
rzyste pastwiska. Twierdzę Hiszpanów, do której wódz 

3   Zob. hasło Alpuhara [w:] W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, 
PIW, Warszawa 1991, s. 34.

Maurów Almanzor miał przynieść śmiertelną zarazę, au-
tor ballady umiejscowił w Grenadzie. Wspomniany wyżej 
Almanzor nie jest postacią historyczną, podobny przydo-
mek w języku arabskim (al.-Mansur) znaczy „zwycięski”4. 

W zamyśle Mickiewicza nie miała znaczenia chrono-
logia wojennych wydarzeń w okresie zmagań Hiszpanów 
z Maurami w grenadzkim emiracie. W Alpuharze przewa-
ża oczywiście fikcja nad realnością faktów historycznych. 
Autor rozwijał tu przede wszystkim swoją ideę nierównej 
i podstępnej walki niewolników ze swoimi ciemięzcami. 
Zamysł Mickiewicza dotyczył – co było oczywiste – poli-
tycznej sytuacji zniewolonego narodu polskiego w warun-
kach porozbiorowych. Ze względu na cenzurę władz za-
borczych ową śmiałą wolnościową ideę autora Dziadów 
należało „przemycić” w historycznej „masce” późnego śre-
dniowiecza i przenieść w etnicznie odmienne środowisko. 
Temat wojny Hiszpanów z Maurami w dziele Mickiewicza 
okazał się w tym przypadku bardzo odpowiedni i nie bu-
dził podejrzeń cenzury, gdyż nie kojarzył się z walką Po-
laków o wolność. Ten twórczy zamysł Mickiewicza w bal-
ladzie Alpuhara był zatem harmonijnie wkomponowany 
w ideowe przesłanie Konrada Wallenroda. 

Jan Orłowski

4   Podaję za: tamże, s. 33 (hasło: Almanzor).
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TEATR HISZPAŃSKI
ZŁOTEGO WIEKU

Stefan 
Kruk

Podróże i polityka

Hiszpania na przełomie XVI i XVII stulecia była potę-
gą nie tylko europejską, ale i światową. Wielkie podróże 
morskie, u źródła których stała tyleż ciekawość świata, co 
i nadzieja wielkich zdobyczy, poszerzały wiedzę o niezna-
nych lądach. Przypomnijmy zatem podstawowe wydarze-
nia o znaczeniu epokowym. I tak: w roku 1492 Krzysz-
tof Kolumb szukając najkrótszej drogi do Indii odkrył 
Amerykę. Dotarł do Małych, potem do Dużych Antyli. 
Wprawdzie znawcy przedmiotu dowodzą, że Wikingo-
wie dotarli do Ameryki Północnej 500 lat wcześniej. Tym 
niemniej epokowa wyprawa Kolumba miała to znaczenie, 

że zachęcała do dalszej penetracji Indii Zachodnich, jak 
początkowo nazywano nowy kontynent. Przeto w 1519 r. 
Hermán Cortez dokonał podboju Meksyku, a konkretnie 
cywilizacji Majów i Azteków. Inny Hiszpan, Francisco Pi-
zarro, podbił imperium Inków w Peru w Ameryce Połu-
dniowej (r. 1529). Sześć lat później założył stolicę Peru 
– Limę. Z opanowywaniem owych terytoriów wiązał się 
rabunek złota wywożonego do Hiszpanii.

W dziedzinie polityki europejskiej pojawiają się symp-
tomy przyszłego zmierzchu hegemonii monarchów hisz-
pańskich. Pierwszym z nich była porażka Wielkiej Ar-
mady w starciu z flotą angielską w 1588 r. I mniejsza o to, 
czy przyczyną niepowodzenia Hiszpanów była burzliwa 
pogoda, czy też mała zwrotność ich dużych i ciężkich ża-
glowców, liczy się to, że od tego momentu Anglia stała się 
pierwszą potęgą morską świata.

Drugim takim symptomem była utrata Niderlandów 
(1648 r.), a trzecim wywalczenie niepodległości przez 
Portugalię (1659 r.). Osłodą tych porażek dla hiszpań-
skiego tronu było złoto płynące z kolonii amerykań-
skich. Ale Złoty Wiek w tym państwie wiązał się nie tyle 
z owym cennym kruszcem, co przede wszystkim z roz-
kwitem sztuki hiszpańskiej.

Z ł o t y  w i e k  s z t u k i  h i s z p a ń s k i e j

Prezentację rozpocznijmy od wskazania największych 
twórców malarstwa. Tę wspaniałą galerię arcydzieł otwie-
ra E l  G r e c o  (1541–1614), Kreteńczyk wykształcony 
w Wenecji i osiadły w Toledo w dojrzałym okresie twór-
czości. Wymieńmy bodaj trzy jego dzieła: „Zmartwych-
wstanie” (1598), „Widok miasta Toledo” (1608) oraz 
„Pogrzeb hr. Orgaza” (1584). Jan Białostocki z niezwy-
kłą precyzją oraz lapidarnością określił kunszt El Greco, 
który to artysta „połączył w swoich dziełach bizantyńską 
tradycję malarstwa z wenecką doskonałością kolorystycz-
ną i hiszpańskim uniesieniem religijnym”1.

Drugim geniuszem malarstwa hiszpańskiego Zło-
tego Wieku był J o s é  d e  R i b e r a  (1588–1652), 

1 Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 1966, s. 372.Dominikos Theotokopulos zwany El Greco (1541–1614), Ekstaza św. Franci-
szka, przed 1600, 144 × 212, olej, płótno, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach.
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Jusepe (José) de Ribera (1591–1652), Magdalena Ventura z mężem i synem  
(Kobieta z brodą), 1641, 144 × 212, olej, płótno.

Diego Velázquez (1599–1660), Panny dworskie (Las Meninas), 1656, 276 × 318, 
olej, płótno, Prado, Madryt

Bartolomé Esteban Pérez Murillo (1617–1682), Chłopcy jedzący winogrona 
i melona, 1645/46, 104 × 146, olej, płótno, zbiory Pinakotheka.

Francisco de Zurbarán (1598–1664), Chrystus przy kolumnie, 1661, 123 × 179, 
olej, płótno, Muzeum Narodowe, Wrocław.
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wykształcony w Walencji i osiadły w Neapolu. Dla przy-
kładu wymieńmy jego obraz o treści religijnej „Sen Jaku-
ba” z galerii Prado w Madrycie.

Kolejnym artystą tego okresu był F r a n c i s c o  Z u -
r b a r á n  (1598–1664). Nela Samotyhowa tak zwięźle 
określiła zakres tematyczny malarza pracującego w Se-
willi i Madrycie: „Klasztor, kościół i dwór – to sfera dzia-
łalności Zurbarana”. I dodała: „Wszystko jest u niego do-
kładne; najdziwniejsze rzeczy odbywają się w sposób 
prosty i naturalny (…) Był realistą, obserwatorem rze-
telnym i opowiadaczem bez drobiazgowości i gadul-
stwa (…) Odtwarzał powagę, zadumę, żarliwość religij-
ną, ekstazę”2. Przykłady: „Św. Franciszek”, „Św. Tomasz 
u św. Bonawentury”. W tym gronie niezwykłych artystów 

2 Nela Samotyhowa, Malarstwo zachodnio-europejskie, NK, Warszawa 1964, 
s. 302.

największy rozgłos, obok El Greco, zyskał D i e g o  R o -
d r í g u e z  e  S i l v a  y  Ve l á z q u e z  (1599–1660), 
malarz nadworny króla Filipa IV. Urodził się w Sewilli, 
ale działał w Madrycie. „Velázquez, wielki jako portreci-
sta, uwiecznił styl dworu, styl epoki. Malował króla, kró-
lową, ich dzieci, brata i rządzącego państwem Olivaresa”3. 
Przykłady: „Infantka Margarita”, „Innocenty X” (papież), 
„Lance” („Poddanie Bredy”), „Damy dworu”.

Tę niezwykłą galerię malarstwa hiszpańskiego Złote-
go Wieku zamknijmy nazwiskiem B a r t o l o m e a  E s -
t e b a n a  M u r i l l o  (1618–1682) – „malarza Madonn”. 
Rodzinne miasto artysty, Sewilla, ma patronkę w oso-
bie Maryi. Murillo podejmował też tematykę rodzajo-
wą, świecką, czego przykładem jest obraz „Chłopcy je-
dzący owoce”.

L i t e r a t u r a

Obejmuje ona zarówno poezję, jak też traktaty religij-
ne oraz prozę narracyjną. Stylistycznie liryka hiszpań-
ska tego okresu jest zaliczana do epoki baroku. Pante-
on wybitnych liryków rozpoczyna urodzony w Sewilli 
F e r n a n d o  H e r r e r a  (1532–1597), „podziwiany za 
nadzwyczajną dyscyplinę słowa i oryginalność”4. Jeszcze 
większe znaczenie ma twórczość L u i s a  d e  G ó n g o -
r y  (1561–1627). Terenem jego działalności poetyckiej 
była Kordoba. „Podobnie jak Marino także Góngora nie 
stara się naśladować rzeczywistości. Sięgając po wysma-
kowany język, chętnie korzystając z neologizmów, naru-
szając naturalny porządek zdania, oddziela świat sztuki 
od sfery codzienności”5. Góngora pisał sonety, ballady 
oraz pieśni. Przykłady: „Polifem” (1627) i „Samotność” 
(1627). Trzecim poetą wysokiej rangi był F r a n c i s c o 
d e  Q u e v e d o  y  V i l l e g a s  (1580–1647). Z boga-
tej i różnorodnej twórczości tego poety i dyplomaty Jan 
Tomkowski wyróżnił „Sny” (1627) oraz „Godzinę dla 
każdego” – utwory o wyraźnym ostrzu satyrycznym.

Skoro mowa o Hiszpanii XVI w. nie można pominąć 
wielkich przedstawicieli zakonu karmelickiego, refor-
matorów tego środowiska. I tak, św. Te r e s a  z  Á v i -
l i  (1515–1582) zostawiła siostrom „Twierdzę duchową”, 
traktat alegoryczny traktujący o poszukiwaniu Boga. Na-
tomiast św. J a n  o d  K r z y ż a  wytyczał duszy ludzkiej 
„Drogę na Górę Karmel” (1579). Obydwa dzieła należą 
do arcydzieł literatury mistycznej.

Naturalnie kwitła też proza narracyjna. A u począt-
ku tej twórczości stała „powieść łotrzykowska” „Żywot 
Łazika z Tormesu”, wydrukowana anonimowo w 1554 r. 

3 Tamże, s. 304.

4 Jan Tomkowski, Dzieje literatury powszechnej, Świat Książki, Warszawa 2008, s. 121.

5 Tamże

Daniel Chodowiecki (1726–1801), Don Kichot przed olbrzymem, ilustracja  
do „Don Kichota z Manchy” Miguela de Cervantesa, 1780, 8,7 × 15, akwaforta,
zbiory POLONA.
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T e a t r  i  d r a m a t

Tradycja sięga wieków średnich, kiedy dawano widowiska 
jarmarczne. Nieco później lekkie komedyjki wystawia-
no na ulicach i podwórkach zabudowań mieszkalnych. 
Tymi formami widowisk nie gardzili wielcy twórcy Złote-
go Wieku: Miguel de Cervantes oraz Lope de Vega. Przy-
pisuje się im autorstwo sięgające dwóch tysięcy utworów 
tego gatunku, choć, jak sądzę, już dziesiątki takich pro-
dukcji zmuszają do zastanowienia. Na szczęście przygod-
nego obserwatora nie obowiązuje całościowy ogląd tej 
twórczości, dlatego proponuję wybór samych arcydzieł. 
A tych nie brakowało w teatrze hiszpańskim.

Lope de Vega (1562–1635)
W Polsce z powodzeniem wystawiano: „O w c z e 

ź r ó d ł o ” (powstałe w 1616 r.), „D z i e w c z y n ę 
z  d z b a n e m ” (1624) oraz „P s a  o g r o d n i k a ” 
(1618). Ten ostatni utwór (tytuł!) stał się przysłowiem-
-legendą, a to za sprawą aforyzmu jednej postaci ko-
medii, mianowicie Teodor, sekretarz hrabiny Diany de 
Belfor, zakochany w swej pani, zarzuca jej nieczułość 
oraz bawienie się odprawianiem kolejnych adoratorów. 
„Waszmość pani to tak jak pies ogrodnika [sam] nie zje 
i [innemu] zjeść nie pozwala”. Jego słowa w skróconej 

Oczywistą rzeczą jest fakt przynależności tego utworu do 
literatury popularnej, przeznaczonej dla ludu.

A jakiego adresata miał na myśli M i g u e l  d e 
C e r v a n t e s  (1547–1616) publikując w dwóch czę-
ściach swego „Don Kichota” (cz. I: 1605, cz. II: 1615)? 
Współcześnie w obiegu czytelniczym znajdują się skróco-
ne wersje tej parodii eposu rycerskiego przeznaczone dla 
starszych dzieci, zaś pełny tekst staje się przedmiotem za-
dumy u odbiorców dorosłych. Wielcy poeci romantyczni 
podziwiali głębię myśli Cervantesa konfrontującego ma-
rzycielstwo Don Kichota, ofiary romansów rycerskich, 
z trzeźwym realizmem sługi Sanczo Pansy. Osobiście nie 
potrafię śmiać się z wyczynów „błędnego rycerza”, gdyż 
w tym arcydziele dostrzegam przede wszystkim wzorco-
we studium obłędu; jak tu się śmiać z czyjejś choroby, 
choćby to była, jak w tym wypadku, postać literacka?

Daniel Chodowiecki (1726–1801), Potyczka na drodze, ilustracja do „Don 
Kichota z Manchy” Miguela de Cervantesa, 1780, 8,7 × 15, akwaforta,
zbiory POLONA.

Karta tytułowa pierwszego wydania po drugiej wojnie, zbiory POLONA.
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wersji powtarzane są po dziś dzień, tyle że raczej pod ad-
resem mężczyzn. W komedii de Vegi gorzkie słowa se-
kretarza w końcu skruszyły niestałe serce hrabiny i godzi 
się ona na mariaż z Teodorem, a przy okazji autor skoja-
rzy jeszcze dwie młode pary. A wszystkie te zaloty i pod-
chody miłosne dzieją się w scenerii słonecznego Neapolu.

W Lublinie „Psa ogrodnika” wystawił dyrektor Maksy-
milian Chmielarczyk w sezonie 1949/50. Ponadto Teatr 
im. J. Osterwy zaprezentował swej widowni „N a u c z y -
c i e l a  t a ń c ó w ” za dyrekcji Zdzisława Lorenowicza 
i w reżyserii Wandy Laskowskiej (sez. 1955/56). Ten sam 
kierownik lubelskiej sceny wystawił „Wę d k ę  F e n i k -
s a n y ” (sez. 1957/58) z pamiętną kreacją Teresy Lasoty 
w roli tytułowej.

Tirso de Molina (1584–1648)
De Molina (prawdziwe nazwisko: Gabriel Téllez) był 

zakonnikiem, co nie przeszkadzało mu w zasilaniu scen 
hiszpańskich licznymi komediami. Stefania Borkow-
ska-Ciesielska wyraziła pogląd, że Tirso de Molina był 
znawcą psychiki kobiecej, cechowało go też spontanicz-
ne poczucie humoru. Z około osiemdziesięciu zacho-
wanych tekstów wesołego mnicha trzy uznano za wy-
jątkowe, mianowicie: „K o m e d i ę  o  s e w i l s k i m 

u w o d z i c i e l u ” (prototyp Molierowego „Don Juana”), 
„P o b o ż n ą  M a r t ę ” (inspirującą autora „Świętoszka”) 
oraz „Z i e l o n e g o  G i l a ” (1617), nad którym warto 
się zatrzymać.

Streszczenie fabuły tego utworu nie jest łatwe, a to za 
sprawą przebieranek bohaterek oraz forteli mających na 
celu zdobycie serca ukochanego [-ej]. Dodam jedynie, że 
pełna wdzięku oraz inteligencji donna Diana kocha don 
Martina, który z kolei zdaje się bardziej pożądać pienią-
dze. A tu Don Pedro za poślubienie swojej córki donny 
Inez obiecuje 70 tysięcy dukatów. W pannie zadurzył się 
don Ricardo. W tej sytuacji donna Diana przechodzi do 
działania, przebiera się w strój męski, by jako Don Gil 
rozkochać w sobie donnę Inez, co z kolei po wielu pe-
rypetiach doprowadzi do ołtarza dwie pary: donnę Dia-
nę ze skruszonym don Martinem oraz donnę Inez z don 
Ricardem.

W lubelskim Teatrze im. J. Osterwy wystawiono „Zie-
lonego Gila” w sez. 1958/59 za dyrekcji Jerzego Torończy-
ka w parafrazie Juliana Tuwima. Niezapomniane kreacje 
stworzyły wówczas: Danuta Nagórna w roli donny Diany 
oraz Teresa Lasota kreująca rolę donny Inez.

Lope de Vega, rycina XVII w., (Dominio público)

Tirso de Molina, właśc. Gabriel Téllez, rycina wg. Antonio Manuel de Hartalejo,
XVIII w., (Dominio público)



→

n u m e r  4  ( 1 1 4 )  l i p i e c – s i e r p i e ń  2 0 2 2  •  1 5

Pedro Calderón de la Barca (1600–1681)
Uznany za geniusza, stawiany na równi z Szekspirem, 

a zarazem wnoszący nową jakość do teatru hiszpańskie-
go. Poprzednio wymienieni dramatopisarze wyrażając 
radość życia doskonale mieścili się w kanonach estety-
ki renesansowej. Calderón stawia swoich bohaterów wo-
bec poważniejszych zagadnień: honoru, wierności religii 
chrześcijańskiej, tajemnicy istnienia. On, jak Cervantes 
i Lope de Vega, rozpoczynał dorosłe życie od żołnierki, 
by następnie odnaleźć swe powołanie w stanie duchow-
nym oraz pisarstwie. Jemu również przypisuje się rozle-
głą spuściznę literacką, ale dla naszych potrzeb wystarczy 
wymienić kilka utworów, za to samych arcydzieł: „Księcia 
Niezłomnego” (1629), „Lekarza swego honoru” (1635), 
„Życie snem” (1635), wreszcie „Alkada z Zalamei” (1652).

Ale rozpocząć musimy od innego tekstu, mianowicie 
„Wielkiego teatru świata” (1636), który świadczy o specy-
fice kultury hiszpańskiej. Utwór ten przynależy bowiem 
do gatunku autos Sacramentales, to jest dramatu integral-
nie związanego z liturgią Bożego Ciała.

„K s i ę c i a  N i e z ł o m n e g o ” sparafrazował dla 
teatru polskiego Juliusz Słowacki w 1844  r. i w tym 

swobodnym przekładzie bywa on grany niekiedy nad 
Wisłą i Wilją. Fabuła utworu zbudowana została na kan-
wie wydarzenia historycznego, które miało miejsce w śre-
dniowieczu. Oto szlachetny rycerz portugalski Don Fer-
nand dostaje się do niewoli muzułmańskiej. Wrogowie 
obiecują mu wolność, jeśli podda broniącą się Ceutę. Gdy 
Don Fernand odmawia, zostaje poddany torturom, na-
stępnie skazany na śmierć głodową. Staje się więc mę-
czennikiem, „Księciem Niezłomnym”.

W teatrze polskim pamiętną kreację calderonowego 
obrońcy wiary chrześcijańskiej stworzył Juliusz Osterwa, 
ale nie od razu zachwycił publiczność. Gdy zimą 1918 r. 
sięgnął w Kijowie po tekst parafrazy „Księcia Niezłom-
nego” doznał porażki; po prostu zespół, którym rozpo-
rządzał, nie sprostał zadaniu. Po powrocie do kraju nie 
przestał myśleć o arcydziele Calderona: „Kusił go «Ksią-
żę Niezłomny» z tłumami statystów na tle jakichś zam-
kowych ruin, na dziedzińcach pałaców”6. Ostatecznie do 
tej inscenizacji doszło w Wilnie na uniwersyteckim Dzie-
dzińcu Skargi pod koniec sezonu teatralnego 1925/26. 
Następnie Osterwa wystawił ten dramat w Krakowie na 
dziedzińcu wawelskim w 1933 r.

6 Józef Szczublewski, Pierwsza Reduta Osterwy, PIW, Warszawa 1965, s. 235.

Pedro de Villafranca y Malagón, Pedro Calderon de la Barca (1600–1681), 
1676, 13 × 18,8, rycina chalkograficzna, rytownik Regius Sculpsit Matriti 
(Dominio público)

Okładka, wyd. z 1926 r., Księgarnia Wydawnicza W Zukerkandla (Lwów), 
zbiory POLONA
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Niezwykle sugestywnie inscenizację wileńską opisał 
Stefan Srebrny: „Wspaniałe tło kościoła św. Jana dawa-
ło ton zasadniczy; ku niemu zwracały się osoby działają-
ce, gdy mowa była o Bogu, Wierze, Kościele – i pewien 
jestem, że ani na chwilę nikomu z widzów nie przeszło 
przez myśl pytanie, skąd wziął się kościół w kraju muzuł-
mańskim (…) Niebo gwiaździste i blaski pochodni do-
pełniały podniosłego nastroju”7.

Nie mniej problemów inscenizacyjnych nastręcza 
„Ż y c i e  s n e m”. 
I paradoksalnie sprawy nie ułatwia zlokalizowanie akcji 
dramatu „na dworze polskim”, choćby z tego powodu, że 
autor nie znał naszych realiów, co najwyżej wiedzę o nich 
czerpał z dostępnych mu druków. Zresztą nie historia 
jest tematem omawianego utworu, lecz los ludzki, a ra-
czej jego kruchość, zmienność i niepewność. Oto monar-
cha Bazyli (oczywiście poczet królów i książąt polskich 
nie odnotowuje takiego imienia) zapoznał się z przepo-
wiednią, wedle której jego syn będzie okrutnikiem nasta-
jącym na życie ojca. Przeto rozkazuje zamknąć chłopca 
w odległej wieży zamkowej, w której jest on odgrodzony 
nie tylko od życia dworu, ale i kraju całego. Bazyli posia-
da też córkę Estrellę, którą pragnie poślubić książę mo-
skiewski Astolf, kalkulując sobie, że skoro Bazyli nie ma 

7 Stefan Srebrny, Teatr grecki i polski, PWN, Warszawa 1984, s. 608-609.

następcy tronu to on – żeniąc się z jego córką – zawład-
nie Polską włączając ją w skład swego państwa. Ale w Ba-
zylim budzą się wątpliwości – może horoskop się mylił, 
a on krzywdzi własne dziecko?; nakazuje więc przenieść 
śpiącego syna do komnat królewskich, ubrać go w okaza-
ły strój następcy tronu, by ostatecznie przeciąć wszelkie 
wątpliwości. Niestety królewicz Zygmunt (to imię poja-
wia się trzykrotnie w spisie władców Polski), wzrasta-
jący w odosobnieniu, wśród dzikich zwierząt, wykazu-
je symptomy okrucieństwa, co zdaje się przemawiać na 
rzecz prawdziwości owego horoskopu, przeto młodzie-
niec wraca do więzienia. Książę moskiewski triumfuje – 
jak się okaże – przedwcześnie.

Tymczasem królewicz obudziwszy się w lochu nie 
może odgadnąć, która rzeczywistość jest prawdziwa – 
pałacowa, czy ta więzienna. Do celi Zygmunta przyby-
wa Rozaura, narzeczona Astolfa, prosząc o pomoc, ale 
interwencja przychodzi z zewnątrz. W kraju wybuchają 
zamieszki, gdyż lud dowiedział się o uwięzieniu następ-
cy tronu. Wojsko uwalnia Zygmunta oddając ojca w jego 
ręce. Syn okazuje wspaniałomyślność, koronę przyjmie 
tylko od ojca. Książę moskiewski na osłodę otrzymuje 
rękę Rozaury.

Po Słowackim trud spolszczenia tego dramatu podjął 
Jarosław Marek Rymkiewicz tytułując swój przekład „Ży-
cie jest snem” (1971).

W innej stylistyce od wyżej omówionych napisany jest 
„A l k a d  z  Z a l a m e i” – zadziwia swoim realizmem. 
Jarosław Iwaszkiewicz w przedmowie do przekładu Lu-
dwika Hieronima Morstina (1954 r.) pisał: „Wielkość Cal-
derona jako pisarza i dramaturga polega na tym, że ma-
jąc fanatyczną wiarę w realność świata idei, stał jednak 
silnie na gruncie rzeczywistości...”8 To prawda z tą po-
prawką, że konwencję realistyczną wspiera tu silny pod-
kład melodramatu.

Akcja utworu rozgrywa się za panowania króla Fili-
pa II. Oto we wsi Zalamca w domu Pedra Crespo, najbo-
gatszego rolnika, obiera sobie locum don Alwaro, kapi-
tan oddziału żołnierzy podążającego na front w wojnie 
z Portugalią. Dowiedział się, że Crespo ukrył przed nie-
proszonymi gośćmi swą córkę Izabelę, słynącą z urody, 
przeto szlachcic postanawia podstępem zdobyć dziew-
czynę. Tymczasem do wsi przybywa dowódca wojsk don 
Lope Figueroa, który zajmuje miejsce don Alwara. Gdy 
po krótkim postoju ekspedycja rusza w dalszą drogę, 
kapitan wraca do Zalamei, siłą wykrada Izabelę i uwo-
zi do lasu. Pedro Crespo rusza w pogoń, ale ulega prze-
mocy żołdaków z oddziału don Alwara. Awanturnik do-
piął swego celu, lecz uwolniony Crespo wie, co nakazuje 

8 Jarosław Iwaszkiewicz, Przedmowa do: Calderon de la Barca, Alkad z Za-
lamei, Czytelnik, Warszawa 1954, s. VIII.

Ulotka, zbiory POLONA 
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obrona honoru. Wybrany alkadem przez mieszkańców wioski nakazuje uwięzić don Awara. Pełni teraz dwie funk-
cje: wójta i sędziego. Hańbę córki może zmyć mariaż z uwodzicielem, przeto Crespo prosi don Alwara, by poślubił 

Izabelę, otrzyma w wianie całe mienie 
alkada, ale dumny szlachcic odmawia. 
W tej sytuacji Pedro Crespo nakazu-
je zakuć kapitana w kajdany i powiesić 
go „z największym szacunkiem”. Do-
wódca don Lope de Figueroa zaniepo-
kojony o los podwładnego domaga się 
uwolnienia don Alwara. W tym mo-
mencie do Zalamei przybywa sam mo-
narcha. Zapoznał się ze sprawą porwa-
nia oraz zhańbienia córki alkada i jako 
sędzia sprawiedliwy zatwierdza wyrok 
wydany przez Pedra Crespo, a w dowód 
uznania mianuje go dożywotnim alka-
dem Zalamei. Tak honor wieśniaka zo-
stał obroniony, wszak prawo obowiązuje 
wszystkich bez wyjątku – tak prosty lud 
jak też „szlachetnie urodzonych”.

W Polsce wystawiano ten dramat od 
1782 r. w przeróbkach pod zmienio-
nymi tytułami: „Burmistrz poznański”, 
to znowu „Sędzia z Zalamei” (Kraków 
1889). W 1954 r. opublikowano wierny 
przekład utworu Calderona dokona-
ny przez Ludwika Hieronima Morstina 
z sugestywnymi ilustracjami malowany-
mi sepią przez Otto Axera. I w tej wersji 
„Alkad z Zalamei” gościł na wielu pol-
skich scenach.

Już ten syntetyczny, z konieczności 
więc niepełny, obraz sztuki hiszpań-
skiej Złotego Wieku uderza eksploz-
ją talentów twórczych oraz wielością 
niezwykłych dokonań, które stały się 
trwałym wkładem Hiszpanii do kultu-
ry światowej. Potwierdzeniem tej tezy 
są arcydzieła malarstwa, poezji, pro-
zy narracyjnej, wreszcie dramatu i te-
atru. Przy czym obserwujemy ewolucję 
stylistyki od dzieł powstałych w opar-
ciu o kanony renesansowe, do wzorco-
wych przykładów estetyki barokowej. 
Teatr pojmowany głównie jako miejsce 
szlachetnej rozrywki z czasem staje się 
terenem głębokiej zadumy nad kondy-
cją ludzką. 

Stefan Kruk
Jan Kęcki w roli tytułowej w Księciu Niezłomnym Juliusza Słowackiego według Pedra Calderóna 
 de la Barca, Zakład Fotograficzny „Rubens” (Poznań), [1898–1899], zbiory POLONA
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Przegląd historyczny 
sonetów hiszpańskich

Paweł 
Krupka

Za ojca sonetu zwykło się uznawać Petrarkę, za 
niedościgłego mistrza zaś Szekspira. Jednakże z pewno-
ścią żaden naród nie doprowadził tej wierszowanej for-
my z upływem wieków do tak imponującego i trwałe-
go rozkwitu, jak Hiszpanie. Wszyscy w Europie mamy 
swoje „sonety krymskie”, które stanowią dla poetów waż-
ne punkty odniesienia. Te szczytowe osiągnięcia są jed-
nak zwykle dziełem pojedynczych mistrzów, należą do 
jakiejś epoki. Sonet iberyjski pozostaje natomiast nie-
zmiennie od późnego średniowiecza do czasów dzisiej-
szych na szczycie kunsztu i popularności.

Wiele pereł hiszpańskiej liryki Złotych Wieków 
i czasów późniejszych, oprawionych w czternaście 

jedenastozgłoskowców (cechą hiszpańskiego sonetu 
wszystkich epok jest staranne przestrzeganie wytwornej, 
łacińskiej reguły), zostało spolszczone przez dawniej-
szych i współczesnych tłumaczy. Długo jednak nie po-
wstawał z nich zbiór, ukazujący rozwój sonetów zza Pi-
renejów przez stulecia. Pierwszej takiej próby podjąłem 
się u progu obecnego stulecia na łamach rzeszowskiego 
czasopisma Nowa Okolica Poetów, a następnie rozsze-
rzyłem ten zbiór w wydanej w 2003 roku książce Oto-
KrupSonet. Jako że od owych wydań upłynęły już niemal 
dwie dekady, uznałem, że warto przypomnieć Czytelni-
kom kilka mistrzowskich sonetów, tworzonych przez stu-
lecia za Pirenejami.

Garcilaso de la Vega
(1503–1536)

SONET V

Gest twój, o Pani, w duszę mą wpisany
i pisać śpieszno mi o twej osobie:
tak napisałaś ty, i w tym sposobie
jam na baczenie przed tobą skazany.

Chociaż niezdolnym, wrażeniem zmieszany,
co w tobie widzę, przedstawić to sobie,
czego nie pojmę, wiarą to odrobię
za prawdę biorąc wyobraźni stany.

Jam zrodzon by twej miłości być sługą;
wejrzała dusza ma na twą urodę;
na szatę dla niej twa postać skrojona;

To, co posiadam, twoją jest zasługą;
dla cię zrodzony, dla cię żywot wiodę;
dla cię zgon przyjdzie i dla ciebie skonam.

Karta tytułowa



→
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Luis de Góngora y Argote
(1561 – 1627 )

O MANZANARESIE

Manzanaresie, nie dał ci most chwały,
drwią z ciebie ludzie i zachodzą w głowę,
skąd most dla rzeczki na mostu połowę
z przęsłami, co by dla mórz się nadały.

Dziś w uniesieniu przewalasz się cały
i fal grzebienie burzyć się gotowe,
wczoraj szemrałeś mi zaś drętwą mowę,
że w marcu susze były i upały.

Na duszę tego, co w tępym zapale
trzema wiadrami miasto płukać musiał
i tym pomyjem ożywić twe fale,

powiedz, skąd żeś raz jak lew, raz jak trusia,
żeś wczoraj w biedzie, a dziś płyniesz w chwale?
–  Wypił mnie osioł wczoraj, dziś wysiusiał.

Francisco de Quevedo y Villegas
( 1580 – 1645 )

MIŁOŚĆ WYTRWALSZA OD ŚMIERCI

Cień ostateczny zamknie me powieki,
dnia blasku, który przyniósł, mnie pozbawi
i od zgryzoty duszę mą wybawi,
słodką godziną tłumiąc czas kaleki;

lecz nie, tam na przeciwnym brzegu rzeki
płonącą ogniem pamięć pozostawi:
tam w zimnej wodzie płomień mój się pławi
twardego prawa forsując zasieki.

Dusza, dla której cały bóg więzieniem
był, szpik, co gorzał płomieniem wezbranym,
żyły, co ogień dzielnie podsycały:

Ciało opuszczą, lecz nie zmysłów drżenie,
choć spopielone, będą odczuwały,
prochem się staną, ale zakochanym.

Duque de Rivas
( 1791 – 1865 )

PEWNA RECEPTA

Ucz się niewiele, nie martw się studiami,
niech zdobywają dyplomy prawnicy,
ostry miej język, młodzieńcze, w stolicy
niech bez skrupułów oczernia i mami.

Pisz do gazety; swemi opiniami
radykalnemi zasłyń w okolicy,
patriotyczne mowy na ulicy
ćwicz, lub w kawiarni między stolikami.

Wprzódy doradcy posadę otrzymaj,
znów mandat posła, w tem ci się przysłuży
rejestr właściwy, gdyś sprytnym blagierem;

nie wierz w zasady, tej strony się trzymaj,
której się większe powodzenie wróży
a lada chwila zostaniesz premierem.

(Dzieła) Obras de don Francisco de Quevedo Villegas, 1699, 
(Span 5305.1.3, Houghton Library, Harvard University)
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Jorge Guillén
( 1893 – 1984 )

ARS VIVENDI

Doczesne dziedzictwo zmarłego
Quevedo

Czas mija i westchnienie mnie nie zbawia,
Choć nie w mym wnętrzu, w zegara porządku,
Wiedząc i licząc, bieg wolnego wątku
– Nigdy mojego – pod niebem zostawia.

Obliczam, wiem i wzdycham – to nie sprawia
By pasja dnia – nie stanowię wyjątku –
Mnie opuszczała w siódmym lat dziesiątku,
Choć dłoń ma kruchą materię uprawia.

Ach, Boże mój, wiem, że nie jestem wieczny,
Ale śmiertelność nie jest tą nikczemną
Zmorą co rytmu pozbawi mnie mego.

Te chwile nie są czasem ostatecznym,
I póki jeszcze jest życie przede mną
Będę doczesnym dziedzictwem żywego.

Luis Cernuda
( 1902 – 1963 )

ZABAWA

„Zechciej mi towarzyszyć, mój drogi sonecie.”
„Jestem tu, czego pragniesz?” „Napisać cię właśnie.”
„Skoro tak stawiasz sprawę, mówię ci wyraźnie:
Nie wzrusza mnie to, co twa pierwsza strofa plecie”.

„Rzecz nie tkwi w twej opinii, ale w twym sekrecie.”
„Oto mój sekret: muszę uprzedzić cię właśnie,
że po tej strofie klamka mych drzwi się zatrzaśnie,
poważanie z daleka wystarczy mi przecie.”

„Zatem..” „Zatem skończone. Przerwij to pisanie.
Rymy i sens, kolory i zapachy róży
Dał mi już raz Góngora i Quevedo, przeto..”

„Jak to, a Mallarmé?” „Francuskie gadanie.
Dziś rodzę się i umieram w partactwie,  poeto.
Nie pisz mnie, baw się prozą, sonet ci nie służy.”

Carlos Bousoño
( 1923–2015 )

POWIEDZ, ŻE PRAWDĄ BYŁY

Powiedz, że prawdą były zagubione
owe ścieżyny w cichej łąki trawie;
to wzgórze czyste, niegdyś tak ciekawie
moim niewinnym wzrokiem wciąż nęcone.

Powiedz, że prawdą było rozgwieżdżone
to niebo, co się kryło przy nas prawie,
że prawdą miłość świata wbrew obawie
i ciało w szczerym polu zatracone.

Powiedz, że prawdą jest, że było warto
cierpieć i błądzić wśród fal w mrocznej łodzi
i przegrać tocząc wciąż walkę upartą.

Zwyciężać melancholię gdy się rodzi,
trwać w śnie bolesnym nieugięcie, twardo,
bez przebudzenia, kiedy dzień się rodzi.

Przełożył Paweł Krupka
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Kiedy zapada noc
Izabela I Kastylijska
Sztuka w jednym akcie

Manuel Muñoz 
Hidalgo

Przestrzeń sceniczna
Komnaty prywatne królowej na zamku Alcázar w Gra-

nadzie. Po lewej, patrząc ze strony widza, krucyfiks z bal-
dachimem i klęcznik, na którym leży brewiarz. Na ścianie 
w głębi gobelin z godłem Królów Katolickich i okno z witra-
żem. Po prawej, patrząc ze strony widza, biurko z fotelem. 
Na biurku książki, przybory do pisania, szkatuła, lampa 
olejna, liczne zapalone świeczniki, które nadają otoczeniu 
wygląd mauzoleum.

Miejsce
Granada, Alhambra

Czas
Jesień roku Pańskiego 1500

Osoba
Izabela, królowa Kastylii, lat 49, z wyglądu wyniszczo-

na z powodu śmierci dzieci i wnuka lecz pełna odwagi i po-
czucia obowiązku.

Sugerowana oprawa muzyczna
Śpiewnik pałacowy Juana de Enciny, harfa, wiola, trąb-

ka, rogi…

Izabela
Pojawia się przy witrażu, w stroju żałobnym, przygląda się 
ostatnim światłom zmierzchu, zbliża się do proscenium. 
Z wielkim smutkiem zwraca się do publiczności.

Kiedy zapada noc… Płacz i rozpacz pogrążają mnie 
w najgłębszym bólu matki, która przeżyła syna… (pod-
kreśla to, co mówi), dwóch synów w ciągu jednego roku…

Tu w Granadzie, mieście, które najbardziej się starało, 
dziesięć lat walki, pięknym mieście nazareńskiego króle-
stwa, raju zmysłów, które wyrwaliśmy Islamowi, ku więk-
szej chwale Pana Naszego Jezusa Chrystusa, gdzie rosną 
kwiaty, a fontanny grają jak wodne harfy, gdzie założyli-
śmy dwór i chowaliśmy naszego wnuka Michała jak księ-
cia… On też nie żyje! Nie wytrzymał wysokiej gorączki, 

biedny dwulatek… Zabrano mi najsłodsze pocieszenie 
żeby odkupić winy i błędy, które z mej woli lub przeciw 
sobie popełniłam.

Sto dwadzieścia dni żałoby dworskiej w Alhambrze się 
wypełniło po śmierci naszego wnuka, gdy Pan Nasz we-
zwał do siebie księcia Michała, dziedzica, który miał ob-
jąć te królestwa i lenna, pełnoprawny syn księżnej pani 
Izabeli, naszej córy pierworodnej i dziedziczki, która 
zmarła w połogu po wydaniu go na ten świat.

Powstrzymuje gniew.

Anonim flamandzki (z kręgu Jana Gossaerta), fragment obrazu  
Madonna z muchą (prawdopodobny portret Izabelli u stóp Marii), ok. 1520, 
olej na desce, 94 × 81, Kolegiata Santa María la Mayor w Toro (Zamora)
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Czyż jest ból bardziej okrutny, bardziej rozdzierający, niż 
cierpienie matki, która grzebie część swej duszy i pozo-
staje przy życiu…! Czemu, Panie mój Jezu Chryste, ka-
rzesz mnie tak nieludzko, skoro ludziom, co byli przy tym 
było tak ciężko…! Jest jesień i moje nieszczęście opada 
z liści jak drzewa.

Nie różnię się od innych matek, ale jestem królową, 
królową Kastylii, Aragonii… i muszę okazywać męstwo, 
spokój, ukrywać swe uczucia. Tak mnie wychowano i tak 
uczyniłam z mymi dziećmi, aby stawić czoło każdej for-
mie rządów. Moi poddani i wasale muszą widzieć zawsze 
w swej królowej panowanie nad przeciwnościami, żad-
nej słabości.

Pauza

Dobrze przyswoiłam sobie zmysł oszczędności i chrze-
ścijańskie obowiązki, nieufność wobec dworzan, wła-
dzy i ambicji panów feudalnych i duchownych, zakonów 
sprzeniewierzonych Bogu, zdrad, intryg… nauczyłam 
się powstrzymywać łzy i ukrywać wrażliwe strony, które 
zubożyłyby podziw, jaki mi okazują, choć jestem rozbi-
ta udręką, oddana samotności zamykam się w tych kom-
natach, żeby nikt w dobrej lub złej wierze nie okazywał 
swej królowej współczucia.

Tak wychowałam moje pięcioro dzieci… Nasze pię-
cioro dzieci, ofiary chorób, zniewag, zdrad, niechcianych 
małżeństw, które wywołują poczucie samotności i zawo-
du. Tyle decyzji władzy utrwalonej lub nie, ale nieugię-
tych, które narzucił rygor, nie łaskawość. Obietnice speł-
niają się według potrzeb.

Królowa też płaci za swe upadki. Oddałam serce 
wszystkim sprawom, które służyły moim ludom w prak-
tyce dobrych rządów, kierując się najwyższymi zasada-
mi chrześcijańskimi, które stosuje się we wierze i ją się 
pogłębia. 

Żeby utrwalić władzę Korony, żeby zebrać w siłę 
mój lud, który na początku był przestraszony, który bał 
się o swoje prawa, próbowałam wpoić mu miłość do 
sprawiedliwości.

Zasiadanie na każdym placu lub ulicy, by wysłuchać 
skarg mych wasali przeciw przechrzczonym żydom, oskar-
żanym o tyle nieprawości i czyniłam zadość wydając wy-
roki, przysporzyło mi posłuchu i autorytetu. Wiem, że są 
mi wdzięczni, lecz bardziej by mnie radowało, gdyby ich 
większość pojęła, jak ważne jest dla mnie lepsze rządzenie. 

Zbliża się do biurka. Gładzi książki.

To w czasie wojen nauczyłam się łaciny, potrzebnej do 
czytania najpotrzebniejszych pism o prawach, sztuce 

rządzenia, wojnie, którą znał znakomicie mój ojciec Jan 
II, król Kastylii i Leonu. Wpoiłam wszystkim mym dzie-
ciom praktykowanie cnót, znaczenie lektury i muzyki. 
Tak pragnę wiedzy i tak się zagłębiam w jej zdobywanie, 
że otoczyłam się humanistami. Podnosi mnie na duchu 
mądrość mistyków i filozofów, którzy objaśniają tajemni-
ce istnienia i krzewią ducha i roztropność wobec żywo-
ta tak nietrwałego, tak zawiłego jeśli chce się czynić tyl-
ko dobre dzieła.

Wsparłam też zamiar Antoniego de Nebrija, by stwo-
rzyć gramatykę kastylijską, pierwszą w języku ludowym, 
jaka powstała w Europie, „żeby utrwalić mowę”, której 
wcześniej nie doceniałam.

Siada na fotelu. Wyciąga kartki ze szkatuły, czule je 
całuje.

Jakże miłą towarzyszką jest mi lektura listów Izabe-
li, jedynej z naszych cór, która odziedziczyła mój cha-
rakter, tak pięknej, jak jej babka po mieczu pani Joan-
na Enríquez…!

Gdy owdowiała i powróciła na dwór, okazywała swe 
cnoty, zwłaszcza czynienie miłosierdzia, swą wiedzę, do-
brze przyjmowana w rozmowach, które toczyliśmy, jej 
ojciec Jegomość król Ferdynand i ja, o sprawach pań-
stwowych. Uczciwa, oddana, gotowa do pomocy bied-
nym i uciskanym, tak doskonała… Jaką wspaniałą królo-
wą utraciła Kastylia i Portugalia! Jakże świetnie by rządził 
nasz syn książę Jan, gdyby nie umarł tak młodo w dzie-
więtnastej wiośnie. Ożenił się był z austriacką księżnicz-
ką Małgorzatą, która mu była przyrzeczona, i po sześciu 
miesiącach od ślubu umarł w Salamance. Powiadają, że 
z miłości… Pierwszy z naszych synów, co odszedł! Jakże 
gorliwie i dostojnie przyszykowaliśmy ten pogrzeb. Ileż 
smutku i żałości ta śmierć przyniosła. 

Kieruje się w boczną stronę proscenium. Przeżywa to, co 
mówi.

Po urodzeniu nie przestawał płakać, jakby nie przyjmo-
wał życia, przywilejów, którymi Pan Bóg nasz go obda-
rował. Były mu przeznaczone wielkie misje władzy… To, 
że mój syn, nie zaślepia mi oczu na to, co oczywiste. Cią-
ża była taka trudna! Nie udał się silny, jakiego pragnęłam, 
tak, jak mój brat Alfons, słaby, wątły, chorowity… i jak on 
nie zdołał przeżyć ile trzeba…

Miałam nadzieję, że się wda w ojca… Uczuliłam niań-
ki, by go nie zaniedbywały, żeby książę rósł zdrowy i silny. 
Byłby mi wielką pociechą. Szukałam w Salamance uczo-
nych w językach i literaturze klasycznej, jak ojciec Diego 
de Deza, który został jego preceptorem.
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Pauza

Walczyłam o to, w co wierzę. Oddana sprawiedliwości, 
wyżej cenię bezwzględność prawa od łaskawości. Bu-
dzę respekt i nie może być inaczej, by zdobyć szacunek 
i autorytet. Niewiasta nie może być postrzegana niżej od 
męża. Któż ośmieli się poddawać w wątpliwość zdolno-
ści, mądrość i wysiłek godnej niewiasty! Liczę się z ich 
zdaniem, by podejmować właściwe decyzje i otaczam się 
roztropnymi kobietami, jak pani Beatriz Galindo, głów-
na ochmistrzyni, której małżonek wpadł w ręce Maura 
tu, w Granadzie.

Pauza

Nie uzurpowałam sobie tronu mej bratanicy Joanny. Nie-
prawości, które wstrząsnęły panowaniem mego przyrod-
niego brata, przyniosły mi tron Kastylii, pomimo intryg 
markiza Villeny, ambicji Pacheka, nie mniejszej chytro-
ści arcybiskupa Carrilla…

Jestem pełnoprawną córką króla Kastylii Jana II 
i wystąpiłam według prawa starszeństwa. Pakty, ukła-
dy, uznania… Musiałam działać szybko i ogłosiłam się 
królową po śmierci mego brata. Wiele mnie kosztowa-
ło pokonanie opozycji znacznej części szlachty kasty-
lijskiej, która żądała sojuszu z Portugalią, popierając 
moją bratanicę Joannę, zwaną Beltraneja, i wywołu-
jąc zbrojne zamieszki... Nie mogłam uniknąć rozlewu 
krwi!

Zbyt wiele trosk i goryczy kosztowało mnie zjednocze-
nie wszystkich królestw!

Słychać szczęk broni. Izabela kręci głową, potępia wojen-
ne zniszczenia. Gdy kieruje się w przeciwną stronę pro-
scenium, brzmi melodia miłosna. 

I zawsze polityka matrymonialna i myśl o interesie pań-
stwa ponad uczuciami. Wydaliśmy nasze dzieci tym, co 
dawali gwarancje umocnienia królestwa i tak je wycho-
waliśmy, by rządziły jak należy. 

Przyznaję, że sprzeciwiłam się propozycjom matry-
monialnym wysuniętym przez mego przyrodniego brata. 
Ślub z księciem Aragonii i królem Sycylii Ferdynandem 
ściągnął na mnie wrogość królestw Portugalii i Francji, 
gdy odrzuciłam ich książąt, ale zapewnił ciągłość dyna-
stii Trastámara w królestwach Kastylii i Aragonii, która 
nie zadowoliła mego królewskiego brata. Bóg tak chciał.

Ileż intryg, ile czuwania, ile cierpliwości musiałam 
okazać! Mój wybór okazał się słuszny, bowiem prócz 
tego, że dla obojga był korzystny, byłam szczęśliwa. Mał-
żeństwo nie było uprawomocnione przez dwa lata, kiedy 
już mieliśmy córkę Izabelę, aż przyszła tak upragniona 
bulla papieska. Staliśmy się małżonkami wobec prawa, 
choć nigdy nie byliśmy poza prawem w oczach Boga, 
Zbawiciela naszego. Miłość, jak wolność, trzeba zdobyć 
i by zachować miłość Jegomości Ferdynanda, musiałam 
wygrać bardzo subtelne batalie, przyjąć błędy małżon-
ka jako własne…

La Alhambra en Granada, España. 
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Gra harfa podczas recytacji.

Miłość, co nie boli
nie zazna radości,
niewarta niedoli,
gdy mało czułości;
Lepiej ból, co trawi,
rozkoszy pozbawi,
niż trwać bez miłości.

Kochałam i wciąż bardzo kocham króla, mego małżonka 
i nie mogę ukryć, że jak na dobrą żonę przystało, posta-
nowiłam zadbać o swój spokój pilnując dam dworu i wy-
bierając skromnie przez naturę obdarzone, lecz król jest 
słaby, podatny na cielesne rozkosze, które przysparzają 
mi tyle zgryzot…

Zobowiązałam się nawet chować jego dwoje dzieci 
wraz z ich matkami, gdyby poległ na wojnie portugal-
skiej… i wygrał tę wojnę, temu kazaliśmy wybudować 
klasztor Królewski Świętego Jana w Toledo, dla więk-
szej chwały naszego Zbawiciela. Skłamałabym, gdybym 
uznała, że nie ulegam zazdrości, lecz moje oddanie ma 
też inne powody, bowiem nigdy nie zabrakło mi jego lo-
jalności, mocy i odwagi. Wspólnie stworzyliśmy Świę-
te Bractwo, żeby chronić lud przed złoczyńcami i zbrod-
niarzami, ono wypełniło wszak dobrą służbę na wojnie 
o Granadę, razem zapewniliśmy sprawiedliwość, razem 
otoczyliśmy się literatami, uczonymi i rządcami, którzy 
są naszymi oczami, razem odnieśliśmy tryumfy i zwy-
cięstwa, jak zdobycie Granady i odkrycie Nowego Świata 
przez admirała Krzysztofa Kolumba. 

Nie spodobało nam się, że admirał chciał sprzedawać 
Indian jako niewolników. Tak Jegomość król Ferdynand, 
jak i ja, potępiamy taki handel i stworzyliśmy podstawy 
ochrony poddanych Nowej Hiszpanii. Wystarczy ogro-
mu złota, które przywożą karawele, tak potrzebnego do 
utrzymania królestwa. Nigdy nie aprobowaliśmy nie-
wolnictwa. Pod naszym jarzmem znalazło się wiele lu-
dów barbarzyńskich i narodów o mowie pielgrzymów. 
Admirał odwiedził mnie z prośbą o zwrot swych praw 
jako „odkrywcy”, bowiem został pojmany w Indiach wraz 
z braćmi, przywieziony do Kadyksu w kajdanach i oskar-
żony o pewne nieprawości. Król i ja darowaliśmy mu wol-
ność i przywróciliśmy mu przywileje, by mógł przygoto-
wać czwartą podróż.

Po kilku krokach w stronę biurka odwraca się ku proscenium.

Zbliża się kres mego życia… Jestem zmęczona, bardzo 
zmęczona ukrywaniem bólu ciała i duszy. Śpię mało, 
bardzo mało… Dręczą mnie nowe zmartwienia i bar-
dzo cierpię, ale nie mogę sobie pozwolić na uskarżanie. 
Medycy zalecili mi odpoczynek, jakby to było łatwo ich 
słuchać… Chcę, żeby mój trup tu spoczął, w Granadzie, 
mieście gdzie zostało tyle wspomnień. 

Gra melodia arabska połączona z inną, żydowską.

Zbyt wiele nieprawdziwych faktów mi przypisano… Ara-
bowie, tak jak Żydzi, stanowili zagrożenie dla chrześcijań-
stwa, ale umieliśmy wykorzystać dobrych żydowskich do-
radców. Żydzi nie zostali wypędzeni, żeby przywłaszczyć 

Wewnętrzny dziedziniec z widokiem na fontannę lwów, Alhambra en Granada, España 
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sobie ich majątki, daliśmy im możliwość, żeby się ochrzci-
li i przyjęli wiarę chrześcijańską, warunek by stać się pod-
danymi Królestwa. Moja głęboka pobożność zobowiązu-
je mnie do szerzenia religii chrześcijańskiej i służę temu 
całym sercem.

Trzy miesiące po zdobyciu Granady dla Kastylii zarzą-
dziliśmy wydalenie Żydów, lecz zaoferowaliśmy im chrzest. 
Tym, którzy nas oszukali, Inkwizycja zasądziła surowe 
kary. Byłam łaskawa wobec tych, którzy na to zasłużyli, 
a nie prosili o łaskę. Byłam chwalona i osądzana, bronio-
na i gwałtowne atakowana, obserwowana i ignorowana. 

Chciałam władzy i walczyłam o nią. Podjęłam trudne 
decyzje i przyjęłam za nie pełną odpowiedzialność. 

Przez witraż przenika noc. Bicie dzwonów miesza się 
z gregoriańskim śpiewem miserere. Izabela zbliża się do 
krzyża, klęka na klęczniku, otwiera brewiarz i żegna się, 
bardzo udręczona.

Pragnę, Panie Jezu Chryste, byś przygarnął tę niepo-
cieszoną matkę, tę królową, która przyjmuje Twą boską 
wolę, która oddała swe życie, królestwa i lenna Twej służ-
bie, zawsze gotowa we wszystkich sprawach i powinno-
ściach, modlitwą, zasługami i dziełami podjętymi w Twe 
imię. Wejrzałeś łaskawie na twój lud i królestwo, broni-
łeś go, powiększyłeś i wywyższyłeś. Błagam więc Twe nie-
skończone miłosierdzie, byś zesłał moc, aby utwierdzić 
wszystko to, co przyniosła ewangelizacja, wdzięczna za 
otrzymane łaski ośmielam się prosić o więcej odwagi, by 
lepiej służyć Twej chwale…

Wybucha szlochem wstając, tyłem do krzyża, podnosi 
dramatyczny krzyk.

Nie pojmuję Cię! Nie zasłużyłam na los tak niesprawiedli-
wy… by stracić me dzieci i ustąpić! Tyle wątpliwości mną 
targa… Napełniasz nas błogosławieństwami… a zarazem 
wyrywasz duszę i serce, jakbyśmy mieli zapłacić śmiercią 
naszych dzieci, naszego wnuka za wszystko to, co mo-
gło nam urągać… Dlaczego oni, a nie ja, za tyle błędnych 
decyzji? Oni byli przyszłością, ciągłością i teraz musimy 
powierzyć wszystko, co osiągnęliśmy Joannie, która nie 
interesuje się rządami, zazdrosna o małżonka Filipa, ar-
cyksięcia Austrii, z flamandzkimi aspiracjami do władzy 
w Hiszpanii, z polityką tak różną od tej, której się trzy-
maliśmy… która nawet nie baczy na zdrowy rozum, jakby 
go postradała… To jej muszę ufać i memu wnukowi Ka-
rolowi, jej synowi. Prosiłam, żeby mi go przysłali do Ka-
stylii, bym go wychowała, i odmówili…

Słychać surowe bicie bębna. 
Izabela płacze rozpaczliwie i zakrywa uszy dłońmi.

Twe milczenie… Twe milczenie, mój Panie Jezu Chryste, 
zagłusza mnie, rozprasza, pogrąża w żalu i rozpaczy… 
moje łzy nie koją bólu, który prosi o szczyptę balsamu na 
swe rany. Byłam i jestem Twym ramieniem i przelałam 
wiele krwi dla Twej chwały…

Po krótkiej przerwie pada na ziemię na kolanach, słychać 
śpiew miserere i bicie dzwonów. Jest bardzo ponura.

Nie sądź mych słów jako oznaki braku czci, jaką wierna 
służebnica jest winna Ojcu i Panu Jezusowi, gdybyś nie 
widział w jakiej jestem kondycji, nigdy bym tego nie oka-
zała. Przebacz me zwątpienie, zmiłuj się nade mną!

Zbliża się do proscenium, bardzo dostojnie.

Gdy noc zapada szukam samej siebie we wspomnie-
niach, pragnę, by me wysiłki nie stykały się z płaczem, 
lecz bym przyczyniała się do wielkości Kastylii. Noc po-
kazuje cierpienie matki, która ponadto jest królową… 
Gdy noc zapada…

Śpiew miserere i bicie dzwonów narastają, podczas gdy 
przygasa oświetlenie sceny, aż widoczny jest tylko księżyc 
za witrażem. Pomału opada kurtyna. 

Przełożył Paweł Krupka

Peter de Hooch, Isabel la Católica (1451–1504), reina de Castilla y León,  
ok. 1490, 13,3 × 21, olej, deska, zbiory Museo del Prado.
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Sen o piramidzie

Basilio 
Rodríguez 
Cañada

Opowiem wam historię, która przydarzyła mi się w Ka-
irze. Choćby się wam wydała niewiarygodna i zmyślona, 
jest prawdziwa i nie przesadzam ani na jotę. 

Po nasyceniu się obfitym i wyśmienitym obiadem 
w kairskiej restauracji Felfela, zabrali nas na zwiedzanie 
piramid w Gizie. Po przeglądzie wielbłądów, osłów, wo-
zów, handlarzy i rozmaitych typów turystów, zachwyca-
łem się widokiem na piramidy z pobliskiego wzgórza. 
Największa Cheopsa, potem Chefrena ze sfinksem, obie 
robią wrażenie. Lecz zwróciła moją uwagę najmniejsza 
z nich, o najpiękniejszych kształtach, którą, nie wiem 
czemu, chciałem zwiedzić od razu. 

Po przejściu bazaltowymi schodami zagłębiłem się 
w wąskie wejście, długim i pochyłym korytarzem śliskim 
i tłocznym od zwiedzających, którzy zapoconymi i przy-
garbionymi rzędami wspinali się i schodzili, drepcząc jak 
koty, prowadzące fantastycznym tunelem do podziemne-
go panteonu przez pośrednie izby, skrzyżowania i przej-
ścia silnie oświetlone, które nie wzbudzały ciekawości 
w długim ludzkim łańcuchu. 

Dziwna intuicja skłoniła mnie do wejścia do jednego 
z owych korytarzy, który zwężał się jak zwieracz, i nagle 
wspinał się stromo, dostojnie, na wysokość ponad ośmiu 
metrów, rzędami kamieni wtłoczonych z taką precyzją, 
że nie pozostawiały najmniejszych szczelin, oświetla-
jąc pomieszczenie wiązką światła, którego źródło trud-
no było wyjaśnić. Zaprawy nie było, zastąpiły ją druty 
aluminiowe łączące bloki i tworzące linie zbiegające się 
w mroku głębi. Powietrze wydawało się cięższe i trud-
niej było nim oddychać, choć nie można było stwier-
dzić, żeby było zatrute lub miało nieprzyjemny zapach. 
Przeciwnie, wydało mi się, że rozpoznaję woń i esen-
cję zmieszanych kwiatów jaśminu, lotosu, lawendy, róż 
i narcyzów. Przypisałem tę mieszaninę zapachów zmę-
czeniu i podążyłem, by dołączyć do innych. 

Lecz tuż przed przejściem wąskiego przesmyku, usły-
szałem głos nazywający mnie po imieniu, na które-
go dźwięk znieruchomiałem i stałem się bardziej zim-
ny i skamieniały niż skała, której się chwyciłem. Głos 
przemówił do mnie znów, bym się nie lękał. Ale nogi mi 

drżały i nie byłem w stanie się cofnąć, ani zrobić kroku 
naprzód. W tak śmiesznej i niedorzecznej pozie, schylo-
ny, na wpół zgięty, z głową w kamiennej wyrwie, patrząc 
jak przesuwa się niewyczerpana karawana zwiedzających 
w odległości kilku metrów, nie bacząc na mój strach, nie-
zdolny do wymówienia słowa ani krzyku na pomoc, cóż 
więcej mogłem uczynić niż dowieść, że wciąż pozostało 
mi coś z odwagi, lub czegoś podobnego, by przynajmniej 
stawić czoło temu, kto wymówił moje imię z dziwnym ak-
centem. Wyjąłem głowę i wyprostowałem się, odwracając 
się wolno i nieufnie. I ujrzałem wyraźnie, że obok mnie 
znajdowała się naga kobieta niezwykłej urody, w istocie 
godna podziwu, o subtelnych i wytwornych rysach afry-
kańskich, łagodna, uśmiechnięta i spokojna, ironiczna 
i tajemnicza, tak dostojna, że w tej sytuacji musiałem wy-
dać się naprzeciw niej najgłupszym pośród śmiertelnych. 
Chyba opadła mi dolna warga, ujawniając zdumienie i za-
kłopotanie. Ona zaś tak do mnie przemówiła:

– Jestem Rodophis, dworzanka i wierna kochanka fa-
raona, któremu służyłam także oddając mu do dyspozy-
cji mój majątek i sprawiłam, że wybudowano tę piękną 
piramidę na podróż mego pana, aby mu towarzyszyć na 
wieczność, ciesząc bogów swym dziełem.

Nie wiem, jak ośmieliłem się zapytać:
– A gdzież jest faraon? 
Musiałem się zdawać jeszcze bardziej niedorzeczny, 

zadając takie pytanie, ona wszakże uśmiechnęła się życz-
liwie i wyrozumiale – ja nie przestałem drżeć – i pocią-
gnęła dalej swą historię.

– Faraon wzniósł się na firmament i połączył się z bo-
giem Amonem-Ra, z dala od mroków panteonu, lecz 
mnie, pomimo mej miłości i oddania, pozostawił za-
mkniętą w piramidzie, bym się snuła po tym pogrzebo-
wym zabytku przez nieskończone wieki.

Istotnie, w toku rozmowy zdołałem się nieco uspoko-
ić i rzekłbym, że zaczęła mi się podobać obecność mu-
mii, zachowanej lepiej, niż można byłoby oczekiwać, po 
wielu tysiącleciach w tym swoistym trójkątnym czyść-
cu, wskutek bezwzględności cokolwiek nieczułego sło-
necznego bóstwa.



→
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– Cóż – rzekłem – poznanie ciebie było dla mnie nie-
zapomnianym doświadczeniem, ale czekają na mnie 
przyjaciele, a nie chcę, by to oczekiwanie nadmiernie się 
wydłużyło. Przykro mi więc, ale muszę cię zostawić, lecz 
niewiele mogę dla ciebie uczynić, sama zaś z pewnością 
masz tu wiele do zrobienia.

– Nie wyjdziesz stąd, niewolniku. Min, bóg płodności 
cię przysłał, żeby zakwitło me łono, przyniesiesz mi mu-
zykę i radość bogini Hator, by mnie uszanować i złago-
dzić mój gniew.

Znów nie wiedziałem, co odpowiedzieć, owa niewia-
sta pomyliła się co do mnie, myślała, że przysłali mnie 
bogowie, by uradować jej ciało i życie, stając się dla niej 
rozrywką, przedmiotem pożądania i kaprysów. Ja, oczy-
wiście, nie miałem zamiaru stać się darem dla kobiety, 
która nie sięgała nawet najniższej rangi bóstw egipskich. 
Można było zrozumieć, że zgodzę się dobrowolnie być 
rodzajem boskiego współmałżonka, ale w żaden sposób 
nie zamierzałem stać się przedmiotem rozkoszy kurtyza-
ny z wysokiej półki. 

Postanowiłem dać pożądającej mnie damie do zrozu-
mienia niemożność spełnienia tych ulotnych pragnień, 
bowiem nie byłem na to przygotowany, ani ku temu 
skłonny. 

– Wielcem Szlachetnej Pani wdzięczny – rzekłem, – 
żeś przemyślała dla mnie los tak zaszczytny, bym stał się 
ojcem Twych dzieci, rozwinął swe zdolności artystyczne 
i cieszył się tak wzniosłymi łaskami. Wiedz jednak, Ła-
skawa Pani – próbowałem być przyjazny i serdeczny – że 
nie jestem do tego przygotowany. Moje ojcostwo nie zo-
stało wypróbowane, me zdolności artystyczne są zniko-
me i szybko zapominam zasłyszane historie. Nie jestem 
więc tym mężczyzną, jakiego Pani potrzebujesz. Tam na 
zewnątrz ujrzałem grupę Włochów młodych, silnych 
i wesołych, którzy muszą wciąż się znajdować we-
wnątrz grobowca Twego ukochanego faraona. 
I wśród nich będziesz mogła z pewnością 
wybrać dwóch lub trzech gotowych stać 
się Twymi paziami. Już pędzę ich za-
wołać, by nie omieszkali przejść 
tędy, byś im wyjawiła rzecz 
całą. 

–  Z a m i l c z , 
niewolniku!

Jej upór zaczął 
mnie mierzić, 
nie chcia-
łem bo-

wiem dosłownie, ani w przenośni, poddawać się afektom 
duszy istoty tak tajemniczej i władczej – realnej lub wy-
obrażonej – która zamierzała włączyć mnie do orszaku 
żałobnego w piramidach.

– Uczynisz, co ci każę, bowiem jesteś poddany mej 
woli. Uruchomię mechanizmy, które zamkną wszystkie 
znane korytarze i bramy zewnętrzne. Nigdy nie zdołasz 
stąd wyjść i pozostaniesz na zawsze mym sługą. 

Muszę przyznać, że zatrwożyłem się poważnie, gdy 
złączyła i uniosła dłonie, powstał dziwny blask, światłość, 
z której rodziły się różnobarwne promienie wypełniają-
ce komnatę i znikające w tunelach, powodując dziwne 
szumy ruchu wewnętrznych struktur zwieńczone ogłu-
szającym łomotem granitowych bloków. Panika obję-
ła wkrótce pozostałych zwiedzających, którzy krzyczeli 
przerażeni, nie rozumiejąc powodu nagłego nieszczęścia.

– Dobrze – powiedziałem – przestań już pogrywać 
tymi sztukami i innymi psychopatycznymi mocami. Do-
brze – powtórzyłem – poświęcę się dla dobra tych nie-
szczęśników, którzy, jak ja, przyszli tu tylko w poszukiwa-
niu architektonicznych pozostałości dawnych, lepszych 
czasów. Czyń ze mną, co zechcesz. Bierz mnie, lub po-
rzuć, lecz przestań straszyć mych ziomków – w napięciu 
chwili, unieruchomiony i oszołomiony, nie mogłem unik-
nąć patriotycznego uniesienia, naśladując czyny bohater-
skich protoplastów, jak Guzmán Dobry, Hernán Cortés, 
święty męczennik Pascual, sam Don Kichot z Manczy lub 
sam Cyd Rodrigo Díaz de Vivar.

Moja odpowiedź zdała się ją zadowolić, bowiem prze-
stała manewrować trzaskami, wygasiła grę świateł i opu-
ściła dłonie i znów stała się łagodna i uśmiechnięta, owa 
Rodophis.

– Nakazuję ci, byś szedł za mną – rzekła kierując się 
w stronę drzwi, których wcześniej nie było w po-

mieszczeniu. By uniknąć kłopotów i zachować 
ostrożność, zdecydowałem jej posłuchać, by 

znów się nie rozgniewała i nie kazała mi po-
nownie przeżyć strasznej chwili.

Heban jej skóry odbijał się w prze-
nikliwym świetle, które kierowało 

nasze kroki. Weszliśmy do sali 
imponujących rozmiarów, 

pełnej złoconych po-
sągów ustawionych 

w rzędach po 
obu stronach 

na ogrom-
n y c h 

n a -
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czyniach i kufrach, pełnych złota, drogich kamieni 
i wszelkich klejnotów. To był najbardziej bajeczny skar-
biec, jaki człowiek może sobie wyobrazić.

– Podzielę się z tobą tym bogactwem, będziesz ze mną 
królował na wieki, zaś Amon-Ra przypieczętuje nasz 
związek. Bierz, wypij ze świętego pucharu i poddaj mi 
na zawsze swą wolę.

Wyciągnęła ku mnie złoty puchar inkrustowany szma-
ragdami i rubinami, zawierający płyn barwy brunatnej, 
lepki i słonawy w smaku. Skutki jego skosztowania nie 
dały długo czekać: żołądek się skurczył, wszystko zaczę-
ło się kręcić dokoła i straciłem świadomość.

Nie umiem powiedzieć, jak długo spałem. Kiedy zdo-
łałem otworzyć oczy, silny ból głowy zakłócił mi pamięć. 
Oczy bolały także, a wysuszone usta zdawały się wej-
ściem do kuźni, wszystko we mnie płonęło. 

Gdy zacząłem ponownie z trudem się poruszać, po-
czułem łagodną pieszczotę tkaniny pod ciałem. Spró-
bowałem się podnieść, ale uniemożliwiło mi to ostre 
ukłucie w skroniach. Zacząłem więc się rozglądać, by 
rozpoznać pomieszczenie, w którym się znalazłem, ume-
blowane z nielicznymi ozdobami i utrzymane w półmro-
ku światłem pochodni rozmieszczonych po komnacie.

Długie połacie materiału zdawały się zasłonami, ukry-
wającymi wejście. Mimo bólu, zdołałem się podnieść. 
Wciąż czułem zawroty głowy. Próbowałem odzyskać 
władzę w nogach i w stanie takiego odrętwienia zasta-
ła mnie gospodyni.

– Zdaje się, że boska krew zaczęła krążyć w twych 
śmiertelnych żyłach, nadchodzi chwila, kiedy zdasz spra-
wę ze swej męskości. Odzyskuj siły, by zadowolić mnie 
tej nocy. 

Okrutnica nie zdawała sobie sprawy, że nie w głowie 
mi cokolwiek innego, poza zasłużonym wypoczynkiem.

– Ciesz się obfitą wieczerzą, która cię wzmocni.
Zaprosiła mnie do sąsiedniej komnaty, gdzie czeka-

ły mnie przysmaki, które przywróciły mi łączność z cia-
łem. Po wieczerzy chwyciła mnie za rękę i bez słowa za-
wiodła prosto do łoża, pokrytego tygrysią skórą. Odkryła 
ponownie swą wspaniałą nagość, zrzucając przejrzyste 
jedwabie, które ją okrywały jak płaszcz, i ułożyła się na 
wielkich poduszkach.

– Chodź, niewolniku, i rozkoszuj się szczęściem po-
siadania w ramionach tego ciała, pożądanego przez wieki 
przez bogów i śmiertelnych. Daj mi błogostan poczucia 
męskiej mocy, gasząc ogień, który wciąż płonie w mym 
najgłębszym wnętrzu. Pokaż mi swe przymioty i znajo-
mość sztuki kochania. Nakarm dzikie łaknienie mej chu-
ci. Pragnę, byś wypełnił ciemne labirynty miłości. Daj mi 
życiodajny sok swego ciała. Uczyń mnie swoją, bo nie 
mogę dłużej czekać.

Zdołała doprowadzić mnie do pionu tak długą lita-
nią słów pełnych uczucia. Jej ciemne ciało otwierało się 
na rozkosz zmysłów, ukazując różane wrota jaskini. Po-
stanowiłem w stosownym czasie dać lekcję tej wyuzda-
nej dworzance. Wziąłem się więc do roboty i rozpoczę-
liśmy sesję plenarną, w której wśród argumentów, replik 
i odpowiedzi, zdołałem załatwić sprawę silnymi racjami.

– Szczęście, jakim mnie obdarzyłeś, niewolniku, jest 
godne mej pozycji. Potwierdziłeś słuszność mego wybo-
ru, wyczułam, że będziesz wspaniałym sługą, tak było 
i tak będzie. Poczuj satysfakcję, żeś mnie zadowolił.

Niesłychana była pycha i arogancja owej damy. Z po-
czuciem wyższości zdobytym godnym wyczynem, ze-
chciałem przedstawić rzecz jasno.

– Moja Pani, rozkoszowałem się, oczywiście, speł-
niając Twe pragnienia i zapomniane rozkosze, lecz zgo-
dziłem się, bowiem nie potrafię odmówić dobrej strawy 
zgłodniałemu, ani jałmużny potrzebującemu. Niemniej, 
mylisz się, myśląc, że pozostanę dłużej w tej ruderze ska-
zany na Twe uda i żądze, wszak jestem człek światowy 
i czekają mnie inne miejsca i inni ludzie. Ponadto, win-
naś wiedzieć, że niewolnictwo wyszło z mody i w ża-
den sposób nie mieści się w mych upodobaniach. Wobec 
powyższego, piękna amfitriono, proszę byś mi wskaza-
ła najbliższe drzwi wyjściowe, bym mógł dalej kroczyć 
mą drogą, obiecując, że uwiecznię cię w jednym z mo-
ich dzieł pisanych, które może w tej podróży powstanie. 

– Bezczelny i dumny śmiertelniku, drogo zapłacisz za 
swoje słowa, nikt nie śmie odmówić Rodophis spełnienia 
choćby najmniejszego życzenia. Zgiń podług woli bo-
gów i zapłać za wyrządzoną mi zniewagę – skądś dobyła 
sztylet, którym zamierzała mnie pokroić, jak ordynarną 
kiełbasę, jeśli nie ustrzegę się jej niegodziwego i gwał-
townego działania.

– Przeklęta, diabelska Egipcjanko! – krzyknąłem wy-
rywając jej sztylet, którym dumnie manewrowała – nie 
dość ci, że byłaś kochana tak, jak ci się nigdy nie śni-
ło, chcesz mi jeszcze odebrać moje najcenniejsze dobro 
– życie, otrzymasz to, co ci się należy i czego nikt nie 
ośmielił się ci dać: wyborny masaż pośladków, który na-
uczy cię dobrych manier.

Rozłożyłem się wygodnie, klepiąc i rozgniatając jej 
wdzięczne siedzenie, aż zmieniło barwę, podczas gdy 
wierzgała i rzucała jakieś słowa w języku, którego nie 
mogłem pojąć. To ćwiczenie przywróciło mi pożąda-
nie, zmieniając mój gniew w zachwyt i znów oboje za-
nurzyliśmy się w rozkoszy. W czasie wypoczynku zmo-
rzył nas sen.

Z przejedzenia i nadmiaru wrażeń noc przyniosła mi 
koszmary. Ukazywały mi się potworne niewiasty, po-
kryte łachmanami, które dziwnymi głosami szeptały 
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zaklęcia i frazy przechodzące w krzyki i wybuchy frene-
tycznego chichotu. Byłem prowadzony ścieżkami, pro-
wadzącymi przez ponure krajobrazy, bez życia, pełne 
groteskowych uschłych drzew, zza których wychodzi-
ły ogary, groźnie szczekając, tocząc pianę z wściekłych 
pysków.

Czułem, jak ciało mi okrutnie ciąży, powolny krok nie 
pozwalał mi uciekać biegiem, czego gorąco pragnąłem. 
Za psami pojawiały się jakieś dziwne istoty, które zasła-
niały twarze czarnym odzieniem i chyżo za mną podą-
żały, wyciągając z pochew ostre szable i zagrzewając do 
boju złowrogie psy, które niechybnie się do mnie zbli-
żały. Czułem na karku nieświeży oddech mych prześla-
dowców i kąsanie psów na łydkach i w kostkach. Próbo-
wałem ze wszystkich sił przyśpieszyć kroku, lecz zdawał 
mi się coraz wolniejszy. Nagle droga się skończyła i zna-
lazłem się na skraju głębokiej i skalistej przepaści, która 
otwierała się przede mną swym bezkresem. Miałem dwa 
wyjścia: wrócić i zmierzyć się z ludzką i zwierzęcą hor-
dą ze znikomymi szansami wyjścia z życiem, lub rzucić 
się w próżnię i zapragnąłem szybować na skrzydłach rąk. 

Nie zastanawiałem się długo, poczułem wir próżni, 
który obejmował me ciało i nagość lęku który zamiesz-
kał w moim żołądku – nigdy nie przepadałem za lot-
niarstwem, za puentingiem, ani za kajakarstwem – i ryk 
przerażenia, powstały w głębi mych wnętrzności, od-
bił się echem od wznoszących się ścian, które, nieczu-
łe, przyglądały się memu spadaniu z wielką prędkością. 
Aż, niewyraźnie, dostrzegłem jasny punkt, który chwi-
lami się powiększał, przyjmując postać płaskorzeźby – 
było to dno przepaści, ziemia, koniec podróży. 

Poruszyłem gwałtownie ramionami próbując rozbić 
powietrze, zatrzymać potężne lądowanie, wstrzymać 
ziemskie przyciąganie. Lecz wszystko na próżno. Mia-
łem twardo się zderzyć z losem.

Wydałem ostatni rozpaczliwy krzyk…
Podskoczyłem gwałtownie, z przyśpieszonym biciem 

serca, z pulsującym hukiem bębnów. Czułem na sobie 
mokre ubranie, a pot wciąż ze mnie płynął. Zdawało się, 
że głowa mi wybuchnie, oddychałem z niejaką trudno-
ścią i czułem się jak strzęp człowieka. Nie wiedziałem, 
w jakim świecie się znajduję. Odzyskałem poczucie rze-
czywistości po paru sekundach…

– Piramidy egipskie – usłyszałem przez mikrofon głos 
przewodnika w autobusie – to groby i nic ponadto, czego 
by nie opowiadali zwolennicy wielkich tajemnic i egip-
tologii alternatywnej…

Tahina, falafel, kebab, um-ali, herbata i stelle okazały 
się nadużyciem. Reszty dokonał upał.

Muszę nabrać umiaru…
Przełożył Paweł Krupka
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Walka byków w sztuce

Paweł 
Krupka

Walka człowieka z bykiem, zwana z grecka tauroma-
chią, należy do najdawniejszych ludzkich rytuałów. Jej 
świadectwa historyczne zachowały się z cywilizacji mi-
nojskiej, jednak z upływem wieków zniknęła z europej-
skich aren i do naszych czasów przetrwała jedynie na Pół-
wyspie Iberyjskim. Stąd corrida de toros, znana pod tą 
hiszpańską nazwą w wielu krajach, także w Polsce, jest 
w powszechnej świadomości jedną z cech charaktery-
stycznych kultury hiszpańskiej. Od wieków matador de 
toros, dosłownie „zabijacz byków”, jest w Hiszpanii popu-
larną postacią kultury masowej, cieszącą się niezmiennie 
sławą i bogactwem porównywalnymi do mistrzów najpo-
pularniejszych dyscyplin sportu. 

Tu, na łamach czasopisma o profilu literacko-huma-
nistycznym, nie zamierzam zgłębiać aspektów tech-
nicznych, społecznych, ani etycznych tauromachii. Pra-
gnę skupić się wyłącznie na jej stałej i ważnej obecności 
w sztuce hiszpańskiej od renesansu do czasów dzisiej-
szych. W literaturze pierwsze ślady walki byków pojawi-
ły się już w późnym średniowieczu, a w okresie Złotych 
Wieków, czyli słynnego hiszpańskiego baroku, korrida 
stała się jednym z ważnych tematów w różnych rodzajach 
literatury. Największym barokowym piewcą walki byków 
był Lope de Vega, pisarz niezwykle płodny i wszechstron-
ny, który epizody i motywy tauromachii umieścił zarów-
no w sztukach teatralnych, jak w poezji i powieściach. 

Salvador Dalí, Walka byków nr 3, litografia, 1965, 55×75 cm, edycja 188.300, Phillis Lucas Gallery
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W owym czasie też pojawiły się pierwsze świadectwa 
toczonej od wieków polemiki między zwolennikami 
i przeciwnikami tej krwawej i okrutnej, choć niezwykle 
barwnej i emocjonującej tradycji. O ile Lope skupiał się 
w swym dziele na widowiskowych i bohaterskich aspek-
tach korridy, inny wielki poeta barokowy, Francisco de 
Quevedo, stał się jednym z pierwszych obrońców by-
ków, które, jego zdaniem, będąc „zwierzętami szlachet-
nymi i wspomagającymi człowieka w pracy” oraz „męża-
mi krów”, nie zasługują na okrutny los gotowany im przez 
organizatorów barbarzyńskiego spektaklu. 

Wieki XVIII i XIX zaowocowały, wraz z rozwojem li-
teratury obyczajowej, głównie powieściopisarstwa i no-
welistyki, widocznym zwiększeniem obecności tematyki 
związanej z walką byków. Zostały w niej szczególnie wy-
eksponowane społeczne aspekty tego zjawiska – jego ma-
sowy charakter i zwyczaje towarzyszące spektaklom na 
arenach, zwanych plazas de toros – placami byków, któ-
re od XVII wieku istniały w każdym hiszpańskim mie-
ści średniej wielkości. Opisami święta byków zasłynął 
głównie najpłodniejszy literacki kronikarz życia społecz-
nego Madrytu, Ramón de Mesonero Romanos. Epizody 

tauromachii są obecne także w licznych powieściach naj-
słynniejszego hiszpańskiego powieściopisarza XIX wie-
ku Benita Péreza Galdosa. Niektórzy z mniej znanych 
pisarzy, trudniących się również dziennikarstwem, jak 
Antonio Flores, czy Eugenio de Tapia, pozostawili licz-
ne i szczegółowe opisy walk byków opatrzone licznymi 
obserwacjami i komentarzami. Wśród wybitnych litera-
tów dziewiętnastowiecznych nie zabrakło też zagorza-
łych przeciwników korridy, wskazujących na jej brutal-
ność i brak uzasadnienia. Należała do nich m.in. jedna 
z pierwszych feministek, galicyjska powieściopisarka 
Emilia Pardo Bazán i ceniony andaluzyjski filozof Giner 
de los Ríos. 

Obóz przeciwny walce byków wzmocniło tzw. Poko-
lenie 98, generacja intelektualistów i literatów nastawio-
na krytycznie do tradycji nacjonalistycznej, której sym-
bolicznym upadkiem była porażka w wojnie ze Stanami 
Zjednoczonymi i utrata ostatnich kolonii. Surowy roz-
rachunek z mitami społecznymi i kulturowymi dotknął, 
naturalnie, także i tę kontrowersyjną tradycję. Najwybit-
niejsi literaci owej epoki, Antonio Machado i Juan Ramón 
Jiménez, eksponowali w swej twórczości ból zabijanego 

Pablo Picasso, Corrida
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Francisco de Goya y Lucientes (1746–1828), 1876, Ceballos na arenie w Madrycie, siedząc na byku atakuje krótką lancą drugie zwierzę, obraz z 1814–1816

Eugenio Lucas Velázquez, Walki byków w miasteczku, 1855
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zwierzęcia i niedorzeczność okrutnego spektaklu. Entu-
zjazm dla walki byków powrócił natomiast z nastaniem 
Pokolenia 27, które w okresie międzywojennym, po okre-
sie pragmatycznej krytyki przeszłości, wystąpiło z gloryfi-
kacją ideałów i kultury Złotych Wieków. Jako piewca kor-
ridy zasłynął najpopularniejszy w świecie przedstawiciel 
tej generacji, andaluzyjski poeta i dramatopisarz Federico 
García Lorca. Święto byków i entuzjazm widzów przed-
stawili też barwnie w swoich utworach Jorge Guillén, Ge-
rardo Diego i Rafael Alberti.

Zainteresowanie walką byków znacznie spadło w lite-
raturze współczesnej. W minionych dekadach brak wy-
bitnych dzieł inspirowanych tauromachią. Rozwinęła się 
jedynie bogata historiografia i faktografia tej dziedziny, 
której klasycznymi pozycjami są Historia walki byków 
Nestora Lujána i Klucze byka Joaquína Lópeza del Ramo. 
Tematyka związana z bykami przeniosła się głównie do 
kinematografii, o czym będzie dalej mowa.

Obok literatury, dziedziną obfitującą od wielu wie-
ków w obrazy walki byków, są sztuki plastyczne. W wie-
kach XVI i XVII korrida w malarstwie pojawiała się in-
cydentalnie, jednak XVIII stulecie przyniosło rozkwit 
sztuki poświęconej bykom. Ich najpłodniejszym i naj-
bardziej cenionym promotorem był Francisco de Goya y 
Lucientes, autor dziesiątek obrazów olejnych i rysunków 
przedstawiających wszystkie aspekty i fazy spektaklu oraz 

sylwetki wybitnych zabijaczy. Popularnym twórcą obra-
zów korridy przełomu XVIII i XIX w. był Ramón Bayeu 
y Subías. W kolejnym stuleciu najpopularniejszym bodaj 
malarzem korridy stał się Eugenio Lucas Velázquez. Po-
wszechnie znane i eksponowane w wielu muzeach są też 
rysunki walki byków autorstwa Juana Laurenta y Miniera. 
Obrazy tauromachii znajdują się też na licznych płótnach 
klasyków malarstwa II połowy XIX wieku, jak Joaquín 
Sorolla i Mariano Fortuny.

Wiek XX obfitował w obrazy korridy tworzone w roz-
maitych stylach i konwencjach. Bez wątpienia najwybit-
niejszym i najpłodniejszym ich twórcą był Pablo Picasso, 
którego dzieła tauromachiczne stanowią absolutną klasy-
kę gatunku. Od tej tematyki nie stronili jednak także inni 
wybitni malarze, jak Roberto Domingo czy Carlos Ru-
ano. Jako osobna dziedzina sztuki rozwinęło się też ma-
larstwo plakatowe, reklamujące spektakle korridy na te-
renie całego kraju. Uznanym klasykiem tego gatunku stał 
się Luis Calderón Jácome, którego realizm rysunku i dba-
łość o szczegóły wyznaczyły stylistykę i kryteria warszta-
towe dla kilku pokoleń plakacistów. 

Inną ważną dziedziną sztuki, prezentującą głównie 
sylwetki wybitnych zabijaczy, jest od połowy XIX wie-
ku rzeźba. Hiszpańskie miasta, a zwłaszcza okolice pla-
ców byków, są pełne rzeźb upamiętniających legendar-
nych matadorów. Klasykiem gatunku był działający na 

Ramón Bayeu y Subias (1746–1793), Chłopcy bawiący się w walki byków, XVIII w., olej, płótno.
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przełomie stuleci walencjanin Mariano Benlliure, autor 
słynnej sceny pogrzebu Joselita. W rzeźbie tauromachicz-
nej dominują dwa kierunki. Jeden z nich to monumen-
talne sylwetki zabijaczy, jak widowiskowy posąg Bel-
montego dłuta Venancia Blanco z Sewilli. Drugi zaś, to 
dynamiczne sceny walki, których jednym z najbardziej 
znanych przykładów jest wykonujący faenę na kolanach 
Paquirrí, uwieczniony przez Manuela de la Fuente na pla-
cu byków w Puerto de Santa María niedaleko Kadyksu. 

W dobie dzisiejszej dziedziną sztuki najczęściej przed-
stawiającą walkę byków jest kinematografia. Różne 
aspekty społeczne i psychologiczne tauromachii poru-
szyli w swych dziełach najsłynniejsi hiszpańscy reżyse-
rowie, jak José Luís García Berlanga, który w 1985 roku 
wplótł wątek korridy do obyczajowego obrazu prowincji 
La vaquilla, Pedro Almodóvar, twórca dramatu kryminal-
nego Matador z 1986 roku, Bigas Luna, autor komedii Ja-
món, jamón z 1992 roku. Powstało też wiele dokumental-
nych i fabularyzowanych biografii wybitnych matadorów, 

jak El Litri i jego cień Rafaela Gila (1959), Zobaczyłem 
śmierć Josego Marii Forqué (1962) czy też popularny 
serial telewizyjny Juncal Jaimego de Armiñana (1979) 
w gwiazdorskiej obsadzie. W bieżącym stuleciu za najcie-
kawszy film o tematyce tauromachicznej uchodzi Blanca-
neves (Królewna Śnieżka) z 2012 roku, wielokrotnie na-
grodzone nieme i czarno-białe dzieło Pabla Bergera. 

Powyżej przedstawiłem jedynie bardzo skrótowe i frag-
mentaryczne wskazania niektórych dzieł uznanych za 
wybitne oraz ich autorów. Jestem świadomy, że to ledwie 
powierzchowne wskazanie bogactwa tematyki, nie dające 
realnego wyobrażenia o tym, jak w istocie wygląda wal-
ka byków w sztuce hiszpańskiej różnych epok. Z uwagi 
na rozmiar publikacji nie mogłem rozwinąć opisów dzieł, 
ani podać bardziej szczegółowych danych. Mam nadzieję 
jednak, że ten skromny przegląd tematu zachęci przynaj-
mniej niektórych Czytelników do jego pogłębienia, a po-
dane nazwiska i tytuły ułatwią dalsze poszukiwania.
 Paweł Krupka

Óscar Domínguez (1906–1957), Corrida II, 1951, olej, płótno.
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Rycerz i Sanczo Pansa
I
I pędzi rycerz na kulawej kobyle przez osiedle pędzi z czterema wiatrami.
I pędzi rycerz dniami i nocami bez przerwy.
I pędzi rycerz myślą wzniosłą myśli nie może wymyślić.
I pędzi rycerz pędzi śmieje się i płacze.
Ile na świecie diabłów i olbrzymów wie.
Ile będzie dwakroć dwa nie wie.

II
I pędzi Sanczo Pansa wierzchem na osiołku przez osiedle pędzi przeklętym wiatrem.
I pędzi Sanczo Pansa dzień cały i noc.
I pędzi Sanczo Pansa i myśl tak długą myśli że świat ten okrągły że dalej nie odjedzie.

1969
tłumaczenie Olga Wiewióra

z antologii Wszystkie ptaki, co we mnie... Lublin,
Warsztaty Kultury 2020

ULDIS BĒRZIŅŠ – poeta i tłumacz. Urodzony w 1944 
roku w Rydze. Studiował filologię łotewską na Uniwer-
sytecie Łotwy (1962/64). Pierwsze wiersze opublikował 
w 1963, a pierwszy zbiór poezji ukazał się w 1980. Studio-
wał język turecki na Wydziale Orientalistyki Uniwersyte-
tu w Leningradzie (1968–1971), poszerzając swoją wiedzę 
o językach również w sekcji Studiów Azji i Afryki Mo-
skiewskiego Uniwersytetu Państwowego (perski i turec-
ki), na Uniwersytecie Stanowym w Taszkiencie (Uzbeki-
stan), na Uniwersytecie w Reykjaviku (islandzki), a także 
w Czechosłowacji, Szwecji i innych.

Bērziņš został członkiem Łotewskiego Komitetu opra-
cowującego i czuwającego nad tekstem Biblii i jest ho-
norowym członkiem Łotewskiej Akademii Nauk (1992). 
Został odznaczony Orderem Trzech Gwiazd (1995), 
otrzymał Nagrodę im. Zinaidy Lazdy (1994), Nagrodę 
Zgromadzenia Bałtyckiego (1995) oraz Nagrodę Spido-
la (łot. Spīdola balva) (2000) przyznawaną przez Łotew-
ską Fundację Kultury. W 2009 Bērziņš otrzymał Nagrodę 
Dni Poezji za przekłady poetyckie. W tym samym roku 
został laureatem dorocznej Nagrody Literackiej za zbiór 
wierszy Saruna ar Pastnieku (ang. A Conversation with 
a Postman).

Był jedną z najważniejszych postaci we współczesnej 
literaturze łotewskiej, idolem wielu poetów, pisarzy i czy-
telników na całym świecie. Jego przekłady poezji w spo-
sób szczególny ukształtowały tradycję literacką Łotwy.
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Don Kichot
Bolesław Leśmian

W jednym z pozagrobowych parków, uroczyście
Zamiecionym skrzydłami bezsennych aniołów,
W cieniu drzew, co po ziemskich dziedziczą swe liście
Pożółkłe i zbyteczne –  z duszą, niby ołów,
Ciężką, chociaż pozbytą życia nędz i lichot,
Na ławie marmurowej wysmukły Don Kichot
Siedzi, dumając nad tym, że dumać nie warto,
I pośmiertnym spojrzeniem, co nie sięga dalej,
Niźli dłoń rozmodlona, obrzuca głąb alej,
Gdzie ślad życia na piasku starannie zatarto.

Bóg darmo dłoń ku niemu wyciąga z pobliża,
Ażeby go powołać na wspólne biesiady
We mgle, którą anioły, czyniąc znaki krzyża,
Rozpraszają dla gościa. Gość niezłomnie blady
Usuwa się i stroni i w pozgonnej ciszy
Udaje, że nie widzi nic i nic nie słyszy.

Niegdyś skrzydła wiatraków, sen posłuszny wiośnie,
Złocił mu w groźne miecze rycerskich orszaków,
A dzisiaj w dłoniach Boga, podanych miłośnie,
Widzi zdradliwe skrzydła ułudnych wiatraków,
I –  nieufny –  uśmiechem szyderczym przesłania
Możliwość nowych błędów, snów i opętania.

I nie postrzega nawet, jak nagle –  bezszmerny
Anioł do stóp mu składa purpurową różę,
Przysłaną od Madonny na znak, że w lazurze
Pamięta o rycerzu, który był jej wierny.
Lecz on, niegdyś na ziemi istny wzór rycerza,
Znieważając wysłańca i dawczynię daru,
Odwraca twarz od róży, bo już nie dowierza
Kwiatom, które posądza o przebiegłość czaru.
Biały anioł się schyla nad niewiary jeńcem,
I całując go w czoło, przytłumionym głosem
Szepce: „To także od Niej!”... I nagłym rumieńcem
Zapłoniony odlata. A rycerz ukosem
W ślad jego napowietrzny nieufnie spoziera
I zachwiany w niewierze raz jeszcze umiera
Ową śmiercią, co wszelkim pocałunkom wzbrania
Budzić takich umarłych i w dniu zmartwychwstania!

Józef Wilkoń, ilustracje do najnowszego polskiego ekskluzywnego, dwutomowego 
wydania Don Kichota Miquela de Cervantesa, Wydawnictwo Fundacja Chain, 2016
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Don Kichot
Krzysztof Kamil Baczyński

Z któ re go dzie jów czy tać się uczy łem, 
ry ce rzu, piosn kę za słysz i to bie. 

C. K. Nor wid

Po łu dnie kie dy wró ble ką pią się w pia chu
w trak tach wy bu cha ją cych py łem prze cho dzi ry cerz
dym ja łow ców strze la za pa chem z da chów
lisy pa trzą spod rzęs wy bla kłych lu dzie chy trze
zbie ra ją skwar cięż ki do sa kiew oczu
koń drew nia ny wy dy ma kurz jak ża gle
kro kiem każ dym od rzu ca zie mię to cząc
kule pia chu w ob ło ki wy bi ja na gle
tak tem kro ku spa da znu że nie w oczy
twarz czer nie je wi chrem cie niem oczy ga sną
obo jęt ność bije w pan cerz szkłem stłu czo nych spoj rzeń
oczy wy strza ły nie ba z roz ma ry nów doj rzę –
oczy wy strza ły nie ba cho dzą po wo li wśród ma rzeń
je dzie ry cerz w roz pęk ró żo wy ja bło ni
mia sta pu ste dusz ne od róż po ga słych
je dzie ry cerz okna śpie wa ją ko niem
dud nią uli ce ogłu chłe śle pe mia sta
ucie ka ją jasz czur ki ło ży skiem rzek su chych
od pa da ją od stóp kro ka mi ka mie nie miast
je dzie ry cerz o ser cu wiel kim i głu chym
pan cerz od bi ja co noc ryt micz ne sal wy gwiazd
je dzie ry cerz w obłęd sze ro kich ob ło ków
w wy trysk win nic słoń ce za sia ne wi nem
w noc uro jeń dzwo nów błysz czą ce toki
w księ życ pu sty za glą da [w] okna nie zna nych dul cy nei

dn. 17.VII.39r.

Teza Don Kichota 
(wg Cervantesa)

Jacek Kaczmarski

Czoło mi stary garnek studzi,
Niesie wierzchowiec sparszywiały,
Lecz niesie godnie.

Nie widzę celu w drodze ludzi,
Co z pragnień tworzą ideały,
A z ideałów – zbrodnie.

Sancho się nadziejami łudzi,
Że będzie rządził wyspą całą,
Bo rządzić – modnie.

Po co mam sługę ze snu budzić,
By z pragnień tworzył ideały,
A z ideałów – zbrodnie.

Mnie byle mrzonka nie podjudzi,
W prawdziwej bom tęsknocie trwały –
Miłości siodle!

Dlategom obcy pośród ludzi,
Co z pragnień tworzą ideały,
A z ideałów – zbrodnie.

Sancha – świat, który widzi – nudzi,
Ja go uważam za wspaniały
Podarek – od Niej!

Brak sensu każdy obraz zbrudzi
I z pragnień zrodzi ideały,
A z ideałów – zbrodnie.

Sługa chce złudy, ja opoki,
Sługa chce złudy, ja opoki,
Myślą szlachetne tworząc fakty.

Tak wędrujemy przez epoki,
Tak wędrujemy przez epoki:
Sancho – marzyciel i ja – praktyk.

26.3.1990
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Don Kichot
z Turobina

Zbigniew 
Włodzimierz 
Fronczek

Don Kichot, bohater powieści Cervantesa, walczył 
z wiatrakami. Jego giermek zwał się Sancho Pansa, wy-
branką była niejaka Dulcynea, ojczyzną zaś Hiszpania. To 
powszechnie znane fakty. Tymczasem gawędziarze z Za-
mojszczyzny twierdzą, iż ojczyzną jego jest... Turobin!

– To żaden Hiszpan! – utrzymuje Jan Kacperek, ludowy 
facecjonista i gawędziarz znany w całej Zamojszczyźnie. 
– To polski szlachcic nazwiskiem Kichalski! I nie z Man-
czy, lecz z Turobina!

Jan Kacperek, wzięty szewc z Tarnogrodu, doskonale 
wie o sławie, jaką zdobył w świecie ów błędny rycerz. Sam 
z przekonaniem dowodzi, iż Hiszpanom z trudem przy-
chodzi wymawianie polskich słów. Dlatego – według nie-
go – zamojski szlachciura musiał zmienić nazwisko. Albo 
tubylcy zmienili je sami. Jest także przekonany, że Kichal-
ski porzucił Turobin dla Ameryki. – Wyjeżdżali inni, za 
chlebem, za przygodą, wyjechał i on. Z groszem się nie 
musiał liczyć, dał w łapę komu trzeba i zdobył kenkar-
tę – zapewnia. – A kenkarta to taki starożytny paszport. 
Znałem takich, którym ją pokazywali. Ale na kontynent 
amerykański nie dotarł. Widocznie zmienił plany. Każdy 
zmienia, nieprawdaż? Wiedział jednak, co robi. W Hisz-
panii zdobył sławę, jak Pułaski w Stanach, czy Dąbrow-
ski we Włoszech.

Gawędziarz zna również inne fakty z życia Kichalskie-
go. Przed opuszczeniem kraju szlachcic ów miał wznieść 
krzyż przy drodze do Czernięcina. Postawił go nocą, 
ukradkiem, bo zaborca zabraniał podobnych praktyk. Stał 
w tym miejscu przez wiele lat, a wszyscy zwali go krzy-
żem Kichalskiego. Dziś już stoi nowy, o starym już nie-
wielu pamięta. 

– Tu też walczył z wiatrakami? – nie sposób przecież 
pominąć takiego pytania.

– A po cóż miał z nimi walczyć? – dziwi się tarno-
grodzki szewc. – Wiatraki to przenośnia. Walczył z nie-
prawością i z biedą. Wspierał potrzebujących. Nie szczę-
dził grosza biedakom. Latarnię wzniósł na rozstajach, aby 
ludzie nie błądzili. Chudy był jak tyka, lecz silny niczym 
tur. Most podtrzymywał na plecach, bo mógł się zawalić, 
kiedy chłopi jechali do młyna ze zbożem. A jego służący 
zwał się Michał Pąk.

Kichalski naprawiał więc świat w Turobinie i okolicy. 
Literacki Don Kichot, ten opisany przez Cervantesa, był 
osobą łagodną, prostoduszną, lecz pełną godności. Na ry-
cerza pasowany został przez oberżystę, który w jego cho-
rej wyobraźni przybrał godność i postawę kasztelana. 
W wyprawie towarzyszył mu giermek Sancho Pansa, człek 
sprytny, rozumny, a nawet przebiegły. Don Kichot nie po-
trafił zapanować nad swą chorą wyobraźnią. Pospolite 
przedmioty, które pojawiły się na drodze jego wędrówki, 
uzyskiwały formy fantastyczne bądź groźne. Nigdy jednak 
nie opuszczała go szlachetna myśl o pomszczeniu uciśnio-
nych i zwalczaniu ich ciemiężców.

Polski szlachcic Kichalski nie stał się bohaterem ksią-
żek, choć to niewątpliwie oryginał jakich mało. Nie pisa-
li o nim kronikarze, zlekceważyli regionaliści, na jego śla-
dy natrafili historycy literatury. A może śmiało uchodzić 
za ostatniego polskiego błędnego rycerza. Należy zapytać, 
czy nie wzorował się na bohaterze romansu Cervantesa? 
Któż wie, czy nie przypadłyby mu do gustu jego szlachetne 
idee. W Polsce książki o wyczynach hiszpańskiego orygi-
nała były bardzo popularne. Pierwsze polskie tłumaczenie 
Przemyślnego szlachcica Don Kichote z Manczy ukazało się 
już w 1786 roku. Wyczyny owego „przemyślnego szlach-
cica” zainspirowały także Aleksandra Fredrę, który uło-
żył krotochwilę wierszem ze śpiewami pod tytułem Nowy 
Don Kichot czyli sto szaleństw.

Fredry czytał i pisał, ale całkiem możliwe, iż Kichalski 
nie znał książki o Don Kichocie. Nie wiadomo bowiem, 
czy potrafił czytać. Może jedynie sylabizował z trudem 
książeczkę do nabożeństwa? Ale, niewykluczone przecież, 
że faktycznie przyszedł mu do głowy pomysł naprawiania 
świata. Takie pomysły to nic nowego. Wielu je miewa, ale 
brakuje im odwagi, by tchnąć w nie życie. Kichalskiemu 
nie brakowało.

W okolicach Turobina mówi się o nim jako o Don 
Kichocie.

Skąd hiszpańskie nazwisko w Polsce?
– Odpowiedź jest trudna – powiada gawędziarz Jan 

Kacperek. Zaraz jednak dodaje: – Ale tylko trochę. I wy-
jaśnia: – Don Kichotem nazwał go dziedzic, jego sąsiad, 
ale takiego przezwiska w odniesieniu do turobińskiego 
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rycerza używał także ksiądz. Ten nie jeden raz odprawiał 
mszę za jego duszę.

– Książki o Don Kichocie powstały nim narodził się Ki-
chalski! – chciałem się sprzeciwić.

Gawędziarz nie dał się zbić z tropu takim postawieniem 
sprawy.

– To nie jest takie pewne – ripostuje. – Nasz szlachetny 
cudak mógł tu działać niekoniecznie sto lat temu. Rów-
nie dobrze mógł się urodzić trzy wieki temu, albo i wię-
cej, tego już nikt nie sprawdzi!

Faktycznie, nikt. Głos mogą zabierać tylko poeci i fan-
taści. Anna Markowa, ludowa poetka z tamtych stron, 
jest przekonana, że turobiński Don Kichot żył tak dawno 
jak król Sobieski. Ta autorka zgrabnych fraszek pochwala 
piękne i szlachetne gesty rycerza-dziwaka.

– Szanowali go wszyscy ludzie w okolicy i Święci Pań-
scy – zapewnia. – A zwłaszcza Święty Mikołaj. Wysyła on, 
jak wszystkim wiadomo, głodne wilki do ludzkich siedzib, 
aby tam sobie podjadły. Nigdy jednak nie przeznaczył wil-
kom żadnej krowy czy owcy Kichalskiego. A ten swoje 
trzody oddał biedakom. Zdarzyło się, iż przez Zamojsz-
czyznę wędrował Święty Piotr. Było to w czas roztopów. 
Niebieskiemu Klucznikowi przemokły buty. Kichalski bez 
wahania podarował swoje. Święty odesłał buciska po za-
kończonej wędrówce. Ale to były już inne buty! Cudowne! 
Bo na stopach świętego nabrały cudownej mocy! Chroni-
ły właściciela przed urokami.

W takiej kompanii nie obracał się bohater prozy 
Cervantesa. Ludowa wersja przygód błędnego rycerza 
bywa bogatsza od oryginału!

– W okolicy Turobina nie mieszkał nigdy żaden Ki-
chalski! – zaperzają się uczeni regionaliści, którzy – nie 
wiedzieć czemu – stanowią grupę prężnych przeciwni-
ków legendy turobińskiego Don Kichota. Ale przecież 
legendy nie wymażą, nie odeślą na półkę, nie skażą na 
zapomnienie

Może faktycznie nie mieszkał, może zabawił tu jedynie 
przejazdem? Ale i takie postawienie sprawy nie zadowala 
zgorzkniałych regionalistów.

– Mieszkali tu różni sławni i uczeni ludzie – wzdycha-
ją. – W Turobinie przyszedł na świat Jan Turobiński, pro-
fesor Akademii Krakowskiej, pracował Paweł Rzeczycki, 
szanowany malarz i teolog. Proboszczem był tu Stanisław 
Staszic, a w nieodległym Czernięcinie przemieszkiwał 
Szymon Szymonowic. Czemuż więc odżywa popularność 
takiego łapserdaka?

W tym miejscu pora powrócić do Fredry. Stu sza-
leństw nikt od dawna nie wznawia ani nie wystawia, ale 
ćwierć wieku temu, jesienią 1995 roku, można było rzecz 
zobaczyć w teatrze telewizji. Miałem czas, obejrzałem. 
Do dzisiaj pozostaję pod wrażeniem. Widowisko było 

przepyszne! I tą właśnie krotochwilą można zająć się dłu-
żej, rodzi się bowiem myśl ważna. Czy autor Stu szaleństw 
nie zetknął się z polskim Don Kichotem? Albo przynaj-
mniej nie słyszał o nim opowieści?

Nie są to pytania nie uzasadnione.
W latach 1809–1811 Fredro jako żołnierz 11 pułku uła-

nów kwaterował w Lublinie, w podzamojskich Tyszow-
cach (pisze o nich: „ni piękne, ni duże miasteczko w Beł-
skim”), wreszcie w Krasnymstawie. Stamtąd do Turobina 
tylko 40 kilometrów. A sława takich oryginałów zataczała 
przecież niemałe kręgi! W roku 1812 kapitan Fredro ucie-
kał z rosyjskiej niewoli do Galicji. Szlak ucieczki wiódł 
przez Augustów, Siedlce, Puławy, Tarnogród. W pobli-
żu Tarnogrodu leży Turobin... A nuż uciekinier korzy-
stał z pomocy Don Kichota? O ucieczce jest wzmianka 
we fredrowskim pamiętniku Trzy po trzy. O Don Kicho-
cie wzmianki tam jednak nie znajdziemy.

Don Kichot mógł pojawić się w Turobinie po odejściu 
Fredry z krasnostawskiej placówki. To możliwe, ale bar-
dziej intrygująca jest myśl, że Fredro napisał Sto szaleństw 
po zetknięciu się z turobińskim oryginałem. Dowodów 
na to nie ma i chyba nie będzie, ale obraz spotkania przy-
szłego autora komedii z ostatnim błędnym rycerzem jak-
że przemawia do wyobraźni!

Cóż znajdziemy we Fredrowskim tekście? Don Kichot 
jest synem kasztelana, zwie się Karol, jego sługa nosi imię 
Michała. No proszę, czy nie tak zwał się również służący 
w ludowej opowieści? 
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Karol przemienia się w Don Kichota, Michał w Pedril-
la. Pan jest zachwycony, sługa jedynie boleśnie wzdycha:

„Michałem mnie ochrzczono i tak mnie zwać proszę,
Jak zostałem Pedrillem pełno guzów noszę!”
Los nie oszczędził guzów panu i słudze. Pan przyjmo-

wał je z godnością i pokorą nadstawiał karku na kolejne 
razy i ciosy. Wszystko, rzecz jasna, dla sławy. Sługa na sła-
wę kichał. „Lepiej bez niej, lecz cali wróćmy do Warsza-
wy!” – odważał się pokrzykiwać.

Fredro wywodzi więc polskiego Don Kichota z Warsza-
wy. Ale na miejsce zmagań z nieprawościami świata wy-
znacza mu jednak prowincję. Głęboką prowincję, gdzie 
nawet trudno znaleźć drogę do Kielc.

Mógł ten nowy, polski Don Kichot dotrzeć do Turobi-
na? Oczywiście! Czyż mógł tam zażywać przygód, sławy 
i satysfakcji?! A dlaczegóż nie?! Mógł, jak najbardziej! I nie 
dzień, dwa czy nawet tydzień, ale może miesiąc, a kto wie, 
czy nie rok cały?! I cóż to w takiej sytuacji za argument, 
iż w tamtejszych księgach parafialnych nie odnotowano 
przyjścia na świat żadnego Kichalskiego?!

Fredrowskiego Don Kichota nie zajmują wiatraki, ale 
duchy, ruiny i zjawy. Szuka ich i znajduje. Nade wszyst-
ko zaś wynosi obronę uciemiężonych. Badacze litera-
tury w setkach opracowań, zgodnie zapisali, iż bohater 
Cervantesa został tak otumaniony lekturą ksiąg o błęd-
nych rycerzach, że uwierzył w swą misję naprawienia 
krzywd całego świata. Nazwanie otumanionym Karola 
byłoby przesadą, ba, krzywdą dla Fredrowskiego boha-
tera. To wszak młodzian rozumny, odrobinę nawet wy-
rachowany, choć wrażliwy i spragniony sławy. Ojcu Ka-
rola, kasztelanowi, o wyzwaniu syna rzuconym całemu 
światu doniósł przyjaciel. Stary druh pisał: „Karol dru-
gim stał się Don Kichotem. Byłem u niego, odpowiedział, 
że chce odnowić dawne czasy rycerstwa, kiedy słabość 
i cnota uciemiężona znajdowały obronę w dzielnej mło-
dzieży, i że chce być wzorem dla świata”. Kasztelan łyk-
nął kawy i mruknął obojętnie: „Trzeba być wariatem, aby 
chcieć świat przerobić...”. Nie była to jedyna relacja z sza-
leńczych, acz niewątpliwie szlachetnych, protestacji Don 

Kichota. Kolejne przedstawił kasztelanowi sługa jego syna, 
Michał vel Pedrillo. Można z nich wnosić, że Karol potrafił 
porwać ludzi do czynu. Ot, kiedyś zakrzyknął do wieśnia-
ków ponaglanych w pracy batogiem ekonoma:

„Wszyscy ludzie są równi przed światem i Bogiem,
Nie dajcie się ciemiężyć, naganiać batogiem,
Skropcie dwakroć tyrana, skoro on was kropi”.
Słowa trafiły na podatny grunt. Rzucili się chłopi, zbi-

li ekonoma. Don Kichot mógł z zachwytu zaklaskać. Nie-
wątpliwie wyzwolił w wieśniakach energię, nawet po-
prawił ich samopoczucie. Czy odmienił ich los? Kto to 
wie? Może ekonom, jeśli – co daj Bóg – był człowiekiem 
tchórzliwym i nieskorym do rewanżu, nie okładał już ki-
jem chłopskich grzbietów.

Bohater Stu szaleństw nie posiada damy swego serca. 
Nie marzy, aby u jej stóp składać trofea swych zwycięstw. 
Ma jedynie kandydatkę na żonę. Na powaby kobiece jest 
nad wyraz lasy. Rączki niewiast różnych stanów obcało-
wuje ochoczo. W Warszawie czeka nań cierpliwie Zosia. 
To osóbka młoda, piękna, apetyczna. Seksowna – powie-
dziano by dzisiaj. Ale czyż słówko „apetyczna” nie brzmi 
bardziej kusząco? I jakby tego wszystkiego było jeszcze 
mało, to Zosia jest bajecznie bogata. Karol bez oporów 
daje się ojcu zapędzić do ołtarza. Kapelusz hiszpański za-
wiesza na kołku, szpadę na ścianie. Nawet w najokrop-
niejszych snach nie pojawi mu się Don Kichot buszują-
cy w jego dobrach i buntujący chłopów przeciw swemu 
panu!

Trudno dać wiarę zapewnieniom ludowych gawędzia-
rzy, że Don Kichot, bohater hiszpańskiej powieści, to Ki-
chalski spod Turobina. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
naprawiali świat niezależnie od siebie, choć – jak się zda-
je – istniał tylko Don Kichot spod Turobina, ten hisz-
pański bowiem został stworzony przez Cervantesa. Nowy 
Don Kichot jest wymysłem Aleksandra Fredry. Nie spo-
sób jednak odpowiedzieć, czy wyobraźnię wybitnego ko-
mediopisarza rozbudził bohater hiszpańskiego romansu, 
czy też mniej znany, szlachetny rycerz z Turobina.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Pablo Picasso
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Henryk 
Radej

Pocztówka  
z Wysp Szczęśliwych
Jeszcze 10 lat temu wiedziałem o nich tylko tyle, ile 
wyniosłem ze szkoły, że są gdzieś na Oceanie Atlantyc-
kim w pobliżu Afryki i administracyjnie należą do Hisz-
panii. Przez pół wieku nie były mi do niczego potrzebne 
jakieś wyspy o kanarkowej nazwie, które niczym szcze-
gólnym nie wyróżniły się w dziejach świata – przynaj-
mniej tak mi się wydawało do czasu, kiedy to realia ka-
naryjskie splotły się z bieżącym życiem naszej rodziny. 
Jako że na miłość nie ma lekarstwa i najlepiej jej sprzy-
jać, plany życiowe naszego starszego syna i pewnej Hisz-
panki z Gran Canarii zostały uwieńczone weselem. Od tej 
pory zacząłem dokładniej wertować historię i przewodni-
ki turystyczne tych, ledwo widocznych na mapie, 13 wysp 
wystających ponad wody oceanu. Jednocześnie na moje 
stare lata przyszła pora na naukę języka hiszpańskiego.

Hiszpańska nazwa Islas Canaria, czyli Wyspy Kanaryj-
skie – wbrew powszechnej opinii nie pochodzi od kanar-
ków, ale od łacińskiego słowa canis, czyli pies – stąd ła-
cińskie Canariae Insulae, co znaczy „psie wyspy”. Jedna 

z największych wysp tego archipelagu, Gran Canaria ze 
stolicą Las Palmas, w wolnym tłumaczeniu na język pol-
ski może nazywać się „wielki kanarek”, co brzmi o wiele 
sympatyczniej niż „wielkie psisko”. Dzikich psów, ataku-
jących tu hiszpańskich kolonizatorów w XV wieku, daw-
no już nie ma, ale nadal można spotkać rzadkie okazy ży-
jących dziko kanarków, podobnych do naszych szarych 
wróbli. Co ciekawe, obecni mieszkańcy wysp lubują się 
w hodowli kolorowych kanarków, a klatki z tymi śpiewa-
jącymi ptakami chętnie wieszają w zacienionych balko-
nach i werandach. W starych legendach wspomina się, że 
pierwotni mieszkańcy archipelagu, zwani tu aborygena-
mi, do tego stopnia uwielbiali psy, że czcili je jako święte 
zwierzęta. Nawiązanie do tej historii znalazło odzwiercie-
dlenie w herbie Wysp Kanaryjskich, gdzie umieszczono 
sylwetki dwóch psów i błękit nieba, a nad tarczą koronę 
królewską oraz napis Oceano.

Archipelag Wysp Kanaryjskich leży w pobliżu Zwrot-
nika Raka i oddalony jest od lądowej Hiszpanii o ok. 1500 

Miejska aleja palmowa
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km, a lot samolotem z Warszawy do Las Palmas trwa bez 
międzylądowania ponad 5 godzin. Od wybrzeży Afry-
ki Gran Canarię dzieli w prostej linii ok. 100 km. Więk-
sza od Gran Canarii jest sąsiednia Teneryfa. Wypada 
o niej wspomnieć, gdyż na tej wyspie znajduje się naj-
wyższy szczyt Hiszpanii, Pico del Teide o wysokości 3718 
m n.p.m., który jest czynnym wulkanem. Ostatnia jego 
erupcja miała miejsce w 1909 roku. W ubiegłym roku 
wiele zamieszania na pobliskiej wyspie La Palma uczynił 
wybuch wulkanu Cumbre Vieja, który ział ogniem i lawą 
równo trzy miesiące – od początku września do począt-
ku grudnia 2021 roku. 

Nie wszyscy Europejczycy wiedzą, że Wyspy Kana-
ryjskie (tak jak Hiszpania) należą do Unii Europejskiej 
i są najdalszym jej zakątkiem wysuniętym na południe. 
Z Polski można tam podróżować bez paszportu – wy-
starczy dowód osobisty. Oczywiście nieodzowny jest waż-
ny bilet lotniczy i odpowiedni zasób gotówki – najlepiej 
w euro. Lotnisko Las Palmas administracyjnie usytuowa-
ne jest w miejscowości Telde, w odległości około 25 km 
od stolicy. Po przylocie najlepiej jest skorzystać z taksów-
ki lub od razu wypożyczyć na dłużej auto, zwłaszcza jeśli 
mamy prawo jazdy i planujemy dłuższe wycieczki. Bar-
dzo praktyczna i wygodna jest miejscowa komunikacja 
autobusowa, która z lotniska komfortowo dowozi pasa-
żerów do Las Palmas, jak też do innych znanych miejsco-
wości wypoczynkowych, położonych zarówno nad oce-
anem (Maspalomas, San Agustin, Puerto Rico, Mogan), 
jak i w górach (Santa Lucia de Tirajana, Agaete, Teror). 
W pobliżu wyjścia z terminalu znajdziemy kilka stano-
wisk autobusowych, a bilety w przystępnej cenie kupuje 
się u kierowcy, za bagaż nie ma dodatkowej opłaty. 

Od lat 70. ubiegłego wieku Gran Canaria żyje głównie 
z turystyki. Utrzymujące ją wcześniej rolnictwo kurczyło 
się z każdym rokiem, ale nadal widoczne są tu poletka ze 

zbożem i liczne tunele z jasnego płótna, w których dojrze-
wają warzywa. Z powodzeniem nadal uprawia się tu kłu-
jące agawy oraz kaktusy opuncji figowej. Kosmetyki na 
bazie aloesu są bardzo popularne i niezastąpione, kiedy 
przesadzimy z plażowaniem, a owoce opuncji mają mnó-
stwo witamin i niepowtarzalny smak. Wzdłuż dróg dają 
się zauważyć plantacje bananów i pomidorów oraz sku-
piska drzew cytrusowych i oliwkowych. W każdym rejo-
nie wyspy, prawie w każdej wsi i miasteczku znajdziemy 
stragany oferujące dorodne plony tej wulkanicznej ziemi. 
Oczywiście jak wszędzie, tubylcy dokonują większych za-
kupów w licznych sklepach znanych na świecie sieciówek, 
które także oferują wiele lokalnych produktów, takich jak 
pieczywo, owoce, sery owcze i kozie, ryby oraz wędliny. 

W południowej części Gran Canarii, w malowniczej 
i wilgotnej Dolinie Agaete otoczonej wysokimi górami, 
funkcjonuje jedyna w Europie, plantacja kawy, ponieważ 
temperatura w ciągu roku nigdy nie spada tu poniżej 
+20ºC. Oprócz kawy owocują tu drzewa mango, awoka-
do, pomarańczy i mandarynek. Na miejscu działa paten-
towana linia selekcji i obróbki ziarna kawowego. Planta-
cję zwiedza się z przewodnikiem, a na koniec wycieczki 
można samodzielnie upalić na specjalnej blasze nad pale-
niskiem kilka garści kawy, zmielić i zaparzyć, aby w efek-
cie rozkoszować się jej wyjątkowym smakiem i aromatem 
(ciasteczka i owoce dostaniemy gratis!). Dla mnie była to 
niezapomniana przygoda na całe życie, nie była ona ta-
nia, gdyż o ziarna z tej plantacji ubiegają się wykwintne 
kawiarnie Madrytu i Paryża.

W małych nadmorskich miejscowościach Gran Cana-
rii wszechobecne są bary, w których podaje się smaczne 
i świeże ryby. W lokalnej knajpce zawsze (oprócz słyn-
nej przekąski tapas) dostaniemy do ryb i mięs wyśmienite 
„marszczone ziemniaki”, czyli papas arrugadas – ziemniaki 
w mundurkach, posypane gruboziarnistą solą i polane ła-
godnym sosem ziołowym lub pikantnym, przyrządzanym 
z oliwy, octu, czosnku i przypraw. Na stołach królują napo-
je: wody mineralne, soki owocowe oraz wino, piwo i kawa. 
Herbatę serwuje się tu rzadko i najczęściej w klasycznej po-
staci, na wyraźne życzenie obcokrajowców. Typowo kobie-
cym alkoholem są tutaj likiery i rumy. Najpopularniejszy 
jest likier bananowy oraz likier z żywicy smoczego drze-
wa. W miasteczku Arucas produkowany jest słynny rum 
kanaryjski arehucas oraz wyjątkowo aromatyczny rum 
z dodatkiem miodu. W jego smaku wyczuwalne są suszo-
ne figi, skórka pomarańczy oraz aromat kwiatów czarne-
go bzu, pomarańczy, wanilii, gałki muszkatołowej i goź-
dzików. Na ogół bez trudu można kupić takie „narodowe 
dobra” jak cieciorka (odmiana fasoli) i gofio – mąka z mie-
lonej kukurydzy (albo wędzonego ziarna pszenicy), które 
od wieków są podstawowym składnikiem kuchni i diety 
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kanaryjskiej. Jak przystało na europejski kraj znajdziemy 
tu także restauracje i bary serwujące typowe dania obcych 
kuchni: włoskiej, chińskiej, azjatyckiej i brytyjskiej. Miło-
śnicy pizzy, kebabów czy smażonych ryb z frytkami i ke-
czupem na pewno nie umrą z głodu. 

Inne bogactwa narodowe Gran Canarii to: klimat 
„wiecznej wiosny”, oryginalna architektura, plaże i wi-
doki zapierające dech w piersiach. O Canarii mówi się 
też, że jest „kontynentem w miniaturze” i jedną z „wysp 
szczęśliwych” kanaryjskiego archipelagu. W zasięgu 
wzroku można mieć jednocześnie widok na wulkanicz-
ne góry sięgające 2 tys. metrów n.p.m. i błękitną taflę zle-
wającego się z niebem oceanu, oddzieloną od lądu ła-
godną plażą lub urwistym klifem. Na Canarii przez cały 
rok kwitną wzdłuż ulic i w ogrodach jakieś kwiaty, kła-
niają się nam na wietrze pióropusze palm daktylowych. 
Od oceanu przez cały rok wieje ożywczy wiatr, który po-
zwala normalnie funkcjonować w ostrym słońcu przy 

temperaturach powyżej +30°C. W różnych częściach wy-
spy plaże są piaszczyste, kamieniste, skaliste, z zawarto-
ścią popiołu (czarne) albo piasku o różnych odcieniach 
– także złocistego. Nawet w tzw. miesiące zimowe (gru-
dzień–luty) łatwo znaleźć słoneczny zakątek na opalanie 
się. Plaże w Maspalomas szczególnie przyciągają wczaso-
wiczów nie tylko wysokim standardem hoteli i obfitością 
nawadnianych krzewów, kwiatów i trawników. Na prze-
strzeni kilku kilometrów od strony oceanu ciągną się pia-
skowe wydmy (wysokie nawet do 15 m!), które przenoszą 
nas w klimat zachodniej Afryki. Od czasu do czasu prze-
mieszczają się przez nie karawany wielbłądów przewożą-
ce turystów spragnionych takich atrakcji. Fakt – gdyby 
nie głębia oceanu mielibyśmy tu zachodni skraj Sahary. 
Dodam, że Wyspy Kanaryjskie nie posiadają kolei, więc 
nie kursują tu pociągi, nie ma tu stałych rzek, jedynie 
okresowe, które krótko toczą wody z gór po rzadkich, ale 
intensywnych opadach. 

Lotnisko w Las Palmas na brzegu oceanu
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Na jednej pocztówce nie sposób opisać wszystkich 
atrakcji Gran Canarii, ale nie byłbym sobą, gdybym nie 
zainteresował się literaturą kanaryjską tworzoną w tak 
poetyckich uwarunkowaniach geograficznych i kulturo-
wych. Intuicja mnie nie zawiodła, a pomógł przypadek 
(a w życiu nie ma zdarzeń przypadkowych!). W letni wie-
czór tuż po zachodzie upalnego słońca wziąłem udział 
w nagraniu programu muzyczno-poetyckiego z wyko-
rzystaniem wierszy największego poety kanaryjskiego, 
Tomasa Castellano Moralesa (żył w latach 1884–1921). 
Przedsięwzięcie realizowane było przez ośrodek telewizji 
hiszpańskiej z Las Palmas przed zabytkowym kościołem 
w miasteczku Santa Lucia de Tirajana, położonym w gór-
skiej kotlinie. Poezje recytowali zawodowi aktorzy przy 
wtórze dyskretnych dźwięków gitarowych. Urzeczony 
scenerią miejsca, dałem się ponieść melodyjnym strofom 
wypełnionym symbolicznymi obrazami morza, zdobio-
nymi klasycznym rymem i rytmem języka hiszpańskiego. 

Ich autor, Tomás Morales Castellano, urodzony w mia-
steczku Moya koło Las Palmas, jest ojcem współczesnej 
poezji kanaryjskiej i uważany jest za jednego z głównych 
poetów hiszpańskiego modernizmu lirycznego. Z zawo-
du był lekarzem w pobliskim Agaete. Zmarł w wieku 36 
lat. Za życia wydał dwa znaczące zbiory wierszy: Poemas 
de la Gloria, del Amor y del Mar (Wiersze chwały, miłości 
i morza, 1908 r.) i Las Rosas de Hercules (Róże Herkule-
sa, 1919 r.). Większość jego dzieł ukazała się pośmiertnie 
i wznawiana jest co jakiś czas, aż do czasów nam współ-
czesnych (Oda do Atlantyku, Sentymentalne wakacje, 

Wiersze miasta handlowego). Ostatnie wydanie Róż Her-
kulesa ukazało się w Madrycie w roku 2011. Mitologia 
klasyczna, refleksja nad sztuką i poezją, pieśń do morza 
zarówno w wersji portowej, jak i mitologicznej, emocjo-
nalne szkice marynarzy i prostytutek – to tylko niektó-
re z tematów, którymi zajmował się w wierszach o wiel-
kiej formalnej perfekcji i w języku symbolistów. Z drugiej 
strony poezja kanaryjskiego poety posiada intymną i oso-
bistą melodię, ponieważ w niej opisywał swoje postrze-
ganie morza i życia morskiego w ogóle. W rozwlekłych 
poematach dominują wersety aleksandryjskie, charak-
teryzujące się głównie czternastoma sylabami. Obecnie 
Morales uznawany jest za najlepszego pisarza kanaryj-
skiego swoich czasów i jednego z najlepszych współcze-
snych pisarzy w całej Hiszpanii. Niestety, nie natknąłem 
się na polskie tłumaczenia poezji Moralesa. Kilka frag-
mentów przetłumaczyłem sobie amatorsko na własny 
użytek:

Morze: wielki przyjaciel moich marzeń, silny
tytan cerulejskich ramion i milczącego uroku:
w tej godzinie mojego szczęścia,
powraca, aby wypełnić moje płuca i rozpalić moją pieśń…
surowa dusza idzie do ciebie, sierpniowe morze,

Dźwięk atlantycki! Z mocnym duchem,
dziś mój głos chce dogonić wasz pęd.
Siedem muz, sprzyja osiągnięciu mojego celu: 
Błękitne morze mojego kraju, marzycielskie morze,
morze mojego dzieciństwa i moja młodość… moje morze!

Widok z dzwonnicy katedralnej na Las Palmas
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Zwiedzając Las Palmas, nie dajcie się 
skusić na wizytę w kasynie! Mając zale-
dwie tysiąc euro w kieszeni, nie przesko-
czycie na parterze kasyna nawet poziomu 
automatów ze słynnym „jednorękim ban-
dytą”. Na wyższe piętro nie wejdziecie, nie 
mając stosownego stroju, panowie – gar-
nitur, biała koszula z muszką, a kobiety – 
strój wieczorowy. Natomiast pewne jest, 
że wyjdziecie stąd z lżejszym portfelem. 

Dodam jeszcze, że w lecie dni są tu 
dłuższe od polskich o prawie trzy godziny, 
zaś zimowe krótsze, co wynika z położe-
nia geograficznego bliżej równika. Kolo-
ryt kulturowy, egzotyka i odległość Wysp 
Kanaryjskich od lądowej Europy pozwa-
lają oderwać się tu mentalnie od polskich 
problemów i działań wojennych za naszą 
wschodnią granicą. Moim zdaniem na 
Gran Canarii rosną najsmaczniejsze po-
midory i banany oraz najsłodsze na świe-
cie pomarańcze! Te z „biedronki” smakują 
przy nich jak pastewne. Świat jest napraw-
dę piękny i bogaty w dary Boże, dlatego 
warto odwiedzić co jakiś czas jedną z 13 
kanaryjskich wysp, bo każda z nich ma 
niepowtarzalny urok i wyjątkowe bogac-
two kulturowe.

Henryk Radej

Pomnik pomidora w VecindarioSzczęśliwy autor na Szczęśliwej Wyspie
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Ilustracja (1886) Gustave Doré (1832–1883), rytownik Héliodore Pisan (1822–1890), Don Quixote (1605/1615), Miguel de Cervantes (1547–1616)
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Don Kichot a wojna
piosenka Ahaswera

Januszowi Czarskiemu
idę
jest droga
jest jej w zasadzie pełno
banał
wszędzie i zawsze

otaczają mnie węzły komunikacyjne
naziemne i podziemne
mapy
co prawda łatwo dostępne
wywołują dodatkowy chaos

biegnę
towarzyszą mi
nieustająca nadzieja
chroniczny brak czasu i stałego zameldowania
zwłaszcza to ostatnie wydaje się być nieznośne
egzystencja utkana umundurowanymi

nie wspominam o
braku czy też nie sensu i celu
one wszakże tworzą mój ruch
tak zostało powiedziane

już wspominałem
nieustająca nadzieja
jej przejawy trudno mi systematycznie notować
przecież pędzę
a te fakty bywają tuż za rogiem
do wzięcia i umiłowania

mówiłem już
pędzę
nie mam na nic czasu

Warszawa, 21 września 2006 roku

uwertura na dwa wiatraki
jednego rycerza i rowery

trzeba wyruszyć
musi być gdzieś Okolica
obok siebie dwa wiatraki
przytulone wątłe chatynki
dobre to i spokojne sąsiedztwo

Don Kichot na włościach
podupadła hacjenda

KRZYSZTOF SAWICKI

zajął się wędrowcami
końmi
i wypożyczalnią rowerów

różnie mówią w Okolicy
o nowatorskim zajęciu rycerza
że niby z nudów
że Dulcynea
czego Don nie przewidział
tragicznie posunęła się w latach
zajął się więc agroturystyką
jeden tylko spod lasu

mówią że stary partyzant
ośmielił się wyrazić odmienną opinię
męstwo Dona poległo z dwoma wiatrakami

Warszawa, 28 marca 2007 roku

* * *
w Okolicy kiepsko działają telefony
Don Kichot od siedmiu tygodni
usiłuje pozyskać kredyt
ach te jego nowe pomysły na życie
mówią piękne urzędniczki za ścianą
a jedynym potwierdzeniem ich istnienia
jest zajęty telefon

Warszawa, urząd, 18 kwietnia 2007 roku

piosenka Don Kichota
Kiciorowi z okazji 60. urodzin

i wystawy w Łucku
co budzi ciszę w lesie
ćma czy mrówka jeż

co jest początkiem końca
śmiech czy głupi gest

co jest pytaniem głównym
być a może mieć

co daje wiatrom siłę
młyn latawiec dym

tra-ta-ta-ta-ta-ta
tra-ta-ta-ta

czy tu jest wierszokleta
czy tylko głowa nie ta

Łuck, 8 października 2014
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o kwestiach zasadniczych wojny 
i Okolicy

raz dwa trzy
strzelasz ty

w Okolicy o wojnie wiedzą coraz więcej
Don Kichot
te jego wiatraki
cycata Dulcynea
daj pan spokój z tymi wariactwami

w Okolicy wędrowne kondukty
dzieci szybko dorośleją
idą watahy dzikich
a oczy wysychają
studnie zasypane

to taki kraj świata
w centrum
mówią
Europy

Łuck, 12 października 2014 roku
z serii wojennej, która rośnie i rośnie

modlitwa żołnierza
żołnierzu wrogu
wyświęcony poświęcony
strzelam do ciebie
i ja
wyświęcony poświęcony

a kto miał prawo
wyświęcić nas poświęcić
może myślisz tak jak ja

Łuck, 25 lutego 2015 roku
z serii wojennej, która rośnie i rośnie

modlitwa żołnierza alternatywna 
ryzykownie rymowana

Pawłowi Reszce, badaczowi ukraińskiego  
wariantu pytania: Co się stało z naszą klasą?

aniele wojny stróżu mój
ty zawsze przy mnie stój

z boku z tyłu w dzień i w nocy
bądź mi świadkiem ku pomocy

kumie bracie z jednej ławki
w szkole parku od hulanki

aniele wojny wrogu mój
zrozum – strzelam – stój

Łuck, 11 kwietnia 2015 roku,
wigilia Paschy wschodniej

z serii wojennej, która rośnie i rośnie

Postscriptum чуть-чуть не при чём.
Oświadczam, iż z premedytacją wykorzystałem i – 

być może – sprofanowałem piękną modlitwę, znaną 
mi jeszcze z dzieciństwa. A w celu ułatwienia wszel-
kim śledczym, obrońcom Jedynie Prawdziwej Inter-

pretacji oraz ciemnym egzegetom wszelkich katastrof 
przypominam:

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

piosenka berlińska żołnierza 
ukraińskiego

dziadu pradziadu
co zrobiłeś z czerwoną flagą na reistagu
spocony od lęku wysokości
brudny od niedokochania
czy zostawiłeś ją tam dla mnie

Łuck, majowy festiwal świąt 2015 roku
z serii wojennej, która rośnie i rośnie

matki wszędzie płaczą tak samo
znudzeni wojną i wyłapywaniem zdziczałych
zapominamy o aksjomatach
na przykład – proszę bardzo – szanowni państwo
matki wszędzie płaczą tak samo
płaczą normalnie
ciekną im łzy
modlą się albo krzyczą
podobieństwo jest uderzające
bez względu na
wiarę niewiarę
kolor skóry
mentalność i zamożność
no… wszystko
w imię czego toczą się wojny
matki wszędzie płaczą tak samo

Łuck, 13 maja 2015 roku
(kolejny już maj wojny) 

z serii wojennej, która rośnie i rośnie
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Ilustracja (1886) Gustave Doré (1832–1883), rytownik Héliodore Pisan (1822–1890), Don Quixote (1605/1615), Miguel de Cervantes (1547–1616)
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piosenka o zmarłych II
kiedy myślimy o zmarłych
jest im zapewne lepiej
podśpiewuje Don

i nam przyzwyczajonym do śmierci
bo to zawsze umierają oni
szepcą okopani Dzicy

do czasu do czasu chłopcy
Don puszcza oko do gwiazd
i do szperacza

i ten flirt w noktowizorze
ta sekunda ostatni moment
bo Don staje się nudny i stary
zbyt łatwy cel dla snajpera

jeden wystrzał zmienia wszystko
mówią bowiem
to znaczy strzelają
tylko żywi
a zmarli milczą

Łuck, 2 lipca 2015 roku
z serii wojennej, która rośnie i rośnie

o bolączkach Don Kichota
Okolicy
Dzikich i wodach termalnych

Frydrychowi, który przeprowadził nas dzielnie
przez wody termalne.
nie tylko zbroja Don Kichota
wymaga remontu
ale on sam także
jak mówią lekarze
powinien opuścić Okolicę
i udać się przynajmniej
do ostatnio bardzo modnych
wód termalnych

tymczasem
(i słowo to zasługuje
w tym miejscu i czasie
na szczególną uwagę)
z lasu wyszli Dzicy
plan jest prosty
otoczyć hacjendę Dona
i nie dopuścić do żadnych tam
remontów i burżuazyjnych praktyk

ten las Dzikich jest w zasadzie lasem
a Dzicy nie są znowuż tacy dzicy
lecz rzeczywistość
(ach to niemiłosiernie zgrane słowo)
figluje sobie z Donem figluje

nie wiadomo
jak sytuacja się rozwinie
Okolica bowiem jest tu i teraz
a obecność Dzikich nie ulega wątpliwości

PS. Wody termalne (mówi żołnierz Frydrych
z Nie Do Końca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Okolicy)
pozostawiło morze, odpływając daleko.

Łuck, 28 sierpnia 2015 roku
z serii wojennej, która rośnie i rośnie

notatka służbowa o związku 
przyczynowo-skutkowym choroby 
Don Kichota w kontekście zarazy 
w Okolicy

Don Kichot już od tygodnia
gapi się w Okolicę
diagnoza lekarza trąca o banał
(wszakże zaraza na dobre szaleje w Okolicy
już od przybycia Dzikich)
wyjątkowo złośliwa apatia
z ostrymi atakami zażenowania

chory Don pamięta
tej nocy
odpadło skrzydło Anioła
jego Anioła Stróża
racjonalizm medyka odrzuca jednak
taki związek przyczynowo-skutkowy
bo jakiś taki somnambuliczny
pełen metafor i niedomówień
tak niebezpiecznych w czasach dzikich

wszyscy już o tym mówią
cała Okolica szumi
pewnie dzicy podglądali
kąpiącą się Dulcyneę
świnie
akurat tej nocy
kiedyś owszem były skrzydła
ale prawdziwe
ich dostojne obroty
zawsze zachęcały mnie do walki
wspomina Don

a teraz to skrzydło
nie byle jakie bo anielskie
upada
konkluduje Don
pewnie normalnie w nocy
aniołowie gubią skrzydła
w nocy wymarzonej dla snajperów

Łuck, 30 października 2015 roku
z serii wojennej, która rośnie i rośnie
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modlitwa w Okolicy

Don Kichot nie jest wyklęty
tak zawsze zaczyna Dulcynea
tak w Okolicy zaczynają kobiety
wszystkie
modlitwy od wieków
Don wszakże poszukuje
Don wcale nie oszukuje
anioł jednak wie wszystko
o przypadkowych rymach
Salomonowa to modlitwa
kiedy kobiety proszą
nie tylko wysłuchaj
ale też i przebacz

Lwów, 7 września 2016 roku
z serii wojennej, która rośnie i rośnie

piosenka o zmarłych III
mojemu ojcu

znów o tych zmarłych
co przychodzą
bez kolejki i zapowiedzi
Don Kichot zrzędzi
wylicza i tęskni
za przytuleniem ojca
jego nie ma
i za mało przychodzi

Łuck, 16 września 2016 roku

* * *
cichutko strzelać będą
dajcie nam
wiersze pisać
szybciej od młynów
wiatr przemielić
w czas tych
dobrych przemian

Don Kichot zagoniony
we śnie na jawie
tyle transparentów
ulotek do zrobienia
wolność dla poetów
urzędników agnostyków
sekretarek od parzenia kawy
i zagubionych ambicji
do wczoraj i dzisiaj jeszcze
cyklistów żydów i polaków
rusinów białych no i czarnych
tych prawdziwych
i trochę mniej

Don już wie
napisze wiersz
przeczyta wiersz
cichutko
strzelać będą

Łuck, 10 kwietnia 2017 roku

Ilustracja/fragment (1886) Gustave Doré (1832–1883), rytownik Héliodore Pisan (1822–1890), Don Quixote (1605/1615), Miguel de Cervantes (1547–1616)
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* * *
miły jest stan ucieczki
od wiatru
sprzymierzeńca niby
co wiatraki wywraca
i zachęca do walki
Don się rozgadał
co stanowi niewątpliwą antytezę
dosłowności Dulcynei
ale ale
owa dosłowność
antymetaforyczność
nie oszukujmy się
potrzebna jest
gatunkowi ludzkiemu
do przetrwania

Łuck, 28 października 2017 roku

doktryna czystej wojny
dziś na wojnie
nie ma osób postronnych
i drzwi only staff
kiedy walczyłem z wiatrakami
szepcze Don Kichot
cywile spali w chatach
młynarzy tylko goniłem
ciężka to moja krwawica
Sancho dupa nie minister
i kobiety pod szczególną ochroną
a to też robota nie byle jaka
Dulcynea ich nienawidziła

a teraz dzicy drzwi palą
w hotelach się grzeją
staff wyrżnęli dawno

Łuck, 3 listopada 2017 roku
z serii wojennej, która rośnie i rośnie

tymczasem
Don Kichot lubił śnić
tymczasem dziś
radują go powroty na jawę
tymczasem TAM
może być niejednakowo
skąd nie ma powrotu
a wyłącznie ocieranie się o realność
ponętne jak następny kieliszek
już wypity

tymczasem
borem lasem

Warszawa, 19 listopada 2018 roku

rachunek
Don Kichot zbankrutował
ostatecznie
padła wypożyczalnia rowerów
eksperymenty z agroturystyką
młyny spalone
Dulcynea odeszła

Don rachuje na ławce
w parku przechadzających się panien
byłe kochanki
zmarłe kochanki
oraz z pewną dozą
niepokornego optymizmu
potencjalne kochanki

Drohobycz, 20 listopada 2021 roku

statystyka osierocenia
w okolicy wielka rotacja
rzec można transcendentalna
odchodzą wyjątkowi specjaliści
Don Kichot szuka odpowiedniego terminu
osierocenie
Don szuka w pamięci dalej
statystyka

im więcej osierocił
tym większa pamięć

Warszawa, 1 grudnia 2021 roku

* * *
nigdy nie był w teatrze
wybraniec rycerstwa
Don Kichot

ale wie już wszystko
co ja
kurwa
gorszy
od jakiegoś tam esesmana
krzyczy
trzykrotnie krzyczy trzykrotnie
nie jestem żadnym bohaterem

ze względu jednak na wymogi teatru
pandemia
stare ściany pękają
i odporność przeciętnego widza
Dulcynea Sancho Pansa
trochę ciemnych chłopów
i głupich dziwek z Okolicy
ech towarzystwo

przestaje krzyczeć
ale rycerze nie potrafią szeptać
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Don Kichot bezradny
dostojnie schodzi ze sceny
to znaczy z ławeczki sprzed chałupy

Warszawa, 3 grudnia 2021 roku

Ilustracja (1886) Gustave Doré (1832–1883), rytownik Héliodore Pisan (1822–1890), Don Quixote (1605/1615), Miguel de Cervantes (1547–1616)
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z poufnej notatki Don Kichota

dzicy są w lesie
nie za lasem
tuż przed chałupami
czasem umierają
po nocach dzieci wyją
jak koty w marcu
ale co tam
przecież to tylko dzicy

Dulcynea tego nie chce
Don zapisał się do drużyn ochotników
do zadań społecznych i specjalnych
może na starość odpuszcza wiatrakom
a dzicy za lasem zawsze go wkurzali
a teraz są już w naszym lesie
chcą zająć naszą Okolicę

Warszawa, 3 grudnia 2021 roku

koncert na dwa wiatraki i poetę
Dedykuję z lekką dozą zazdrości uczonym w piśmie 

i poetom uznanym.
skrzydła
zbrzydła
mydła
i powidła
to ostatnie już nie bardzo
Dulcynea
to w ogóle do kitu
Don Kichot słowa dobiera
notes kupił
poszukuje pióra markowego
po nocach siedzi
jak to poeta

cofnijmy się jednak i nieco w czasie
Don Kichot wszakże stale poszukuje
wypisał się z lokalnej milicji
d z i k i c h  zaczął nazywać o b c y m i
jak kiedyś
kiedy żyli za lasem
a nie trudno przewidzieć
do następnych wyborów
zbrata się z niektórymi
pójdą może na wiatraki
fajna taka wspólnota
znów przygody
trochę pożarów
a i grosze jakieś będą

owszem pisać umiał od dawna
w okolicy o tym mówiono

ale żeby tak do rymu
wiersze jakieś od razu
jeden taki nawet
uczony w piśmie
odradzał mu nieśmiało

rym niepożądany
wiesz stary Donie
mnie samego czasem dopada
uwodzicielski kicz

ów stosował magiczne słowa
potem redakcja adiustacje
ów stosował trudne słowa
a Don Kichot takie ciele
nie rozumiał że bez skrzydeł
młyn z trudnością miele

i rzeczywiście wynotował
zadowolony z siebie

Dulcynea zbrzydła
ścięte wszystkie skrzydła
Don Kichot bez mydła
robi już tylko powidła

Warszawa, 11 grudnia 2021 roku

piosenka aktora drugiego planu
Don Kichot zapuszczał włosy
latami dniami i nocami

ale liczą się tylko noce
bogate w sny
sny donkichotowe
wyborne autorskie

wynotował sobie jeden
filmowy amerykański wręcz

Sarajewo
oko snajpera
luneta
karabin
snajper nieco rozkojarzony
wypalony nudną robotą
pyta którego
obok ekspert doradca
wie w sekundę
tego z kucykiem

Don się budzi
ma dosyć tego snu
markowego filmowego
przynajmniej już wie
po co zapuszczał włosy
latami dniami i nocami
aktor drugiego planu

Warszawa, 7 stycznia 2022 roku
z serii wojennej, która rośnie i rośnie

KR
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Ilustracja (1886) Gustave Doré (1832–1883), rytownik Héliodore Pisan (1822–1890), Don Quixote (1605/1615), Miguel de Cervantes (1547–1616)



5 6  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

NATURA LUBELSZCZYZNY
Ireneusz Pilipczuk – fotografie

(red)

Ireneusz Pilipczuk – urodzony w 1951 r. 
w Chełmie. W 1974 r. ukończył studia geo-
logiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął 
w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Lu-
blinie, dokumentując złoża węgla kamienne-
go dla przyszłego LZW. W latach 1983–1992 
pracownik naukowo-techniczny Politechni-
ki Lubelskiej, a od 1997 r. do 2021 r. wykła-
dowca prawa ochrony środowiska na Wy-
dziale Inżynierii Środowiska PL. W latach 
1990–1994 radny Rady Miejskiej w Lublinie. 
Od 1992 r. do momentu przejścia na emery-
turę pracował w MPWiK w Lublinie m.in. 
na stanowisku z-cy Dyrektora d/s Ochrony 
Środowiska. Z obserwacją przyrody związa-
ny od najmłodszych lat. W 1970 r. uzyskał 
uprawnienia strażnika ochrony przyrody, 
pracując m.in. jako strażnik w Tatrzańskim 
Parku Narodowym. W latach 1984–1992 był 
Wojewódzkim Inspektorem Straży Ochro-
ny Przyrody i wiceprzewodniczącym Woje-
wódzkiej Komisji Ochrony Przyrody PTTK. 
Swoją pasję fotograficzną zaczął w pełni re-
alizować po przejściu na emeryturę w 2017 r. 
Jego zdjęcia były wyróżniane i nagradzane 
w konkursach organizowanych m.in. przez 
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, Lu-
belską Regionalną Organizację Turystyczną 
czy Okręg Lubelski Związku Polskich Foto-
grafów Przyrody. Mówi o swojej pasji – „fo-
tografia jest dla mnie idealnym sposobem na 
aktywną emeryturę, zawsze staram się cho-
dzić z aparatem fotograficznym, zgodnie 
z zasadą aparat noś i przy pogodzie. Uwa-
żam, że dla ciekawych fotografii nie są wy-
magane dalekie egzotyczne podróże, war-
to wyłapywać piękno lokalnej ojczyzny. Idź 
i patrz. Fotografia jest jak jazz, ten sam temat 
można zagrać na swój sposób”. ■

foto  Krzysztof Anin Kuzko
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Kormorany – Poleski Park Narodowy

foto Ewa Pilipczuk
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Ścieżka przyrodnicza „Bobrówka” – Lasy Parczewskie

Bączek nad Zalewem Zemborzyckim
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Krzyżodziób świerkowy – Poleski Park Narodowy

Daniel – Lasy Kozłowieckie
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Ścieżka przyrodnicza „Spławy” – Poleski Park Narodowy

Fruczak gołąbek – Ogród Botaniczny UMCS
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Czaple białe na stawach w Samoklęskach

Uroczysko – Lasy Kozłowieckie
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Wiosna – świt nad Mininą

foto Ewa Pilipczuk
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Henryk 
Duda

Sława czy chwała?
15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego prezydent 
Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył Polakom życzenia. 
Podziękował także za wsparcie w wojnie z Rosją. Swo-
je, wygłoszone w języku polskim, przemówienie zakoń-
czył słowami: Chwała Polsce! Chwała Ukrainie! Moż-
na go wysłuchać m.in. tu: https://www.youtube.com/
watch?v=ORWi9ZAsPW4.

Językoznawca i miłośnik języka polskiego od razu 
zwróci uwagę na to zakończenie. W wyrażeniu Chwała 
Polsce! wyczuje bowiem pewną obcość. Połączenie chwa-
ła + rzeczownik w celowniku (np. Polsce, Ukrainie etc.) 
jest poprawne gramatycznie. Najczęściej jednak w celow-
niku występuje rzeczownik osobowy (chwała bohaterom, 
chwała zwyciężonym (por. łac. Gloria Victis! itp.) albo za-
imek osobowy (chwała mu, im). Zdecydowanie dominu-
je jednak – co nie powinno dziwić w katolickim kraju – 
połączenie Chwała Bogu (por. łac. Gloria in excelsis Deo). 
Ta obcość, którą i ja odczuwam, wynika z faktu, że w po-
dobnych sytuacjach po polsku powiemy raczej Cześć Pol-
sce! Cześć Ukrainie! albo nawet Niech żyje Polska! Niech 
żyje Ukraina! (por. też białoruskie Żywie Biełaruś!, cyry-
licą Жыве Беларусь!). Inaczej mówiąc, wyrażenia Chwa-
ła Polsce! i Chwała Ukrainie! nie są skonwencjonalizo-
wane, zakrzepłe w swoim językowym kształcie! Od tego, 
jak często będą powtarzane, zależy, czy ich obcość z bie-
giem czasu zniknie.

Jest jeszcze jeden powód, by na wyrażenie prezyden-
ta Zełenskiego zwrócić uwagę. Mówiąc Chwała Polsce! 
Chwała Ukrainie!, ukraiński przywódca nie dał się zwieść 
„fałszywemu przyjacielowi”, tj. ukraińskiemu rzeczowni-
kowi sława (слава), który choć brzmi tak samo jak pol-
skie sława i ma podobne znaczenie jak w języku pol-
skim, to jednak inaczej funkcjonuje w języku ukraińskim, 
a przekład będzie zależał od kontekstu i konsytuacji, tj. 
okoliczności, w których dana wypowiedź się pojawia. Tę 
różnicę widać bardzo dobrze, gdy porównamy początek 
katolickiego hymnu „Chwała na wysokości Bogu” (Glo-
ria) w obu językach. Wersja polska:

Chwała na wysokości Bogu, a  na ziemi pokój 
ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy 

Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci 
składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Wersja ukraińska:
Слава во вишніх Богу, і на землі мир, в людях 
благовоління. Хвалимо тебе, благословимо тебе, 
кланяємось тобі, славимо тебе, дякуємо тобі 
заради великої твоєї слави.
W wersji ukraińskiej polskim wyrazom i połączeniom 

1) chwała, 2) chwalimy Cię, 3) wysławiamy Cię i 4) chwa-
ła Twoja odpowiadają 1) sława, 2) chwałymo tebe, 3) sła-
wymo tebe, 4) twojeji sławy (dopełniacz). Jak widzimy 
w trzech wypadkach tam, gdzie polskie polskie słowo 
z rdzeniem chwał- / chwal- w  języku ukraińskim jest 
sław-. By nie komplikować obrazu pomijam w tym ze-
stawieni -sław- w czasowniku błogosławimy.

To nie dziwi. W języku polskim i w ukraińskim funk-
cjonują stare, jeszcze prasłowiańskie, wyrazy chwała 
i sława. Nie są one synonimiczne ani w polszczyźnie, ani 
w języku ukraińskim. Nie ma też prostej, pełnej między-
językowej odpowiedniości, tzn. pol. chwała ≠ ukr. хвала, 
a sława ≠ ukr. sława. Dlatego, choć można po polsku po-
wiedzieć Sława Ukrainie!, to nie będziemy w ten sposób 
tłumaczyć ukraińskiego pozdrowienia narodowego Sła-
wa Ukrajini! (Слава Україні!). Polska sława to «rozgłos», 
podczas gdy chwała to «uznanie, zaszczyt, cześć». W in-
teresującym nas kontekście ukr. sława trzeba koniecznie 
tłumaczyć jako «chwała».

O tym, że rzeczowniki chwała i sława nie są synoni-
mami doskonale wiedział np. Jarosław Iwaszkiewicz, 
urodzony na Ukrainie, wykształcony w Kijowie, który 
największej swojej powieści nadał tytuł „Sława i chwa-
ła”. Ukraińska Wikipedia tłumaczy ten tytuł jako „Честь 
і слава” (Czest’ i sława). Przez długi czas w polskich wy-
powiedziach, także oficjalnych tłumaczono czy raczej kal-
kowano ukraińskie Sława Ukrajini! jako Sława Ukrainie! 
Trudno zresztą orzec, czy było to „tłumaczenie”, kalka 
czy też zniekształcony makaronizm, tzn. nie potrafimy 
ustalić, czy mówca chciał grzecznościowo powiedzieć po 
ukraińsku Sława Ukrajini!, a zwyciężyły jego polskie na-
wyki artykulacyjne i wyszło Sława Ukrainie! Tak zapewne 
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było podczas wizyty prezydenta Dudy w Kijowie w paź-
dzierniku 2020 r. Słowa prezydenta Dudy można usłyszeć 
tu: https://www.youtube.com/watch?v=NsI9jisS0Y0. Jeśli 
to miało być po ukraińsku, a tego wymagał protokół dy-
plomatyczny, to powinno być Sława Ukrajini! jeśli zaś po 
polsku to raczej Chwała Ukrainie!

Z „Gazety Wyborczej” dowiedziałem się, że w Warsza-
wie można zjeść ciastko o nazwie Slava Ukraini: „Slava 
Ukraini (po polsku Chwała Ukrainie) ma kolory ukra-
ińskiej flagi. Górną warstwę stanowi niebieska galaret-
ka borówkowa, dolną – klasyczny biszkopt i krem man-
darynkowy na bazie śmietanki i serka śmietankowego 
z dodatkiem nadającej żółtą barwę kurkumy.” Nazwa 
tego ciastka jest transliteracją na sposób angielski ukraiń-
skiego zawołania Слава Україні! – w tym tekście stosuję 
transkrypcję zgodną z ortografią polską: Sława Ukrajini! 
Nie wszyscy jednak rozumieją tę nazwę. Na Facebooku 
np. spotkałem ją w wersji Sława Ukrainy (sława + dopeł-
niacz). Taka nazwa – zwyczajnie – nie ma sensu!

Jak już napisałem, wyrażenie Chwała Polsce! mnie nie 
razi, choć odczuwam je jako nieskonwencjonalizowa-
ne, a za naturalniejszy odpowiednik ukraińskiego Sła-
wa Ukrajini! uznaję Cześć Polsce! W kontekście patrio-
tycznym wyraz cześć ma długą tradycję, m.in. w okresie 
Powstania Listopadowego narodziła się pieśń pt. „Cześć 
polskiej ziemi”. Jej autorem jest zapomniany dziś zupeł-
nie poeta Feliks Frankowski (†1839). Pieśń zaczyna się 
słowami:

Cześć Polskiej ziemi cześć,
Ojczyźnie naszej cześć,
Cześć Polsce cześć.

Sława Ukrajini! to ukraińskie pozdrowienie narodo-
we, które narodziło się w ukraińskich środowiskach na-
rodowowyzwoleńczych. Od 2018 roku stanowi oficjalne 
pozdrowienie Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie znajduje ono 
akceptacji wśród Polaków, zwłaszcza osób pochodzenia 
kresowego, nie z powodów formalnych, językowych czy 
systemowych, które powyżej omówiłem, lecz ze względu 
na konotacje historyczne. W okresie II wojny światowej 
było bowiem w użyciu w formacjach UPA. Przywołałem 
powyżej wizytę prezydenta Dudy w Kijowie. Zachowania 
i działania prezydenta RP podczas tej wizyty spotkały się 
z ostrą krytyką. Szczególne zgorszenie wywołały słowa 
Sława Ukrainie! podczas oficjalnego powitania. „Prezy-
dent Andrzej Duda napluł na pamięć o Wołyniu” – moż-
na jeszcze dziś przeczytać na jednym portalu. I nie był / 
nie jest to głos odosobniony.

Nie czuję się kompetentny, by omawiać dzieje tego 
ukraińskiego, wojskowego i policyjnego pozdrowienia. 
Sądzę jednak, że prezydent Zełenski jest świadomy ne-
gatywnych konotacji wyrażenia Sława Ukrajini! wśród 
części przynajmniej Polaków. Dlatego składając życzenia 
z okazji Święta Wojska Polskiego, nie tyle starał się unik-
nąć błędu translatorskiego, co świadomie wybrał kon-
strukcję neutralną dla Polaków – Chwała Polsce! Chwała 
Ukrainie! W ten sposób wzruszył „ukrainofilów” w Pol-
sce i nie naraził się „ukrainofobom”. Również Ukraińcy 
nie mogą mu nic zarzucić. Nie wiem, jak zdolności reto-
ryczne swojego prezydenta oceniają Ukraińcy. Uważam 
jednak, że w tym konkretnym przypadku dokonał wybo-
ru strategii komunikacyjnej i znalazł stosowne środki ję-
zykowe, by tę strategię zrealizować.

Henryk Duda
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Andrzej 
Małkiewicz

Drony
Armia rosyjska miała być drugą najpotężniejszą ar-
mią świata – dzięki wielkości i wyposażeniu. Sama liczeb-
ność żołnierzy nie zawsze jest rozstrzygająca. Już Machia-
velli zapewniał: „Dzielność żołnierzy znaczy więcej niż 
ich liczba, a sytuacja nieraz przynosi więcej pożytku niż 
dzielność” (Niccolò Machiavelli, Sztuka wojny, tł. Zdzi-
sław Płoski, Gliwice 2012, s. 252). Ale i rosyjskie wypo-
sażenie miało być supernowoczesne. Nie ulega wątpliwo-
ści, że armia ta dysponuje bronią atomową oraz rakietami 
kosmicznymi. Niemniej, na froncie „nowoczesność” oka-
zała się mocno niedoskonała.

„Cuda” rosyjskiej techniki zawiodły. Dotyczy to nawet 
najbardziej zaawansowanego czołgu T-90M, ultranowo-
czesnej maszyny, produkowanej w miejscowości Niżny 
Tagił (Нижний Тагил) w rejonie Uralu przez koncern 
Urałwagonzawod (Уралвагонзавод), do dziś noszący 
imię Feliksa Dzierżyńskiego. Ich produkcję ujawniono 
w 2017 r. Szacowano, że w chwili rozpoczęcia inwazji ar-
mia rosyjska miała ich na stanie ok. 40–70 – ale i one były 
niszczone przez Ukraińców. A przede wszystkim było ich 
za mało jak na ponad 1000-kilometrową linię frontu.

Innym „cudem” miały być bezzałogowe statki powietrz-
ne, zwane dronami (od ang. „drone” – truteń). Pilotowa-
ne są zdalnie lub działają autonomicznie, kierowane przez 
pokładowy komputer, który przed startem otrzymuje tyl-
ko ogólne wytyczne. Wykorzystywane są głównie do ob-
serwacji i rozpoznania, mogą też być uzbrojone i wyko-
nywać działania bojowe. Choć przenoszą ciężkie ładunki, 
uzbrojone wojskowe drony są lżejsze niż ich załogowe od-
powiedniki, przez co bardziej zwrotne, mniejsze i trudniej-
sze do namierzenia. Ich możliwości w zakresie przyspiesze-
nia, dokonywania skrętów i akrobacji nie są zmniejszane 
fizjologicznymi ograniczeniami ludzkiego pilota.

Wykonują misje wywiadowcze, obserwacyjne i rozpo-
znawcze, to są ich główne zadania. Ale mogą też przepro-
wadzać ataki elektroniczne, przenosić ładunki wybucho-
we, niszczyć obronę powietrzną wroga i atakować jego 
pozycje. Wojskowe drony kosztują od kilku tysięcy dol. 
do dziesiątek milionów dol., a ważą od mniej niż pół ki-
lograma do ponad 18 ton.

Własne konstrukcje produkują Izrael, USA, Chiny, 
Iran, Pakistan i Turcja. Ostatnio pojawiły się informacje 
o podjęciu ich wytwarzania w Indiach.

Zbliżony charakter mają pociski manewrujące – posia-
dające własną kamerę, komputer, który samodzielnie na-
prowadza je na cel – ale w odróżnieniu od dronów wy-
konują tylko jedną misję, kończącą się trafieniem w cel.

Przed wojną rosyjski przemysł produkował trzy pod-
stawowe typy dronów. Firma Kronsztad z podmoskiew-
skiego Tuszyna wyrabiał Inochodźce, największe statki 
powietrzne tej klasy w Rosji. W innych zakładach produ-
kowano też mniejsze Forposty i Orłany. Okazało się jed-
nak, że skala produkcji jest wręcz symboliczna. Produkcję 
Kronsztada szacowano na ok. 15 sztuk rocznie, co w ża-
den sposób nie zaspokajało potrzeb armii. Pozostałe fir-
my miały prawdopodobnie podobne możliwości.

Wszystkie drony testowano stosując podczas woj-
ny w Syrii. Użytkownicy byli bardzo zadowoleni, ale nie 
wzięto pod uwagę, że tamtejsi bojownicy nie dysponowa-
li porządną obroną przeciwlotniczą.

W tej sytuacji w obecnej wojnie rosyjskie drony odegrały 
znikomą rolę, w odróżnieniu od używanych przez Ukraiń-
ców tureckich Bayraktarów, które prowadziły skuteczne roz-
poznanie i same zadawały armii rosyjskiej poważne straty.

Po kilku miesiącach Rosjanie zrozumieli zaniedbanie, 
podjęli wysiłki, by to zmienić. Ponieważ podzespoły ste-
rujące i niezbędne dronom urządzenia optyczne objęte 
są sankcjami, a w Rosji nie wytwarza się ich – powięk-
szenie produkcji we własnym zakresie nie było możliwe. 
Zatem rosyjscy delegaci kilka razy, w czerwcu i lipcu od-
wiedzali Iran, zabiegając o kupienie sprzętu. Rokowania 
przeciągały się. Czy Iran obawiał się sankcji? Raczej nie. 
Może obawiano się oddania „cudownej” broni „niewier-
nym”? Dopiero wizyta Władimira Putina w Teheranie 19 
lipca pozwoliła załatwić sprawę.

Ale, albo Rosji brak pieniędzy, albo Iran woli zacho-
wać ostrożność, bo dysponuje trzema typami dronów: 
dużymi Shahed-129 i Shahed-191 oraz najtańszymi Sha-
hed-136. Kupiono te ostatnie (może wywiady wiedzą, ile 
– ale nie ujawniły tego). Są one czymś pośrednim między 
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samolotem i pociskiem manewrującym, tańszym odpo-
wiednikiem prawdziwego drona. Nie nadają się do roz-
poznania, mają tylko jeden ładunek, który używają w po-
jedynczej misji samobójczej. Ich dodatkową zaletą jest 
prostota obsługi, a doświadczenie pokazało, że żołnierze 
rosyjscy ze zbyt precyzyjnym sprzętem nie radzą sobie.

Shahed-136 jest niewielki. Ma 2,5 m rozpiętości skrzy-
deł, waży około 200 kg, z czego 50 kg przypada na gło-
wicę bojową. może poruszać się z prędkością przeloto-
wą 180 km/h. Irańczycy chwalą się, że zasięg lotu wynosi 
ponad 1000 km. Zważywszy na rozmiary, jest to jednak 
wątpliwe. Były reklamowane jako ciche, ale to okazało się 
nieprawdą, Ukraińcy przekonali się, że słychać je z kilku 
kilometrów. Bzyczą jak komary.

Nazywanie ich „kamikadze” to obraza dla Japończy-
ków. Warto przypomnieć, że „szahid” to w islamie mę-
czennik za wiarę, w szczególności zamachowiec-samo-
bójca. Takimi są właśnie Shahedy.

Okazały się one skuteczne i zadawały Ukraińcom po-
ważne straty, dopóki ci nie nauczyli się zestrzeliwania 

ich. Podobno pomogły w tym dane uzyskane od wywia-
du Izraela. Gen. Wałerij Załużny – naczelny dowódca Sił 
Zbrojnych Ukrainy – poinformował, że Polska przekaza-
ła Ukrainie poradzieckie wyrzutnie, które okazały się sku-
teczne w walce z Shahedami.

Szacowano, że do 14 października z wystrzelonych 
86 tych dronów obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 
aż 52. Oznacza to, że tylko 40 proc. doleciało do celu. Nie 
świadczy to najlepiej o jakości.

Import broni z Iranu przyniósł dodatkowe komplika-
cje. Rosja nie ma z Iranem wspólnej granicy (a na Morzu 
Kaspijskim jej flota jest za mała), zatem transporty mu-
szą być przekazywane przez Azerbejdżan. Ale państwo 
to jest w tlącym się konflikcie zbrojnym z Armenią, któ-
ra aż do tej pory była wspierana militarnie przez Moskwę. 
By możliwe były przewozy przez Azerbejdżan, Rosja za-
wiesiła wsparcie dla Armenii, tym samym zdradzając jed-
nego z najwierniejszych sojuszników.

Andrzej Małkiewicz
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Kapitan „Uskok”, 
Żołnierz Wyklęty
Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego po-
wojennego podziemia niepodległościowego i antyko-
munistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski 
i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego 
agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną 
w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich 
„bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działa-
jące w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach 
zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bez-
pieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobili-
zacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym od-
ruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko 
sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komuni-
stycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomu-
nistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obej-
mującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz 
Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.

Po roku 1989 rozpoczął się proces rehabilitacji żoł-
nierzy wyklętych, powstawały książki, jak też filmy, któ-
rych twórcy starali się przywrócić dobre imię bohate-
rom powojennego zrywu antykomunistycznego. W tym 
miejscu należy wspomnieć lubelskiego autora Henryka 
Pająka i jego książki: „Burta” kontra UB (1992), „Uskok” 
kontra UB (1992), „Żelazny” kontra UB (1993), „Ja-
strząb” kontra UB (1993). O antykomunistycznych par-
tyzantów upomniał się Zbigniew Herbert w wierszu 
Wilki z tomu Rowigo (1992). Następnie należy wymie-
nić (m.in.) tomy prozy: Janusza Krasińskiego Na stra-
cenie (1992), Jerzego Stefana Stawińskiego Pułkownik 
Kwiatkowski (1996) Marka Lubasia-Harnego Urodzony 
z wiatru (2003), Przemysława Bystrzyckiego Nocny ka-
jak (2005) Stanisława Murzańskiego Zwycięzcy (2007), 
Wacława Holewińskiego Nie tknął mnie nikt (2008), Se-
bastiana Reńcy Z cienia (2010). W roku 2013 Mariusz 
Solecki opublikował Literackie portrety Żołnierzy wyklę-
tych. Esej o literaturze polskiej lat 1948–2010. O dzie-
le Mariusza Soleckiego tak pisał Bohdan Urbankowski: 
„Książka Soleckiego zajmuje się historią zakłamywa-
nia i (niezbyt niestety budującą, objętościowo skrom-
ną) historią odkłamywania naszych dziejów przez 

red.

literaturę. Słabość, ułomność, nieśmiałość połączona 
niemal z poczuciem winy tych prób odkłamywania bie-
rze się stąd, że prawie wszyscy wybitni pisarze krajowi 
wzięli udział w fałszowaniu rzeczywistości w interesie 
komunistycznej władzy i własnym. Znani literaci przez 
lata dorabiali najwznioślejszą ideologię do najpotwor-
niejszych zbrodni. Na ich kłamstwach wyrosły autory-
tety moralne i finansowe – ujawnienie prawdy zagraża 
interesom zbyt wielu ludzi. W Polsce wciąż trwa wal-
ka AK i UB. Teraz II pokolenia AK i II pokolenia UB. 
Dobrym, znakomicie pogłębiającym pracę zabiegiem 
Soleckiego jest połączenie analizy literackiej z przypo-
mnieniem historycznego tła wydarzeń. Unaocznia to 
ogrom fałszu i pogardę literatów propagandzistów nie 
tylko dla prawdy, ale także dla czytelników. Nic nie jest 
tak zabójcze dla kłamców i ich dzieł jak przypomnienie 
faktów i słów. Solecki to właśnie robi”. Publikujemy je-
den z rozdziałów Literackich portretów żołnierzy wyklę-
tych poświęcony legendarnemu „Uskokowi”. ■
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Paszkwil na „Uskoka”

Mariusz 
Solecki

W 1950 roku jego Traktory... zdobyły wiosnę, krót-
ką i wstydliwą, polskiego socrealizmu, wprowadziły imię 
i nazwisko Witolda Zalewskiego (1921–2009) na sta-
łe do historii uległości nadwiślańskiej literatury. W sie-
dem lat później, gdy rodakom błysła jutrzenka Paździer-
nika, prozaik przekonywał, że żyjemy na ziemi bez nieba. 
O ileż lżej byłoby słuchać takiego dictum, gdyby je roz-
głaszał kto inny, jakiś politruk Putrament czy inna Bro-
niewska, ale procederem gaszenia ducha niepodległości, 
nadziei na nią, parał się zasłużony w powstaniu warszaw-
skim akowiec.

We wspomnianej wyżej aluzyjnie powieści Ziemia bez 
nieba, odwilżowej według daty (1957), rozwlekłej, fundu-
jącej czytelnikowi drogę przez mękę1, pisarz uderza w trzy 
podmioty, opierające się podbojowi Polski przez rodzimą 
delegaturę Kremla: w Kościół katolicki, w lidera legalnej 
opozycji Stanisława Mikołajczyka i w zbrojne podziemie. 
Wszystkie te „reakcyjne” siły, ukazane w utworze na prze-
strzeni lat 1947–1948, zostały wyszydzone, skompromito-
wane przez narratora bądź pozytywnie wartościowanych 
przezeń bohaterów, i rozbite przez funkcjonariuszy apa-
ratu bezpieczeństwa, mających oczywiście świetne noto-
wania u osoby opowiadającej wydarzenia zarejestrowane 
w książce Zalewskiego. 

Antyklerykalne wycieczki autora Ziemi bez nieba ma-
terializują się najczęściej w formie wypowiedzi postaci: 
„Mówiłem ci, żebyś dzieciaka do kościoła nie ciągnęła. 
Wstyd mi robisz”2 (milicjant do żony), „A do kościo-
ła nie chodź. Nie bądź głupi”3 (milicjant do syna); przy-
bierają też one formy bardziej wyrafinowane4. Na wieść 

1   Na słabość artystyczną obszernego utworu (ponad pół tysiąca stron) zwró-
cili już uwagę krytycy z epoki: „Ziemia bez nieba (…) nie jest dobrze napisana. 
(…) przeciętna powieść, w miarę nudna, w miarę interesująca”. J. Kajtoch, Po-
wieść rekonwalescenta, „Życie Literackie” 1957 nr 15, s. 4. Jacka Kajtocha nie 
interesuje zagadnienie żołnierzy wyklętych, których lapidarnie wspomina, na-
zywając, jak na Odwilż przystało – „podziemiem”, „przeciwnikiem” (ibidem).

2   W. Zalewski, Ziemia bez nieba, Warszawa 1957, s. 136.

3   Ibidem, s. 137.

4   Są to tendencyjne portrety duchownych na czele z biskupem lubelskim; nie-
przychylne klerowi odnarratorskie komentarze w rodzaju: „W głębi kościo-
ła, ponad głowami tłumu wciąż kołował, opadał i znów podrywał się tamten 
drapieżny krzyk” [o kazaniu misjonarza; M. S.]. Ibidem, s. 343. Ogarnięty pa-
sją rozprawy z Kościołem narrator utworu wybiega w przyszłość (lipiec 1949), 

o ucieczce z kraju zagrożonego aresztowaniem przywód-
cy PSL-u (21 X 1947) towarzysze pozwalają sobie na nie-
wybredne żarty, nazywając go „Zmykołajczykiem” i od-
powiednio naświetlając wypadki:

– To jest (…) dziejowy fakt! Trzeba go między 
ludźmi rozpowszechniać. Naród wyrzucił na 
śmietnik historii podłego najemnika, agenta 
światowej burżuazji.
(…)
Bo co oznacza ten fakt, towarzysze? To znaczy 
niewątpliwie, że Mikołajczyk zląkł się nas, zląkł się 

robiąc aluzje do kultu płaczącej Madonny z obrazu w lubelskiej katedrze. Por. 
ibidem, s. 319.

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok”
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naszego proletariackiego aparatu, że zrozumiał całą 
swoją nicość wobec (…) mas pracujących.
(…)
(…) jak zgrany szuler zeszedł z areny dziejów (…)5.
Ostrze propagandowego uderzenia w Ziemi bez nie-

ba w antykomunistyczny ruch oporu wymierzone zosta-
ło przeciwko ostatnim oddziałom walczącym na Lubelsz-
czyźnie po ogłoszeniu drugiej tzw. amnestii (22 II 1947), 
dowodzonym przez mjr. „Uskoka” i mjr. „Szatana”. Jed-
nak żaden z tych heroicznych patriotów nie rozpoznałby 
się w sylwetkach osób wykreowanych przez Zalewskiego: 
ani kpt. Zdzisław Broński „Uskok” (1912–1949), ani ppor. 
Kazimierz Woźniak „Szatan” (1924–1947).

mjr Grotowicz „Uskok”

Dowodzi Batalionem Polskiej Armii Specjalnej NSZ, na 
początku lutego 1947 roku liczącym 150 żołnierzy. Re-
alizuje dyspozycje zagadkowego „ośrodka”, którego „spe-
cjalny oficer łącznikowy” (s. 76), por. „Rzeczny”, przy-
dzielony został do sztabu jednostki.

Major przybył w Lubelskie z Białostocczyzny u schył-
ku 1946 roku, gdzie poniósł jakąś enigmatyczną klęskę, 
by prowadzić z komunistami „walkę do upadłego” (s. 64). 
Jego przeszłość bojowa świadczy o tym, że cel, jaki so-
bie postawił Grotowicz, to nie były tromtadrackie frazesy:

Podczas przełomowych, zimowych miesięcy 
z czterdziestego szóstego na czterdziesty siódmy rok 
oddział wykonał kilkadziesiąt akcji uwieńczonych 
powodzeniem. Rozbito i zlikwidowano pięć 
posterunków milicji, zniszczono dwanaście 
magazynów i spółdzielni Samopomocy Chłopskiej, 
rozbito dwa transporty wojskowe, zlikwidowano 
dwudziestu trzech peperowców oraz eselowców 
(…)6.
Na nowym obszarze próbuje przeciwstawić się tzw. 

amnestii lutowej i chytrze wciągnąć do realizacji swoich 
planów winowców. By wzbudzić nieufność do organizu-
jącego „amnestię” UB, zamierzał nawet poświęcić kilku 

5   Ibidem, s. 302–303. Pisarz wybrał zniewolenie językowe, wyświechtany, 
cyniczny przekaz propagandowy; nie był zainteresowany transmisją faktów: 
„Na plenum KC PPR 11 X [1947; M. S.] Gomułka oskarżył PSL o «wiązanie 
się z międzynarodową reakcją» i «staczanie się w bagno zdrady narodowej – 
na służbę obcych wywiadów». Wszystko zdawało się potwierdzać informa-
cję otrzymaną przez Mikołajczyka 17 X, że na najbliższym posiedzeniu sejmu 
w dniu 20 X on i jego współpracownicy będą pozbawieni immunitetu posel-
skiego, a następnie postawieni przed sądem wojskowym pod zarzutem zdrady 
i szpiegostwa. (…). Po uzyskaniu tych wiadomości Mikołajczyk skontaktował 
się z ambasadą USA w Warszawie (…). 21 X Mikołajczyk dojechał do Sopotu. 
(...) dyplomatom USA udało się ulokować go (…) na statku brytyjskim (…). 
Tegoż dnia przywódca chłopskiej opozycji, zagrożony śmiercią z rąk komuni-
stów, opuścił polskie wody terytorialne. (…) UB nie mogło się zorientować co 
do losów Mikołajczyka przez parę dni”. W. Roszkowski, Najnowsza historia Pol-
ski 1945–1980, t. 2, Warszawa 2003, s. 121–122.

6   W. Zalewski, Ziemia…, s. 64.

PSL-owców, a następnie obarczyć winą za ich śmierć 
kryształowych funkcjonariuszy bezpieki (por. s. 65–66). 

Powieściowy „Uskok” dysponował karnym, ostrzela-
nym, ideowym („prawie wszyscy wyszli z NSZ”; s. 64), 
świetnie uzbrojonym (broń maszynowa lekka i ciężka, 
granatniki, 2 działka ppanc.), doborowym wojskiem. 
Gdy jego partyzanci stali w dwuszeregu – robili duże 
wrażenie – napawali poczuciem siły serce dowódcy, 
z upodobaniem chłonącego „oliwkową zieleń” (s. 78) 
hełmów, chrzęst i blask promieniujące  ze śmierciono-
śnego żelastwa. Major naturalnie nie ustępował militar-
nym szychem swoim podkomendnym; z furażerką na 
głowie, z efektownym szkockim zegarkiem lotniczym na 
przegubie, był „ubrany w biały kanadyjski kożuszek, ze 
skrzyżowanymi na piersi rzemieniami mapnika i kolta” 
(s. 77–78).

Zalewski zadbał o to, by odbiorcy książki nie zmyliły 
pozory, że ma do czynienia z wojskiem. Doprawdy wy-
starczy jedna umiejętnie spreparowana migawka, aby wy-
robić sobie jak najgorsze zdanie o partyzantach Grotowi-
cza i sklasyfikować ich jako oprawców:

Światło latarki skacze po twarzach, zawadza o złoty 
ryngraf lśniący między rozpiętym kożuchem. 
Kobieta upadła na kolana i dusząc się przerażeniem, 
obejmuje ciało męża. „Chryste!”. Odrzucili ją 
pod drzwi. Ruchy ich stały się gwałtowne, ale 
automatycznie pewne. Jeden chwycił na ręce 
pięcioletniego chłopca skulonego na pryczy. 
Mężczyzna wyrwał im się z rąk, rycząc, uderzył 
ze straszną siłą w którąś głowę, ale jednocześnie 
otrzymał całą serię. Runął zalany krwią. Wywlekli 
wszystkich troje przed dom. Potem huknęło kilka 
strzałów7.
Czy tacy rzeźnicy mogą mieć nad sobą kogoś lepsze-

go od nich? Bynajmniej! Przyjęta w powieści logika ide-
owego wywodu wymaga, by i „Uskoka” posłać do pie-
kła zniesławienia. Cóż z tego, że w jego oddziale panuje 
„polsko-powstańcza” atmosfera (por. s. 165)? Cóż z tego, 
że jest tytułowany przez podwładnych „majorem wojska 
polskiego” (s. 47), skoro:

Własnoręcznie strzela partyjnych i bezpieczniaków; 
widać, że i on lubi kolor czerwony8.
Oprócz wspomnianej wyżej egzekucji katalog występ-

ków NSZ-owskiej formacji „Uskoka” wzbogacony zo-
stał w Ziemi bez nieba lapidarnymi wzmiankami o rozbi-
ciu placówki milicyjnej w Kopaczowie oraz o likwidacji 
proreżimowego sołtysa na Kolonii Rudawskiej. Znacznie 
więcej miejsca poświęcił Zalewski na zdanie relacji z ata-
ku eneszetowców na Przyborówkę, pisanej z perspektywy 

7   Ibidem, s. 63.

8   Ibidem, s. 20.
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ofiarności obrońców (komunistów), którzy bohatersko 
stawili czoła napastnikom i odparli ich, mimo że ci z pre-
medytacją zaprószyli ogień we wsi.

Po co była potrzebna ta enumeracja czynów uskokow-
ców powieściopisarzowi, nie trudno zgadnąć. Dawała ali-
bi „ludowemu” aparatowi tzw. bezpieczeństwa do bez-
względnej rozprawy z nimi. Demon zagłady, wieszczący 
pogrom reszcie, rozpoczął swoją aktywność od wyłącze-
nia z gry „Wieniawy”, 20-letniego studenta – „najspryt-
niejszego zabijaki i wesołka w całym oddziale”9. Nieba-
wem, a rzecz działa się w lutym 1947 po ogłoszeniu tzw. 
amnestii, wielka chmara kabewiaków – wyposażonych 
w zimowe kombinezony maskujące, wspartych czołga-
mi – osaczyła 150 partyzantów „Uskoka”10 na wiejskiej 
kwaterze.

Ranny w rękę „Uskok” zdołał się przebić w pojedyn-
kę z okrążenia, na szosie biegnącej przez las zatrzymał 
przypadkową ciężarówkę. Zginął, wyskakując z jej kabi-
ny. Kierowca znalazł przy denacie 5 tys. zł, 300 dolarów, 
mapę i notes (por. s. 104–105).

Niedobitki z batalionu Grotowicza 23 II 1947 roku 
ujawniły się w lubartowskim UB. Wraz ze śmiercią ma-
jora skończyła się zorganizowana partyzantka „antyde-
mokratyczna” w Lubartowskiem.

9   „Patrol Wieniawy natknął się koło Górek na ciężarówkę z milicją. Milicjanci 
ścigali ich na odkrytym polu, aż do lasów. Wieniawę trafili przy samym skra-
ju”. Ibidem, s. 73. Ciężko ranny „Wieniawa” wkrótce skonał.

10   Dokładnie tylu żołnierzy wyklętych (po połączeniu „band” Zdzisława 
Brońskiego „Uskoka” i Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”) – według propagan-
dówki ORMO w służbie Polski Ludowej, Warszawa 1949 – zaatakowało silnie 
skomunizowaną wieś, wylęgarnię ormowców, Rozkopaczew: „W początkach 
grudnia 1946 roku banda «Uskoka», sprzymierzona z bandą «Jastrzębia», li-
cząc łącznie 150 ludzi, napadły na placówkę ORMO we wsi. Była to prawie 
regularna bitwa, w której wystrzelone w górę rakiety dały napastnikom sy-
gnał do natarcia na spokojną wioskę. O, przeciwnik dobrze był wyposażo-
ny w broń maszynową, toteż nie lada wysiłku wymagało wytrzymanie bodaj 
pierwszego natarcia. Po dłuższym oporze wycofujemy się! (…) ormowcy roz-
poczynają kontruderzenie. (…) bandyci zostają wyparci. Cofają się! Ale rap-
tem strzelają płomienie – p o d p a l i l i !  [druk rozstrzelony za oryginałem; 
M. S.] Połowa wsi poszła z dymem. Ludność pod kierownictwem ormowskich 
chłopaków długo walczyła (…) z żywiołem, który na spokojne chaty poszczuli 
faszyści”. Ibidem, s. 281. Ciekawe, że uczestnik wydarzeń po stronie nacierają-
cych, Edmund Edward Taraszkiewicz „Żelazny”, ich przebieg zapamiętał zu-
pełnie inaczej, obliczając komunistyczne siły w Rozkopaczewie na ponad 150 
osób: „W wiosce tej było ponad 150 ormowców uzbrojonych w dobrą broń, po-
między innymi w kilkanaście rkm-ów”. „Wieczorem z 3 na 4 grudnia [1946; M. 
S.] ruszamy pod przewodnictwem p. kapitana [«Uskoka»; M. S.] do akcji na 
Rozkopaczew. Gdy pod osłoną nocy podsunęliśmy się pod wieś, otrzymuje-
my stamtąd kilka strzałów (…). Nie zważamy na to, lecz podpalamy pierwsze 
budynki, otwieramy koncentryczny ogień (…) Napotykamy jeszcze na słaby 
opór na prawym naszym skrzydle (…) W łunie pożarów widzę uciekających 
mężczyzn, a nawet i kobiety z tobołkami i bez. Dziwi mnie to, że poruszamy 
się w centrum Rozkopaczewa (…) Czemu to nikt nie stanie śmiało w obronie 
swoich domów i dobytku? (…) Jak się potem dowiedziałem, to nędznicy-roz-
kopaczewiaki pouciekali wszyscy podczas akcji na wszystkie strony, gdzie kto 
mógł. Paru z nich «moczyło się» w zimnych trzęsawiskach koło pobliskiego 
jeziora aż do następnego rana”. E. E. Taraszkiewicz „Żelazny”, Trzy pamiętni-
ki, wstęp, red. nauk. i oprac. dokumentów A. T. Filipek, B. Janocińska, War-
szawa–Lublin 2008, s. 163, 124–125. Dużo wskazuje na to, że zawarta w Ziemi 
bez nieba deskrypcja obrony Przyborówki to przetransponowana literacko wer-
sja wypadków rozkopaczewskich, zgodna oczywiście z linią lansowaną przez 
czynniki państwowe.

Prawdziwy „Uskok”, czyli Zdzisław Broński – i to 
w stopniu tylko kapitana – walczył jeszcze ponad dwa 
lata o honor Polaków, zastraszonych, zrezygnowanych, 
pogodzonych z II okupacją. Nigdy nie miał nic wspólne-
go z Narodowymi Siłami Zbrojnymi czy – później – z Na-
rodowym Zjednoczeniem Wojskowym. Z AK przeszedł 
do WiN-u, jako winowiec kąsał powojennych kolabo-
rantów, jako winowiec zginął. Jakże więc mógł próbować 
wciągnąć reprezentowanych przez „Szatana” partyzantów 
Zrzeszenia do planowanej akcji przeciwamnestyjnej? Czy 
Witold Zalewski był źle poinformowany? Wątpliwe. Dzia-
łał na zamówienie, niekoniecznie zwerbalizowane, wczuł 
się w trendy epoki, chciał mieć swój wkład w budowę so-
cjalizmu; dostosował się do kamienia węgielnego nowe-
go ustroju – fałszu. Tak przejął się swoją rolą, że umknął 
mu epizod Polskiego Października. Przecież w roku 1957 
można było trochę inaczej napisać o niezłomnym „Usko-
ku”, subtelniej, uczciwiej. Zalewski nie dał sobie tej szansy. 

A niewątpliwie szkalował Brońskiego, nie kogoś inne-
go. Żaden bowiem inny żołnierz wyklęty o pseudonimie 

Kazimierz Woźniak „Szatan”
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„Uskok” nie operował w powiecie lubartowskim, żaden 
inny o takim pseudonimie w tym rejonie Lubelszczyzny 
nie prowadził zapisków, które trafiły do archiwum bez-
pieki, skąd w niewyjaśnionych okolicznościach zniknę-
ły11, a potem odnalazły się dzięki staraniom pracowni-
ków IPN-u12. Jeżeli poniższy cytat, zaczerpnięty z Ziemi 
bez nieba („notes” Uskoka), da się zlokalizować w dostęp-
nym dziś ogółowi Pamiętniku kpt. Brońskiego (względnie 
okaże się stylizacją), natrafimy na niezbity dowód, że au-
tor powieści był osobą dopuszczoną do korzystania z akt 
PRL-owskiego aparatu przemocy, a zatem zobligowaną 
do popłatnej (niekoniecznie finansowo) lojalności w two-
rzonych przez siebie tekstach artystycznych:

Wyparłem się swojej młodości; zerwałem już tyle 
więzów, ale pozostały jakieś struny, które czasami 
zadźwięczą dziwnie, aż człowieka zaboli słodka 
słabość. Prześladują mnie sny, zaczynają nawiedzać 
wspomnienia... Pierwsze zakochanie… Płaszczyk 
z siwym, barankowym kołnierzem… (…) W każdej 
chwili jestem tylko tym, kim jestem; nie ciąży na 
mnie żadna przeszłość, nie przyznaję się do niej, 
ani żadna przyszłość – odkazuję się od niej. Czy 
mogę jednak uniknąć odpowiedzialności? Tyle 
widziałem. Świat, w którym żyłem, znalazł się na 
krawędzi przepaści; nie wiem, czy ocalał… (…) 
Dzisiaj długo błąkałem się pomiędzy wypalonymi 
murami na Grójeckiej. Tyle zostało z naszego 
domu... Myślę o tym, co się tutaj dokonało. Czuję 
jeszcze gryzący zapach zburzonej cegły, piwniczny 
chłód ruin. Jestem teraz sam. Do tej pory nie wiem, 
co z matką. Jędrek, ostatecznie sprawdzono, umarł 
w obozie. Odkąd zerwałem z organizacją, muszę 
szukać dawnych kolegów13.
Wspomniany „notes” – jak chce Zalewski – bynajmniej 

nie dostał się w ręce przypadkowego kierowcy. Taki rary-
tas komu innemu przypadł w udziale – w jego posiada-
nie weszli ubowcy 21 maja 1949 roku. Wtedy to 140-oso-
bowa grupa operacyjna UB-KBW otoczyła w bunkrze 

11   „Cały dziennik, składający się z dwóch stukartkowych zeszytów, został 
przejęty przez UB (…) ale w 1990 roku «zaginął» i nie został przekazany wraz 
z innymi dokumentami do Archiwum Państwowego w Lublinie”. H. Pająk, Oni 
się nigdy nie poddali, Lublin brw. (prawdopodobnie 1997), s. 61.

12   Z. Broński „Uskok”, Pamiętnik (1941–maj 1949), wstęp, red. nauk. i oprac. 
dokumentów S. Poleszak, edycja tekstu A. T. Filipek, M. Sobieraj, Warszawa 
2004. Trwają specjalistyczne prace nad odczytaniem fragmentów rękopisów 
zachowanych w bardzo złym stanie, zorientowane na ich poszerzoną reedycję.

13   W. Zalewski, Ziemia…, s. 68. Zestawienie rzekomego pamiętnika „Uskoka” 
z autentycznymi zapiskami tegoż wskazuje na to, że Zalewski posłużył się sty-
lizacją, musiał więc mieć dostęp do oryginału: „Małżeństwo… A więc ślub, 
żona… Ech… Z Haneczką nie widziałem się już dość dawno… I kto wie, jak 
tam dalej między nami będzie… Tak ona, jak [i; M. S.] ja znajdujemy się w po-
łożeniu usprawiedliwiającym wiele rzeczy. Uczucie… Miłość… to przywile-
je młodych, przywileje piękne i słuszne, ale stary świat nie zna się na tym. 
Wszystko zdeptać potrafi! Za dużo jest na świecie ludzi interesownych”. 
Z. Broński „Uskok”, Pamiętnik…, s. 118.

w Dąbrówce (dziś Nowogród) samotnego „Uskoka”. Ofi-
cer popełnił samobójstwo, detonując granat. W schronie 
znaleziono pamiętnik samuraja Niepodległej.

W jednej kwestii można zgodzić się z autorem Ziemi 
bez nieba: martwy „Uskok” rzeczywiście miał zmasakro-
waną głowę:

Na rozbitym szkle [maski samochodu; M. S.] widzę 
we krwi rozpryśniętą miazgę mózgową. Gość 
skoczył w pędzie, drzwiczki wyrżnęły jak raz w pień 
drzewa i oddały mu prosto w czaszkę; nawet nie 
kwiknął14.
Ale powodem obrażeń i zgonu wcale nie było wysko-

czenie z pędzącej ciężarówki, tylko decyzja, podjęta przez 
wolnego człowieka, o odebraniu sobie życia poprzez wy-
jęcie zawleczki z granatu opartego o kark15.

mjr „Szatan”

Jest jak człowiek widmo; nikt go nie widział, nikt nie zna 
jego tożsamości i nie wie, gdzie przebywa, a wszyscy na 
północ od Lublina o nim słyszeli, a zwłaszcza milicjan-
ci, którym „Szatan” dawał się mocno we znaki, co jeden 
z nich, Stachu Sidor, przodownik w zakresie sowietyzacji 
Polski, ujął krótko: „Codziennie dwóch, trzech ginie na 
naszym terenie” (s. 205). 

Enigmatyczny, aktywny „Szatan” spędza sen z powiek 
utrwalaczom z rejonów Przyborówki, Leszczykowic, Fir-
leja, Lubartowa. Niebo bezkarności było już tak blisko po 
rozbiciu „Uskoka”, a tu jeszcze ten drugi, uciążliwy, siejący 
postrach; pocieszające tylko to, że stojący na czele ostat-
niej „bandy” w Lubartowskiem:

Teraz, kiedy rejon uwolniony został od „Uskoka” 
[koniec lutego 1947; M. S.], kiedy amnestia 
skutecznie rozładowywała masowe podziemie 
i ludzie dzięki temu zaczynali wierzyć w jutrzejszy 
dzień, jeszcze tylko ta jedna banda, jak nierozbrojona 
mina, tkwiła w terenie. Wiele faktów (ulotki, zabicie 
chłopca na szosie radzyńskiej, napady) wskazywało 
na to, że Szatan nie ma zamiaru kapitulować. 
Musiał więc być dobrze zakonspirowany i nie bał 
się szybkiej wsypy16.
Istotnie: złożenie broni przed komunistami nie było 

w stylu tego nieprzejednanego WiN-owca. Zamiast iść na 
lep „amnestii”, wolał pozostać dowódcą „groźnej szajki” 

14   Relacja szofera nazywanego Spirytusikiem. W. Zalewski, Ziemia…, s. 105.

15   Według relacji złożonej autorowi przez zaporczyka mjr. Mariana Pawełcza-
ka „Morwę” (31 VII 2006). „Drastyczny szczegół – zupełne oderwanie i zmasa-
krowanie głowy przez eksplozję – dało początek legendzie, jakoby zginął któryś 
z adiutantów, zaś sam «Uskok» wymknął się do lasu. Ta sama legenda jednak 
nie ocaliła «Uskoka» na długo. Po powrocie do partyzantki «Uskok» miał wal-
czyć i zginąć gdzieś na Dolnym Śląsku, w Wałbrzyskiem”. B. Urbankowski, 
Czerwona msza, czyli uśmiech Stalina, t. 1, Warszawa 1998, s. 583.

16   W. Zalewski, Ziemia…, s. 125.
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(por. s. 122) i po swojemu wymierzać sprawiedliwość tym 
ze swoich szeregów, którzy jednak zdecydowali się na de-
konspirację przed organami władzy ludowej:

(…) zgłosiło się zaledwie paru przestraszonych 
wyrostków bez broni i jak się okazało już od 
dłuższego czasu niemających kontaktu z organizacją. 
Jeden z nich, wracając z komisji, zastrzelony został 
na szosie radzyńskiej. W zaciśniętej pięści trzymał 
kartkę: „Ujawniony jako zdrajca Polski”. Podpis 
– Szatan17.
Młodzian ukarany za zdanie się bezpiece nazywał się 

Rospond, jego los podzieliły żony dwóch partyzantów 
z Kopaczewa, którzy skusili się na „amnestię”. Wynika 
z tego, że „Szatan” pomyślany został przez Zalewskiego 
jako osoba bezwzględna, okrutna, nieznająca litości.

Owszem, opisywany tu oficer wyklęty karał swo-
ich za porzucanie Sprawy na rzecz podarowanego życia 
w upodleniu (inwigilacja, terror, zdradzanie kolegów), 
lecz to było przykrą koniecznością, nie stanowiło jego 
nadrzędnego celu, jakim było wybijanie z determinacją 
bolszewików panoszących się na polskiej ziemi („Jaką 
on ma ideę? Żeby skończyć z komuną”; s. 171). Była już 
mowa o niszczeniu przez „Szatana” załóg posterunków 
MO. Nie poprzestawał na tym. Rozprawiał się również 
z nadgorliwymi peperowcami, na przykład do Stefa-
na Guranowskiego, gminnego sekretarza partii w Firle-
ju, w II poł. kwietnia 1947 roku wysłał ostrzegawczy list, 
nadany na poczcie w Lubartowie:

„Rudy Judaszu! Ciąży na tobie wyrok Szatana. 
Jeżeli nie przestaniesz wprowadzać bolszewickich 
porządków, połkniesz kulę bez następnego 
ostrzeżenia. Biada tobie, zdrajco Polski; dla 
sprzedawczyków i rudych judaszów nie ma miejsca 
na tej ziemi, a w piekle będzie ci jak raz pasowało. 
Możesz zginąć tutaj na miejscu albo w drodze, 
albo u siebie w chałupie, wszędzie. Bądź spokojny. 
Mamy ciebie na muszce. Póki czas, wycofaj się ze 
wszystkiego. Organizacja podziemna, z rozkazu 
Szatana”18.
Gdy łagodne środki perswazji zawodziły, nie dawa-

ły do myślenia adresatom, oficer nie wahał się sięgać po 
inne, o wiele bardziej drastyczne, słusznie zresztą należą-
ce się kolaborantom.

Jesienią 1947 r. delegacja wiernych („katolików patrio-
tów”) z powiatu lubartowskiego udała się z memoriałem 
do biskupa lubelskiego Stanisława19, domagając się potę-
pienia przez Kościół „band”:

17   Ibidem, s. 122.

18   Ibidem, s. 156–157.

19   W tym czasie biskupem lubelskim był Stefan Wyszyński.

„(…) Ziemia nasza, tak okrutnie doświadczona 
w czasie wojny, nie zaznała jeszcze prawdziwego 
pokoju. Od trzech lat szaleje u nas krwawy terror. 
Giną niewinni ludzie, Polacy mordowani przez 
Polaków, którzy często w świętokradczy sposób 
nadużywają imienia bożego, mianują siebie 
obrońcami wiary katolickiej, noszą na piersiach 
złocone ryngrafy i krwią swoich braci spryskują 
wizerunek Matki Boskiej. W ciągu tych lat 
zabitych zostało przez bandy na terenie naszego 
województwa piętnaście tysięcy ludzi, w tym wiele 
kobiet i dzieci. Mimo że amnestia umożliwiła 
leśnym powrót do normalnego życia i mimo że 
większość skorzystała z tego prawa, pozostali jeszcze 
najbardziej nienawidzący i najbardziej ogłupiali i ci 
nadal sieją dokoła rozpacz, wyciskając sieroce łzy 
z oczu matek, żon i dzieci”20.
Abstrahując od jaskrawych przekłamań zawartych 

w dokumencie (rzekome dobrodziejstwo tzw. amne-
stii21, zrzucenie odpowiedzialności za rozpętanie terro-
ru na niepodległościowe podziemie), skoncentrujmy się 
na fragmentach dotyczących problematyki rozprawy. Bo 
kogóż konkretnie mają na myśli autorzy petycji, pisząc 
o wciąż aktywnych „bandach”? Przecież nie pokonane-
go „Uskoka” – „Szatana”. Wszak to ten drugi wzgardził 
„amnestią”, to on uprzykrza życie czerwonym i wszyst-
kim tym, którzy uznali w nich prawowite władze państwa 
polskiego. W dialogu otumanionych komuną „katolików 
patriotów” z „Jego Ekscelencją” wypłynie egzemplifika-
cja zbrodniczych czynów obciążających konto „Szatana”:

– Wieś, w której ten obywatel jest sołtysem (…) dwa 
razy była palona przez bandę. Jego brata zastrzelili 
za nic. Bo nawet do partii nie należał.
(…)
– Mąż tej kobiety (…) zarąbany został siekierami, 
kiedy wracał do domu.
(…)
– Mojego ojca porwali z domu, będzie trzy miesiące, 
i nawet śladu żeśmy nie znaleźli22.
Czy komunistycznej sprawiedliwości stało się zadość? 

Czy sprawca tych wszystkich potworności, jakimi go ob-
ciążyli jego ideowi przeciwnicy, został ujęty przez organa 

20   W. Zalewski, Ziemia…, s. 313–314.

21   Nieprzejednany „Uskok” odnotował w swoich zapiskach: „Te szatańskiego 
pomysłu amnestie wniosły w naszą pracę masę spustoszenia, a komunistom da-
wały więcej niż wszystkie razem wzięte zbrojne akcje”. Z. Broński „Uskok”, Pa-
miętnik…, s. 199. Właściwy sens tzw. amnestii, bezbłędnie wychwycony przez 
„Uskoka”, wyłożył na posiedzeniu KC PPR (kwiecień 1947) towarzysz Gomuł-
ka: „Amnestii nie należy więc oceniać jako wspaniałomyślności władzy ludowej 
okazanej zbrodniarzom faszystowskim [sic!; M. S.], lecz trzeba w niej widzieć 
potężny cios zadany reakcji. Amnestia ułatwiła zniszczenie większości pod-
ziemnych ogniw organizacyjnych reakcji, a przez to samo osłabia ją”. Cyt. za: 
E. Kurek, Zaporczycy 1943–1949, Lublin 2005, s. 286.

22   W. Zalewski, Ziemia…, s. 317.



→

n u m e r  4  ( 1 1 4 )  l i p i e c – s i e r p i e ń  2 0 2 2  •  7 3

ścigania „wrogów klasowych”? Otóż nie – Zalewski nie 
uśmiercił mjr. „Szatana” ani u schyłku 1947, ani w roku 
następnym, na który rozciąga się akcja Ziemi bez nieba. 
Być może nikt taki nie istniał, a pod jego czarną legen-
dę podszywali się przeróżni ostatni Mohikanie antyko-
munistycznej Lubartowszczyzny? Kto wie, czy nie taki 
był zamysł pisarza – stworzenie symbolu nieodnoszące-
go się jednoznacznie do żadnej postaci utworu, poszla-
kowo wskazującego na różne warianty personalne, np. na 
Adama Węgrzyna „Wesołego” czy też na Mundka Kota?

Tajemnicza figura nieprzejednanego oficera antyreżi-
mowego podziemia powiązana została przez prozaika 
z pseudonimem działającego w powiecie lubartowskim 
ppor. Kazimierza Woźniaka „Szatana”, faktycznie wi-
nowca, podlegającego rozkazom (podobnie zresztą jak 
w pewnym okresie historyczny „Uskok”) mjr. Hieroni-
ma Dekutowskiego „Zapory”. Szkopuł w tym, iż ten żoł-
nierz wyklęty od 11 maja 1947 roku już nie żył (skazany 
na 10-krotną karę śmierci, popełnił samobójstwo, prezy-
dent agent decyzją z 4 V 1947 nie raczył skorzystać z pra-
wa łaski), ba! od stycznia 1947 zaprzestał walki z reżi-
mem na skutek aresztowania, zaś inkryminowane mu 
w Ziemi bez nieba „przestępstwa” mają się nijak do tych 
przypisanych niepodległościowcowi przez komunistycz-
ną prokuraturę23. 

23   Por. Indeks represjonowanych w PRL z powodów politycznych, kwestio-
nariusz osoby represjonowanej nr Lu/WSR/0142, wypełnił S. Poleszak, http://
www.ipn.gov.pl/ftp/pdf/represjonowani/wozniak_kazimierz.pdf, (5 II 2011).

Mundek Kot

W świetle powieści to wyjątkowo bezczelny i nie-
wdzięczny typ. Władza ludowa dała mu szansę, wycią-
gnęła do niego rękę tzw. amnestii, a on jak się jej odpła-
cił? Skandalicznie! 

Mundek Kot ujawnił się w lutym 1947 jako żołnierz 
oddziału „Burego” i jeszcze tego samego dnia, kiedy reje-
strował się w bezpiece, wszczął awanturę w Leszkowicach, 
będąc – bagatela – w posiadaniu parabelki, a procedura 
ujawnienia nakazywała zdanie wszelkiej broni:

W biały dzień chodzili [Mundek i jego również 
zdekonspirowany kolega; M. S.] po wsi pijani 
i zaczepiali ludzi. Milicjantowi, który zastąpił im 
drogę, zaśmiawszy się w oczy, podsunęli pod nos 
przepustkę komisji ujawnieniowej. Potem trafili do 
sklepu i znów wypili litra, płacąc nową pięćsetką.
– Komuna stawia – bełkotał Mundek, wymachując 
banknotem otrzymanym jako zasiłek przy 
ujawnieniu. Mimo to zabrakło im pieniędzy (…) 
Mundek wyciągnął zza pasa parabelkę, trzasnął 
kolbą w bufet. (…). Drągal w czerwonym szaliku 
[kompan młodzieńca; M. S.] trochę wytrzeźwiony 
odebrał Mundkowi pistolet, wytarmosił go 
i wywlókł na drogę24.
Cóż za fałsz przebija z przywołanej sceny! Bezkarność 

konspiratorów ostemplowanych przez bezpiekę? Toż tacy 

24   W. Zalewski, Ziemia…, s. 123.

Imieniny Zdzisława Brońskiego „Uskoka” 29 XI 1947 r. Od lewej: Władysław Paśnik (z akordeonem), Zygmunt Libera „Babinicz”, Wincenty Czerski,  
Krystyna Targońska, NN, kpt. „Uskok”, Stanisław Kuchciewicz „Wiktor”, Janina Eustachiewicz „Słowik” (łączniczka oddziału, siostra Leona Eustachiewicza  
„Marynarza” – ujawnionego członka patrolu „Wiktora”)
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po wyjściu z podziemia starali się żyć tak cicho, jakby ich 
nie było. Prowokowanie milicji, wymachiwanie niewyda-
nym pistoletem to były praktyki iście samobójcze, równo-
znaczne z wystawianiem się do odstrzału.

Nic nie uprawdopodobnia takiego irracjonalnego za-
chowania Kota: ani spożyty alkohol, ani to, że jest kon-
sekwentnie kreowany przez prozaika na nieodwracalne-
go „bandyciaka” (por. s. 136). To zaiste godna podziwu 
konsekwencja, gdyż Mundek Kot zawsze jest w powieści 
wartościowany negatywnie – jak na rasowego oprycha 
przystało; swoją zbrodniczą naturę bohater ma wypisaną 
na twarzy („W ciemności niebezpiecznie zaświeciła biała 
twarz Mundka Kota”; s. 168), zaś jego atletyczna sylwet-
ka (szerokie bary) sugeruje, że mężczyzna stworzony jest 
tylko do jednego – do zabijania. 

Ujawniony – trzeba ten fundamentalny szczegół pod-
kreślić – Kot partycypował w wiązanym z „Szatanem” 
udanym zamachu na milicjanta Stacha Sidora (czerwiec 
1947), którego przebieg został tak mistrzowsko spreparo-
wany przez Zalewskiego, że czytający nie ma możliwości 
obronić się przed współczuciem dla człowieka wykonują-
cego służbę w imieniu Kremla i potępieniem jego zabój-
ców. Mundkowi przypisuje się także inne bezeceństwa:

Młynarz z Firleja, wracający wieczorem do domu 
przez młody zagajnik, został napadnięty, pobity 
i rozebrany do bielizny przez dwóch zamaskowanych 
mężczyzn. (…). W tydzień później ktoś strzelał 

z lasu do samochodu, którym Dykow [prominentny 
lokalny komunista; M. S.] jechał na inspekcję 
powiatu. (…) na wygonie leszkowickim znaleziono 
trupa mężczyzny z rozbitą czaszką, ubranego 
w wyszarzałą kurtkę mundurową z oberwanym 
kołnierzem. (…) dla wszystkich było zupełnie jasne, 
z czyjej ręki stracił swoje młode życie25.
Na trop Mundka Kota wpadł zapalony myśliwy, Antek 

Praczyk, jednocześnie komendant ORMO w Przyborów-
ce. Odkrycie prymitywnego leśnego schronu ściganego 
(„Obok barłogu skrzynka z ogarkiem świeczki nagrobko-
wej, kilka łusek z krótkiej broni, kawałek niedojedzone-
go boczku, pusta butelka-litrówka z nalepką monopolową 
i stemplem zawierającym datę 10 XII 1947”; s. 351) po-
zwoliło Praczykowi określić teren jego aktywności. Wy-
starczyło tylko zasadzić się na zwierzynę. 

Cierpliwość popłaciła. Mimo że Kot wyrwał się z za-
sadzki, wykrwawił się z powodu ran zadanych mu przez 
ormowca.

„Mowgli”

Nie spoczął na laurach po przemierzeniu chlubnego szla-
ku bojowego w powstaniu warszawskim z harcerskim ba-
talionem „Zośka”:

25   Ibidem, s. 344.

Dowódcy patroli oddziału kpt. „Uskoka” (1948 r.). Od lewej: Walenty Waśkowicz „Strzała” († 1 IV 1949 r.), Stanisław Kuchcewicz „Wiktor” († 10 II 1953 r.), 
Józef Franczak „Lalek” († 21 X 1963 r.), Julian Kowalczyk „Cichy” – członek patrolu „Strzały” († X lub XI 1948 r.).
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– (…) przeszedłem całą Wolę od cmentarza 
ewangelickiego, potem Starówkę, broniłem 
Wytwórni Papierów Wartościowych i Jana Bożego. 
(…). Potem kanałami do śródmieścia26.
Po upadku Warszawy nie zaprzestał walki, sytuację 

Polski zdiagnozował właściwie, jako nową okupację – 
przystąpił do leśnego oddziału NSZ mjr. „Uskoka”, gdzie 
wykonywał wyroki śmierci na peperzakach. Ironia pol-
skiego losu sprawiła, że jeden z nich, tak jak „Mowgli”, 
bił się kiedyś na barykadach stolicy. To braterstwo broni 
unieważniły pojałtańskie realia polityczne.

Z pseudonimu tego żołnierza wyklętego można wnio-
skować, że czuł się w lesie tak doskonale jak bohater Księ-
gi dżungli Kiplinga, któremu zawdzięczał swoje konspi-
racyjne miano.

Były powstaniec „cieszył się sławą pierwszego snajpe-
ra oddziału” (por. s. 72). Nic w tym względzie nie było 
w stanie zmienić nawet jego inwalidztwo; „Mowgli” cier-
piał na niedowład lewej ręki, którego nabawił się w sierp-
niu 1944.

Sporo wiadomo o wyglądzie bohatera. Przywołany de-
fekt fizyczny nie przysłaniał atutów jego aparycji:

Był to młody chłopiec, ubrany w cętkowaną 
panterkę, z biało-czerwoną opaską na ramieniu, 
z kruczą, falistą czupryną, z oksydowanym 
szmeiserem zwisającym na wysokości biodra. (…). 
Skręcony kosmyk chmurzył wysokie czoło27.
Z prozopografii przebija sympatia narratora, a kto wie 

czy i nie samego autora, do „Mowgliego”. W Ziemi bez 
nieba nie pojawia się wzmianka o jego uśmierceniu, z cze-
go można wnioskować, że Zalewskiemu zależało na tym, 
aby go ocalić. Dzięki temu zabiegowi niedopowiedzenia 
„Mowgli” mógł powrócić jako antykomunistyczny party-
zant kilkadziesiąt lat później już w uczciwszej historycz-
nie powieści Witolda Zalewskiego Zakładnicy28.

Mietek Kąkol „Gacek”

W Ziemi bez nieba fala oszczerczej krytyki spływa na 
NSZ-owców z Batalionu Polskiej Armii Specjalnej mjr. 

26   Ibidem, s. 70.

27   Ibidem, s. 69.

28   Por. W. Zalewski, Zakładnicy, Warszawa 2001, s. 18, 33, 65. O stosunko-
wo mało znanych Zakładnikach wyrażał się w superlatywach krytyk literacki 
„Rzeczpospolitej”: „Ponad 40 lat po Kolumbach (…) Witold Zalewski napisał 
powieść Zakładnicy. W gruncie rzeczy mogłaby ona zastąpić trzeci tom prozy 
Bratnego, opowiada bowiem o tym samym – powojennych dylematach ludzi 
z pokolenia Kolumbów, ich wyborach dokonywanych w imię wyznawanych 
ideałów bądź zaprzeczających tym ideałom – tyle że, bagatela, nie kłamiąc”. 
K. Masłoń, Dzieło nienapisane [w:] Rok Armii Krajowej i Powstania Warszaw-
skiego, nr 5, s. 17, dodatek do: „Rzeczpospolita” z 2–3 X 2004. Z tym „nie 
kłamiąc” można by polemizować. Wymowę bowiem Zakładników da się spro-
wadzić do jednego z powieściowych cytatów: „Czas partyzantki minął” (ibi-
dem, s. 75). Czyż nie takich deklaracji od niepodległościowo zorientowanych 
Polaków oczekiwali Sowieci i uposażeni przez nich nadwiślańscy komuniści?

„Uskoka”, WiN-owców dowodzonych przez mjr. „Szata-
na”; w niewielkim stopniu powieściowe kalumnie doty-
kają inną formację niepodległościową, mianowicie Ruch 
Oporu Armii Krajowej; prawdopodobnie dlatego, że ta 
organizacja najmniej dała się we znaki moszczącym się 
na kolaboranckich posadach komunistom.

Zaprzysiężonym członkiem ROAK-u jest Mietek Ką-
kol „Gacek”, człowiek niezdecydowany, oscylujący pomię-
dzy pozostaniem w konspiracji a przyłączeniem się do 
nurtu ideowych przemian, dokonujących się w okaleczo-
nej terytorialnie i sterroryzowanej Polsce:

Były chwile, kiedy „Gacek” prawie nienawidził 
bolszewików, były również takie, kiedy prawie się 
z nimi zgadzał29.
Na początku roku 1946 do Ruchu Oporu Armii Kra-

jowej wprowadził Kąkola Adam Węgrzyn „Wesoły”, my-
ślący patriotycznie zoologiczny antykomunista, przez co 
ukazany w powieści jako cynik, przestępca, najgorsza kre-
atura, słowem: antybohater i jako taki całkowicie pozba-
wiony wiarygodności. To on, mówiący o mołojcach z UB 
„ubiaki” (s. 388), tłumaczył „Gackowi” właściwy sens lu-
towej „amnestii”:

29   W. Zalewski, Ziemia…, s. 383.
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– (…) A zdaj się im z dobrej woli w pazury, 
zobaczysz, jakie z ciebie łzy wycisną. Czy nie 
widzisz, co te kainy wyrabiają? (…) Przejdzie rok, 
dwa lata (…) a wszystkich tych rozgrzeszonych teraz 
za dupę wezmą i posadzą albo wywiozą. Dla nich to 
jest korzyść taka amnestia. Oni chcą mieć spokój, ja 
w to wierzę30.
„Gacek” wiedział swoje. Przeżywał rozterki, coraz bar-

dziej skłaniając się ku racjom komunistów. Nie pchał się 
do mokrej roboty w podziemiu (a w ROAK-u było ku 
temu mnóstwo okazji31). Jego konspiracyjna aktywność 
sprowadzała się do dwóch mało bojowych incydentów:

(…) ułożył dwie ulotki wzywające chłopów do 
popierania Mikołajczyka w wyborach i, niedługo 
przed amnestią, brał udział w poselstwie razem 
z Węgrzynem do lasu, do oddziału Uskoka32.

30   Ibidem, s. 173.

31   ROAK dysponował ponad 30 oddziałami, operującymi głównie na 
Mazowszu.

32   W. Zalewski, Ziemia…, s. 383.

Wystarczyło tego na więzienie, ale też, gdyby chciał od-
pokutować swoją pomyłkę w szeregach UB czy KBW, wy-
kazując się w walce z „bandami”, zapewne zyskałby prze-
baczenie. I byłby wierny, bo mimo wszystko zawsze łatwo 
przypomnieć takiemu przeszłość i wytoczyć mu proces. 

W każdym razie Mietek Kąkol był szczęśliwy, że orga-
nizacja zalegalizowała go na etacie w Gminnej Spółdziel-
ni Samopomocy Chłopskiej w Firleju i że nie musi biegać 
z bronią po lesie. To dawało „Gackowi” szansę zbliżenia 
się do PPR-owców, jednak nie za cenę wydawania kole-
gów z podziemia.

***

Witold Zalewski, żołnierz akowskiego batalionu „Kiliń-
ski”, przy przyjmowaniu do partii oświadczył, że udział 
w powstaniu warszawskim był kulminacją jego „posta-
wy reakcyjnej”33 (sic!). Tak zaparł się wszystkiego naj-
piękniejszego w swojej biografii. A skoro tak łatwo moż-
na było cisnąć do rynsztoka pamięć heroicznego zrywu 
warszawskich termopilan, w którym osobiście brało się 
udział, cóż stało na przeszkodzie pisarzowi, by przypo-
dobać się łaskawym mu czerwonym chlebodawcom po-
przez szkalowanie żołnierzy wyklętych, w których sze-
regach nigdy nie był? których decyzji o walce zbrojnej 
z władzą „ludową” być może nie rozumiał, nie pochwalał? 

Brak szacunku byłego akowca do straceńców z NSZ-u, 
WiN-u, ROAK-u, zamanifestowany w odwilżowej(!) Zie-
mi bez nieba, poraża. Ppor. Kazimierz Woźniak „Szatan”, 
a zwłaszcza kpt. Zdzisław Broński „Uskok” nie zasłuży-
li sobie na takie szarganie ich imion, jakiego dopuścił się 
Zalewski. Czym oni i im podobni narazili się prozaikowi? 
Nie składając broni przed uzurpatorami, heroicznie bro-
niąc honoru żołnierzy Wolnej Polski34, burzyli mu spokój 
partyjnego sumienia? Mścił na niedawnych towarzyszach 
broni z AK, wiernych Niepodległej, swój oportunizm? 

Mariusz Solecki

Artykuł stanowi fragment Literackich portretów żołnierzy wy-
klętych… – I części (2013) dylogii o żołnierzach wyklętych 
w kulturze. Część II (2021) – Filmowe portrety żołnierzy wy-
klętych (1947–2017).

33   Por. A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, 
Warszawa 2006, s. 88.

34   Otoczony w schronie kpt. Broński mógł teoretycznie pójść na układy z ko-
munistami, jednak wybrał granat. Zanim zginął na posterunku, upamiętnił 
hart ducha jednego z podobnych sobie, z którym skojarzył go Zalewski w Zie-
mi bez nieba: „«Szatan», wyjątkowo dokładnie «prasowany» podczas śledz-
twa i rozprawy, trzymał się jednak dzielnie! Opowiadali mi to znajomi, którzy 
w tym czasie byli na Zamku w Lublinie. Podczas śledztwa na przykład napusz-
czono na niego jego rodzonego brata, który już wcześniej poszedł na służbę do 
czerwonych. Brat obiecywał mu wstawiennictwo i ułaskawienie w zamian za 
udzielenie potrzebnych oprawcom informacji. «Szatan» miał dla brata jedno 
tylko słowo: «Zdrajca»”. Z. Broński „Uskok”, Pamiętnik…, s. 158.

(od lewej) Zdzisław Broński „Uskok”,  ppor. Stanisław Kuchcewicz „Strzała” 
 (rok 1947 lub 1948)
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Ks. Edward 
Walewander

Lubelski Lipiec –  
fakty i nadzieje
Zrodzony w dość złożonych okolicznościach, 
w tym coraz częstszego, a nowego w socjalistycznej Polsce 
zjawiska – strajków robotniczych, ruch społeczny, który 
przybrał nazwę „Solidarność”, kształtował się spontanicz-
nie i początkowo formułował postulaty, które nie naru-
szały ustroju panującego wówczas w państwie zwanym 
Polską Rzeczpospolitą Ludową (w skrócie PRL-em). Żą-
dania w kwestiach bytowych były wprawdzie dla rządzą-
cej wtedy partii, nazywającej się, niekiedy jakby na urą-
gowisko, Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, nader 
kłopotliwe, bo w kraju brakowało dosłownie wszystkiego 
i zarówno podniesienie wynagrodzeń, jak i pozostawie-
nie cen towarów pierwszej potrzeby na poziomie umoż-
liwiającym zrównoważenie siły nabywczej pieniądza ze 
stanem posiadania obywateli, były praktycznie niewyko-
nalne. Już wtedy jednak zdawało się ukazywać pole do ja-
kichś możliwych, choć w systemie komunistycznym trud-
nych do wyobrażenia, negocjacji. Przekonanie, że partia 
zawsze ma rację, a takie panowało wśród wielu, choć 
na szczęście nie wszystkich jej członków, a także wśród 
znacznej liczby, bodaj nawet większości, ogłupianych pro-
pagandą partyjną przez dziesięciolecia Polaków, stwarza-
ło sytuację wręcz kuriozalną. Samo bowiem podjęcie ne-
gocjacji ze strajkującymi przeczyło owej wszechwiedzy 
i wszechmocy partii, zdawało się legitymować poczyna-
nia strajkujących, uznając ich za stronę w sporze. 

Nic dziwnego zatem, że żadna ze stron nie była go-
towa ot tak do jakiegoś rzeczowego rozwiązania naro-
słych problemów i górę brały emocje. Strajkujący czuli za 
sobą siłę zbiorowości, rządzący zaś stale kierowali się za-
sadą o przewodniej roli partii, a każdy sprzeciw był przez 
nich traktowany jako uderzenie w ustrój – w pojęciu par-
tii nienaruszalny – gdyż socjalizm nie podlega dyskusji. 

W takiej rzeczywistości dochodziło w 1980 r. do 
wspomnianych już strajków, które teraz władza musia-
ła jawnie uznać za fakt, choć dla niepoznaki nazywano 
je przerwami bądź przestojami w pracy, byle tylko nie 
użyć nienawistnego, wedle partyjnych kacyków, słowa 
„strajk”, które mogło być użyte tylko do nazwania słusz-
nych wystąpień robotników w krajach kapitalistycznych. 

Ponieważ pogodzenie się partii i podległych jej organów 
z takim stanem rzeczy było wprost nie do wyobrażenia, 
władze PRL-u, zwłaszcza lokalne, podejmowały rozpacz-
liwe próby działań administracyjnych, które dotąd za-
zwyczaj bywały skuteczne, tym razem jednak tylko pod-
grzewały nastroje buntu. 

Wspominając początek lata 1980 r., zwykle mówi się 
o strajku na kolei, o przyspawywaniu kół wagonów do 
szyn, aby nie mógł odbywać się transport polskich towa-
rów za wschodnią granicę (zwłaszcza, że w drugiej poło-
wie lipca 1980 r. w Moskwie miały się odbyć XXII Letnie 
Igrzyska Olimpijskie) – i tak rzeczywiście było w Lubli-
nie w tych dniach. W ciągu jednak dwóch tygodni lipca 
na Lubelszczyźnie strajkowało już około 150 zakładów, 
przy tym w samym Lublinie 91. Żądania stawiano przede 
wszystkim bytowe, ale też nieśmiałe jeszcze głosy doma-
gały się niezależnych związków zawodowych. W Świdni-
ku doszło nawet do porozumienia władz z robotnikami. 
To zatem Lublin zapoczątkował ruch, który już w następ-
nym miesiącu podjęła Stocznia Gdańska, potem zaś za-
kłady pracy w całej Polsce. To, co stało się w Świdniku, 
jasno pokazywało, że szczerze czy nieszczerze, acz raczej 
to drugie, władze przyciśnięte do muru siadały do sto-
łu negocjacji. 

Trzeba sobie uświadomić okoliczności, w jakich do-
konywał się ówczesny bunt społeczny. Strona strajkująca 
nie miała właściwie żadnej infrastruktury organizacyjnej, 
która mogłaby stanowić dla niej oparcie. Ruch strajkowy 
był rozproszony, były wprawdzie podejmowane próby po-
rozumień międzyzakładowych, ale wymagało to jakiegoś 
ogólnie uznanego i sprawnego kierownictwa. Wszystko 
to z biegiem czasu miało się narodzić, w tamtych jednak 
dniach lipcowych dopiero kiełkowało. 

Ostatecznie jedyną instytucją o tyle o ile niezależną 
był Kościół. Parafia stanowiła miejsce, gdzie schodziły 
się drogi wielu, nawet nie zawsze bliskich Kościołowi lu-
dzi. Ale trzeba i to powiedzieć, że w tym czasie mnoży-
ły się zbliżenia do Kościoła, nie tylko w sensie taktycz-
nym, w Kościele bowiem znajdowano pomoc i obronę, 
będącą owocem swoistej magii społecznej, jaka zwykle 
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działa w silnej zbiorowości. To były naprawdę zbliżenia 
do Boga. Księża, którzy w tych czasach służyli w para-
fiach, mogliby powiedzieć o wielu spowiedziach, o spo-
wiadaniu trwającym kilka, a nawet kilkanaście godzin. 
Nie wskutek zachęt z ambony, ale z wewnętrznej potrze-
by, bo myśl o wyzwoleniu z pęt totalitarnej władzy rodzi-
ła chęć uwolnienia się od tego, co człowieka przygniatało, 
by tak rzec, osobiście, a zwłaszcza od niewierności wobec 
Kościoła, jakże często wymuszanej wówczas przez socjali-
styczny system. W Lublinie nie było wtedy parafii, w któ-
rej działacze „Solidarności” nie mogliby liczyć na pomoc 
i wsparcie. 

Taką „solidarnościową” para-
fią stała się powstająca wówczas 
wspólnota parafialna przy ulicy 
Gospodarczej w Lublinie, gdzie 
właśnie budowano kościół pod 
wezwaniem Matki Bożej Królo-
wej Polski, a tamtejszy duszpa-
sterz, ks. Zbigniew Kuzia, został 
później duszpasterzem „Soli-
darności”. Parafia Matki Bo-
żej Królowej Polski powstawa-
ła dosłownie za płotem Fabryki 
Samochodów Ciężarowych i bez 
przesady można powiedzieć, że 
budowano ją w znacznej mierze 
siłami tamtejszych robotników 
oraz ich rodzin. Trzeba dodać 
i to, że była ona przystanią dla 
wszystkich, którzy w tych trud-
nych czasach szukali dla siebie 
oparcia. 

W samym Lublinie budowano wtedy kilkanaście ko-
ściołów. Ruch „Solidarności” czerpał siłę moralną z Ko-
ścioła, ale także oddawał z nawiązką zaciągnięty w ten 
sposób dług w postaci niezwykłej wprost aktywności 
wiernych, dzięki czemu kościoły były wznoszone w więk-
szości w wyniku spontanicznych prac społecznych, a bu-
dowano je tak zwanym systemem gospodarczym. To nie 
tylko angażowało wiernych do aktywności parafialnej, ale 
także wiązało tę społeczność, zwłaszcza duchowieństwo, 
z „Solidarnością”. Można wręcz powiedzieć, że księża nie-
jednokrotnie uwiarygodniali ten ruch w oczach mniej uf-
nych wiernych, którzy nauczeni w czasach rządów ko-
munistycznych, że nad wszystkim czuwa partia, także tu 
dopatrywali się machinacji z jej strony. 

„Solidarność” jest ruchem, który nie ma jakichś natu-
ralnych i założonych odniesień do Kościoła, jeśli nie bie-
rze się pod uwagę takich wartości ogólnoludzkich, jak 
sprawiedliwość czy godność człowieka. Jest jednak coś, 

co stało się niejako łącznikiem między Kościołem a „Soli-
darnością”. Tą wartością jest patriotyzm. Oczywiście ina-
czej pojmowany niż w retoryce komunistycznej, gdzie 
łączono go z internacjonalizmem, przywołując hasła pa-
triotyczne w zależności od potrzeb. W czasach PRL-u wy-
kreślono natomiast ze słownika stare polskie hasło: Bóg, 
Honor i Ojczyzna. Można powiedzieć, że w okresie „So-
lidarności” wróciło ono i już do końca trwania reżimu 
odważnie rozbrzmiewało jako przesłanie w murach ko-
ścielnych. Trudno wyróżniać w Lublinie w tym czasie ko-
ścioły, gdzie nabożeństwa patriotyczne, zawsze z udzia-

łem „Solidarności”, bywały jakoś 
częstsze i bardziej uroczyste, ale 
bez wątpienia było tak w parafii 
Matki Bożej Królowej Polski. 

Czy można pokusić się o twier-
dzenie, że poparcie duchowień-
stwa dla „Solidarności”, zwłaszcza 
u jej początków w Lublinie, mia-
ło jakieś istotniejsze znaczenie 
dla charakteru, jaki ruch ten ob-
rał, i dla jego zakorzenienia się? 
Z pewnością można powiedzieć, 
iż obecność księży w rodzeniu się 
idei solidarnościowej była istotna 
i że Kościół, zachowując, w du-
żej mierze dzięki prymasowi Ste-
fanowi Wyszyńskiemu, daleko 
idącą niezależność wobec reżi-
mu, potrafił zapewnić „Solidar-
ności” względnie bezpieczny ob-
szar działania. 

Naszkicowane tu zagadnienia, wy-
brzmiałe w Lubelskim Lipcu 1980 r., dochodzą do głosu 
prawie we wszystkich tekstach prezentowanej tu pracy 
zbiorowej, zatytułowanej wymownie Zobowiązujące dzie-
dzictwo Lubelskiego Lipca 1980 r. (Lublin 2022). Praca po-
wstała z inicjatywy i dzięki staraniom pani profesor Aliny 
Rynio oraz profesorów Arkadiusza Jabłońskiego i Pawła 
Marca, istnego spiritus movens oddawanej do rąk czy-
telnika książki. Warto do tej książki sięgać, bo dzieło to 
uczy i wychowuje, zobowiązuje i zachęca do czynu – do 
solidarności, na co również dzisiaj jest wielkie zapotrze-
bowanie. Redaktorom tego wyjątkowego tomu i auto-
rom zawartych w nim tekstów należą się słowa szczerego 
uznania i wdzięczności za podjęty trud, który zaowoco-
wał doprawdy znamienitym upamiętnieniem lubelskich 
wydarzeń lipcowych sprzed kilkudziesięciu laty.

Ks. Edward Walewander
Przemówienie wygłoszone 21.06.2022 r. podczas prezentacji książki Zobowiązujące dzie-
dzictwo Lubelskiego Lipca 1980 r., red. A. Rynio [i in.], Wyd. Polihymnia, Lublin 2022.
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***
kartki na cukier
kartki na mięso 
kartki na masło 
kartki na mydło 
kartki na mąkę 
kartki na kaszę 
kartki na papierosy
kartki na życie 

godność na kartce 
równość na kartce
sprawiedliwość na kartce 
prawda poza kartką 

nazwisko w kartotece 
(X.80)

Przestoje w pracy 
w lipcu wybucha strajk w Świdniku 
nagle w kraju robi się cicho 

chodzimy pod bramę zobaczyć 
jak wyglądają „przestoje w pracy” 

nowa kalkulacyjna cena 
w stołówce kotleta mielonego 

była protestu myślą przewodnią 
z marksistowską teorią niezgodną 

inne fabryki myśl tę rozwijają 
widmo kotleta krąży po kraju 

Lipiec '80
dziwny jest lipiec tego roku 
słoneczny i upalny jak lata 
młodości cichy 
jakby wstrzymał oddech 

powietrze wisi jak miecz 
demoklesa po mieście 
słychać szum skrzydeł co na 
ustach ludzi siada szeptem 

zapewne nie jest to trwoga 
a tylko niepokój czy 
ten piękny słoneczny lipiec 
takim już pozostanie 

    Świdnik, 17 lipca 1980 

*** 

tego lata wróciło słońce a 
kraj pogrążał się w mroku 
dlatego nagle zatrzymaliśmy się 
w marszu 
pełni goryczy rozczarowania 
pokazywaliśmy ślepy zaułek 
naszej jasnej drogi 
strzechę i zacieki 
w naszych szklanych domach 
spasione karki nowych cezarów 
gdy nam coraz częściej 
brakowało chleba  
a przez zdarte podeszwy butów 
coraz jawniej ukazywała się 
naga rzeczywistość 

dlatego nagle zatrzymaliśmy się 
i narastała cisza 
milczały fabryki i kopalnie 
milczały pociągi i autobusy 
dość już było fałszywych słów 
milczał cały kraj 

ludzie gorączkowo szukali 
słów prawdy jak drwale słoi 
a w środkach masowego przekazu 
szumiał nadal ten sam ściek 

     sierpień 1980 

Ulica Okopowa, 1980 
wchodzili ostrożnie rozglądając się 
na boki nieufni pokaleczeni jak ci 
co przeszli przez mrozy syberii 
nakładają czapkę na upalne lato 

drżącymi rękami sięgali po nasze 
powielaczowe ulotki „drobny druk 
blady okulary mam w domu” 
chowali w zakamarki ubrania 

jakby w obawie że na ulicy mogą 
być rewizje tylko w ich zgasłych 
oczach nagle zapalało się światło 
to było widać spływało po policzku 

niektórzy ze smutkiem kiwali głowami 
nad nami młodymi pełnymi wiary 
zapału nadziei „nie boicie się?” 
dyskretnie palcem pokazywali sufit 

i ściany „wiemy wiemy na pewno 
są podsłuchy” odpowiadaliśmy a oni 
powoli prostowali się „to jak 
zakładać tę „Solidarność”? 

   Świdnik XII 81 
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Marcin 
Dąbrowski DZIEŃ 

SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI
– z lubelskiej perspektywy

W 2005 r. Sejm RP ustanowił nowe święto państwowe 
– Dzień Solidarności i Wolności – obchodzone 31 sierp-
nia, w rocznicę porozumień społecznych podpisanych 
w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. Dzień ten stał się głów-
nym świętem Niezależnego Samorządnego Związku Za-
wodowego „Solidarność”.

Zamiarem pomysłodawców ustawy z 27 lipca 2005 
r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności 
i Wolności o randze święta państwowego było podkreśle-
nie roli, jaką w najnowszej historii Polski i w odzyskaniu 
przez Polaków wolności w 1989 r. odegrał związek zawo-
dowy NSZZ „Solidarność”. Data nawiązuje do podpisa-
nych w 1980 r. porozumień kończących największą w hi-
storii Polski (a prawdopodobnie i w historii świata) falę 
strajków pracowniczych, jakie latem 1980 r. przetoczyły 
się przez nasz kraj. Ocenia się, że od 1 lipca do połowy 
września 1980 r. strajki w Polsce objęły ponad 1500 zakła-
dów pracy i milion strajkujących pracowników. Strajkują-
cy domagali się nie tylko podwyżek płac i poprawy warun-
ków pracy, ale także spełnienia coraz dalej idących żądań 
o charakterze politycznym. Pod koniec sierpnia 1980 r. po-
wszechny w całym kraju stał się postulat utworzenia nieza-
leżnych od władz związków zawodowych. W efekcie naro-
dził się masowy ruch związkowy „Solidarność”.

Wracając do daty Dnia Solidarności i Wolności, falę 
strajków 1980 roku zakończyła wówczas cała seria po-
rozumień społecznych zawartych na przełomie sierpnia 
i września tamtego roku w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzę-
biu-Zdroju i Hucie Katowice. Przyparta do muru władza 
komunistyczna poczuła się zmuszona zgodzić na ustęp-
stwa niespotykane w dotychczasowej historii Polski Lu-
dowej, a wręcz nie do wyobrażenia w większości krajów 
bloku sowieckiego. Spośród wymienionych porozumień, 
pierwsze z nich zawarto 30 sierpnia 1980 roku w Szcze-
cinie. Tamtejszy Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
w Stoczni Szczecińskiej reprezentował załogi kilkudzie-
sięciu zakładów pracy Pomorza Zachodniego. Przywódcy 
strajkowi, nie tak dobrze wyrobieni i zorganizowani, i bez 
solidnego zaplecza intelektualnego, jak w Gdańsku, zgodzi-
li się na niesprecyzowaną formułę wyłonienia niezależnych 

organizacji związkowych przez komitety strajkowe w za-
kładach pracy.

Dużo więcej osiągnięto następnego dnia, 31 sierpnia 
1980 r., w Stoczni Gdańskiej, gdzie Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy posiadał już poparcie 700 zakładów pra-
cy z całego kraju. Przedmiotem negocjacji z komisją rzą-
dową było 21 postulatów (w 2003 r. wpisane zostały przez 
UNESCO na listę najwartościowszych dokumentów ludz-
kości) z domaganiem się niezależnych związków zawodo-
wych, prawem do strajku oraz zagwarantowaniem wolno-
ści słowa na czele. Porozumienie podpisano pod okiem 
zagranicznych ekip telewizyjnych i przy błysku dzienni-
karskich fleszy. Ten obraz, z Lechem Wałęsą podpisują-
cym dokument, a chwilę później ogłaszającym sukces na 
ukwieconej bramie stoczni, stał się ikoną wydarzeń 1980 
roku w Polsce.

Trzy dni później, 3 września, podpisano porozumie-
nie w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” 
w Jastrzębiu Zdroju. Tamtejszy Międzyzakładowy Komi-
tet Strajkowy zrzeszał z kolei kilkadziesiąt strajkujących 
zakładów pracy Górnego Śląska, przeważnie związanych 
z górnictwem. Było tam prawie 30 protestujących kopalń 
węgla. To ich poparcie dla strajkującego Wybrzeża miało 
decydujący wpływ na przełamanie oporu władz w pamięt-
nym sierpniu. W porozumieniu jastrzębskim, obok postu-
latów gdańskich, dodano kilkanaście istotnych punktów 
związanych z branżą górniczą.

Serię sierpniowo-wrześniowych umów społecznych 
wieńczyło porozumienie zawarte 11 września 1980 roku 
w protestującej wciąż Hucie Katowice koło Dąbrowy Gór-
niczej. Porozumienie to pozostało najmniej znane, choć 
odegrało istotną rolę w przełamaniu oporu władz przy 
tworzeniu struktur założycielskich nowych, niezależnych 
związków zawodowych poza głównymi ośrodkami straj-
kowymi. Przeforsowano bowiem pogląd, że porozumienie 
z 31 sierpnia 1980 roku dotyczy całego kraju.

W powszechnym mniemaniu – błąd ten popełniają na-
wet starzy związkowcy – 31 sierpnia 1980 r. postrzega się 
jako datę powstania NSZZ „Solidarność”. W rzeczywisto-
ści droga do tego była jeszcze daleka. Decyzję o tym, że 
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ma być jedna ogólnopolska organizacja o nazwie Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” podję-
to dopiero 17 września 1980 roku, na spotkaniu przedsta-
wicieli wiodących ośrodków strajkowych z całego kraju. 
W następnych dniach przygotowano projekt statutu orga-
nizacji, który 24 września złożono oficjalnie w Sądzie Wo-
jewódzkim w Warszawie. Tak naprawdę nazwa „Solidar-
ność” zaczęła być stosowana dopiero w ostatnich dniach 
września. Formalna legalizacja przeciągnęła się znacz-
nie dłużej. Po wielu sporach proceduralnych (m.in. kwe-
stia uznania kierowniczej roli partii komunistycznej PZPR 
w państwie) związek został ostatecznie zarejestrowany 
10 listopada 1980 roku. I dopiero ta data uznawana jest za 
formalny początek „Solidarności”.

A jak Dzień Solidarności i Wolności należy postrzegać 
z lubelskiej perspektywy? Od początku święto 31 sierpnia 
obchodzi się w Lublinie pod Krzyżem Wdzięczności przy 
Drodze Męczenników Majdanka. To główny pomnik upa-
miętniający Lubelski Lipiec – falę masowych strajków, któ-
ra od 8 do 25 lipca 1980 r. przetoczyła się przez Lubelsz-
czyznę. To właśnie w tym regionie pojedyncze dotychczas 
strajki w rozproszonych miejscach w kraju przybrały cha-
rakter ruchu masowego. Pod wieloma względami Lubelski 
Lipiec był przełomowy. W dwóch największych wówczas 
zakładach pracy regionu, w Wytwórni Sprzętu Komunika-
cyjnego „PZL” w Świdniku i w Fabryce Samochodów Cię-
żarowych w Lublinie, podpisano po raz pierwszy tego lata 
pisemne porozumienia ze strajkującymi. Strajk w Loko-
motywowni Pozaklasowej PKP w Lublinie zablokował na 
cztery dni cały lubelski węzeł kolejowy. Podobnie, strajk 
kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
wraz z równoczesnym strajkiem kilkudziesięciu zakładów 
pracy w mieście sparaliżował na dwa dni cały Lublin. Ni-
gdzie indziej w Polsce rządzący nie zwrócili się do obywa-
teli o powrót do pracy i zachowanie spokoju, w taki sposób 

i w takiej formie, jak poprzez „Apel do mieszkańców Lubli-
na”, który rozplakatowano na ulicach miasta. To w związku 
ze strajkami w Lublinie władze centralne po raz pierwszy 
powołały komisję rządową. Jej celem miało być rozpatrze-
nie postulatów zgłoszonych w zakładach pracy wojewódz-
twa lubelskiego.

Mamy podstawy sądzić, że bez masowej lipcowej fali 
strajkowej na Lubelszczyźnie, dalsze, sierpniowe wydarze-
nia w kraju, a przede wszystkim osiągnięcia porozumień 
zawartych 31 sierpnia 1980 roku, mogły być nie tak zna-
czące, jak te, które umożliwiły powstanie „Solidarności”, 
a w dalekosiężnej perspektywie przyczyniły się do naszej 
obecnej wolności. 

Przykre, że nie ma już dziś tak wielu zakładów pra-
cy strajkujących w lipcu 1980 roku. Kto jeszcze pamięta, 
że dzisiejszy Krzyż Wdzięczności przy Drodze Męczen-
ników Majdanka w swym pierwotnym, dużo skromniej-
szym kształcie został wzniesiony w 1981 roku. przez za-
łogę Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów. Poza 
pomnikiem, po LZNS nie pozostał już najmniejszy ślad. 
Tym bardziej, zatem, należy zachować resztki tych miejsc, 
gdzie rozgrywały się owe wydarzenia. Bodaj ostatnią taką 
enklawą pozostała jeszcze dawna Lokomotywownia PKP 
w rejonie głównego dworca kolejowego. Stojący na we-
wnętrznym placu lokomotywowni Krzyż Doli Kolejar-
skiej, pochodzący z 1981 r., upamiętnia właśnie Lubelski 
Lipiec. Teren ten, z zachowanym oryginalnym układem 
architektonicznym, mógłby stać się naturalnym miejscem 
popularyzacji wiedzy o strajkach Lubelskiego Lipca. Znaj-
dujące się tuż obok techniczne elementy lokomotywowni, 
obrotnica i hala wachlarzowa, wciąż w znakomitym stanie, 
mogłyby zostać udostępnione do zwiedzania jako zabyt-
ki techniki kolejarskiej i stać się dodatkową atrakcją tury-
styczną. Być może, to ostatni moment na podjęcie odpo-
wiednich decyzji. ■



Wolna 
trybuna
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Baba Wanga, 
Jackowski i Opatrzność, 
czyli zdrowy rozsądek

Zygmunt 
Zieliński

Nikt nie jest bardziej podatny na wiarę w gusła, jak lu-
dzie niewierzący w Boga i Jego Opatrzność. Opowiadał 
mi pewien kapłan na Ukrainie, że jadąc z kierowcą sa-
mochodem, zawsze odmawiali różaniec. Kiedyś zabrali 
po drodze autostopowicza. Po krótkiej rozmowie z nim 
kontynuowali modlitwę. Ten zapytał: co robicie? Odpo-
wiedzieli: modlimy się. On na to: zatrzymajcie się, mu-
szę koniecznie wysiąść. Był bardzo zdenerwowany, prze-
rażony. Szybko opuścił auto. Jadący nie wiedzieli, co się 
stało? Ale wyjaśnił kierowca: ostatnio pewien ksiądz, bę-
dąc w urzędzie do spraw wyznań, kiedy kierownik zde-
cydowanie odmówił załatwienia jego sprawy, powiedział: 

będę się za was modlił. Traf chciał, że urzędnik wkrótce 
zmarł. Teraz, kiedy duchowny jakiś pojawiał się w urzę-
dzie, nagle urzędnicy przypominali sobie, że mają coś do 
załatwienia i opuszczali biuro. Wiadomo, że w tamtych 
czasach ktoś pracujący w takiej instytucji musiał być ko-
munistą, a przynajmniej członkiem partii, a zarazem obo-
wiązkowo ateistą. 

Kilkakrotnie miałem i ja podobne doświadczenia. Lu-
dzie dalecy od religijności, z którymi podróżowałem au-
tem, radzili pojechać inną drogą, skoro zobaczyli kota 
przebiegającego przez drogę. To głupstwo, proszę księ-
dza, ale po co ryzykować?
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Czy jest to aż tak bardzo dziwne i niezrozumiałe? Chy-
ba nie. Człowiek wie doskonale, że mimo swego poten-
cjału intelektualnego jest bezradny wobec większości zja-
wisk, z jakimi się spotyka. Ktoś wierzący w Opatrzność 
Bożą jest przekonany, że cokolwiek mu się przydarzy ma 
jakiś sens – nawet cierpienie – i w odpowiednim czasie 
go zrozumie. Kiedy mego ojca aresztowało gestapo w li-
stopadzie 1939 roku, a w grudniu zamordowało, była roz-
pacz i może także pytanie: dlaczego to nas spotkało? Ale 
męki, jakie przechodzili ludzie w czasie śledztw i w obo-
zach koncentracyjnych, o czym dowiadywano się stop-
niowo, nasuwały myśl, że może ta gwałtowna śmierć 
przez rozstrzelanie, to jednak był jakiś dar Opatrzności? 

Znałem wiele osób religijnych, praktykujących, które 
potajemnie korzystały z porad wróżek, a przepowiednie 
niewiadomego pochodzenia przyjmowały z niezachwia-
ną wiarą. W pierwszych miesiącach wojny było to tak 
powszechne, że nie było wieczoru, żeby ktoś nie przy-
niósł jakiegoś proroctwa, a najciekawsi byli tacy wiejscy 
mądrale, którzy popisywali się swą bezbożnością. To były 
np. proroctwa Sybili, królowej Saby i sporo innych, któ-
rych już nie pamiętam. Chodziło oczywiście o wzmoc-
nienie ducha, budzenie nadziei na wyzwolenie. Niektóre 
przepowiednie, choćby dotyczące klęski Hitlera w Rosji, 
zdawały się spełniać, ale to mógł przewidzieć każdy, kto 
znał warunki tam panujące. 

Obecnie modne są przepowiednie Baby Wangi, Jac-
kowskiego i chyba sporej liczby pomniejszych jasnowi-
dzów. Przepowiadają wyludnienie Europy, wybuch nu-
klearny, klęski żywiołowe, islamizację Europy, w ogóle 
jej agonię. Straszne to wszystko, ale czy tego samego nie 
mógłby przewidzieć każdy myślący człowiek. Wprawdzie 
ilość populacji kuli ziemskiej rośnie, ale nigdy nie było 
takich zbrodni przeciwko życiu jak dziś i to wcale nie tyl-
ko z powodu aborcji. Ekologia ma złą opinię, gdyż często 
jej promotorzy sami ośmieszają skądinąd ważną sprawę, 
gdyż technika rodzi postęp i odwrotnie, ale także zabija 
to, co ziemia dała. Kula ziemska i tak zbyt wiele wytrzy-
mać musi potrzebnych i wręcz zabójczych dla niej ekspe-
rymentów. Przy tym zważmy, że siłą napędową destruk-
cji jest pieniądz, skądinąd wartość najbardziej pożądana. 
Za pieniądze zrobi się każdą rzecz, nawet jeśli wiadomo, 
że może to grozić katastrofą. A wreszcie to przepowiada-
nie zapanowania islamu w Europie. Czy potrzeba wiesz-
cza, by to przewidzieć? 

Co uczyniła i nadal czyni ze sobą Europa? Dokonała 
apostazji, gdyż siebie uznała za boga. Czyż tak nie czynili 
imperatorzy rzymscy, właśnie wtedy, kiedy Rzym zaczął 
swą agonię. A przecie znacznie wcześniej prorok Eze-
chiel ostrzegał:

Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, 
powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ 
serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: „Ja jestem 
Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz” 
– a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, 
i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. 
Oto jesteś mędrszy od Danela, żadna tajemnica nie jest 
ukryta przed tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi 
zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra 
w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorno-
ści, dzięki swoim zdolnościom kupieckim, pomnożyłeś 
swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z po-
wodu twego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Po-
nieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bo-
żemu, oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców 
– najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy 
przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój 
blask. Zepchną cię do dołu, i umrzesz śmiercią nagłą 
w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił: „Ja jestem 
Bogiem” – w obliczu swoich oprawców. Przecież bę-
dziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, 
który cię będzie zabijał. EZ. 28, 1–10

Nigdy nie wiadomo komu Bóg uchyli rąbka swej ta-
jemnicy. Chrystus powiedział: „Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mą-
drymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. Mt. 
11, 25. 

Pycha nigdy nie ma korzenia w rozumie. Dlatego też 
absurdalne jest przywłaszczanie sobie przez człowie-
ka atrybutów Boga, jak choćby dysponowanie życiem 
ludzkim przez orzekanie, kiedy może się ono rozwinąć, 
a kiedy należy je uśmiercić, tak w stosunku do niena-
rodzonych, jak i będących u kresu życia. Ezechiel pisał 
swe proroctwo 600 lat przed Chrystusem, a jeśli zdobę-
dziemy się na szczerość, musimy przyznać, że jest ono 
aktualne dziś może jeszcze bardziej niż za jego czasów. 

Człowiek chciałby znać przyszłość i swoje przezna-
czenie, dlatego Baba Wanga, Jackowski i wróżbici cieszą 
się powodzeniem. I znowu rozum wziął sobie wolne. 
Bo największe dobrodziejstwo, jakie spotyka człowieka 
także zapisane jest w Biblii: „nie znacie dnia ani godzi-
ny”. A mimo to można żyć w pokoju ducha i poczuciu 
bezpieczeństwa. Bo ponad wszystkim jest Opatrzność 
i w niej są zapisane dzieje świata i człowieka. Historia 
to potwierdza, tylko trzeba ją czytać bez filtra własnej 
życzeniowości. 

Trzeba zatem wybierać – jasnowidz i dręczący niepo-
kój, zawodna wszechmoc człowieka w miejsce Boga lub 
też Opatrzność i zawierzenie? ■
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Jerzy 
Jacek 
Bojarski

Wściekli 
sześćdziesięcioletni
(autobiografia) odcinek czwarty

Lata pełnoletnie, czas intensywny 1973–1978
Trzeci odcinek autobiografii opublikowany, więc moż-

na by rzec, że to już tradycja w dwumiesięczniku „Lu-
blin”. Na moje słowo z pierwszego odcinka autobiografii 
padło wiele słów. Ciepłych, życzliwych, ale i krytycznych 
nie brakowało! Zacytuję je: „Fascynująca lektura!”, „Gra-
fomana nie zamierzam czytać”, „Grafoman do kwadra-
tu”, „Czyta się dobrze i ciekawie, pisz dalej, nienajgorzej 
Ci to idzie”, „Kiedyś historykom się może przyda”, „Pisz 
dalej, tworzenie nowych źródeł historycznych jest pięk-
ne”, „Czekam Jurku na dalszy ciąg Twoich wspomnień!”, 
„Bardzo cenne i dobrze napisane”, „Zdolna z Ciebie, be-
stia”, „Przeczytałam. Skomentuję słowami recenzentów 
pierwszych tekstów Reymonta jako pomocnika krawca: 
panie! pan masz talent… […] Reymont nie miał takiego 
poczucia humoru”, „Koleżance napisz, że dużo traci, nie 
czytając”. Tak więc mamy słowo za słowo. Krytykę trze-
ba przyjąć z pokorą i pisać dalej. Styl i oprawa literacka 
jest bardzo ważna, ale opisanie minionej epoki PRL-u, 
której byłem świadkiem, jest być może o wiele ważniej-
sze. Rozmawiałem także o swojej autobiografii na antenie 
Radia Lublin z redaktor Magdaleną Weroniką Lipiec-Ja-
remek, autorką programu „Piękne życie” . Niestety, kla-
pa kompletna. Próbowała mnie reanimować pytania-
mi. Nic z tego nie wyszło, ale program wyemitowano... 
ochrzczony nożycami montażowymi. https://radio.lublin.
pl/2022/03/piekne-zycie-138/ Katharsis się odbyło. I zno-
wu spotkałem się z pokorą oko w oko.

Co działo się w moim życiu w latach 1973–1978?
Powoli nabywam wprawy, wrastam we współpracę 

z czasopismem „Lublin” i poznaję oczekiwania redakto-
ra Fronczka. Straszny facet, wymagający, despota. Starsi 
czytelnicy, pochyleni nad autobiografią nieznanego szer-
szemu gronu autora, konfrontują teksty z tym, co przy-
szło im przeżyć w minionych latach. Jednych pewnie 
zadowolę, innych nie. Ale staram się, aby oddać te najin-
tensywniejsze i najpiękniejsze lata mojej młodości. Ty-
tułem przypomnienia: Marek Hłasko pisał o „Pięknych 
dwudziestoletnich”; Agnieszka Osiecka o „Szpetnych 

czterdziestoletnich”, a mnie – przez redaktora Fronczka 
– została wyznaczona rola i tytuł opisania „Wściekłych 
sześćdziesięcioletnich”. Więc piszę! Czy możliwe jest, 
bym opisał wszystko co ważne, istotne i piękne? Potra-
fię ogarnąć swoje życie i pokolenie, z którym przyszło mi 
żyć, pokolenie „drugiej kategorii” w ustroju socjalistycz-
nym, a jednak w nim tkwiące, zanurzone i jakże istot-
ne! Pewnie wszystkiego nie da się uchwycić, ale próbo-
wać trzeba! Nie wiem, czy potrafię to zrobić – z braku 
narzędzi i odpowiednich słów, ale i pamięci – wszak mi-
nęło przeszło czterdzieści lat! Nie chcę budować swojej 
hagiografii, ani pisać o rzeczach nieistotnych, zapomnia-
nych, odsuniętych, nikomu niepotrzebnych. Był to czas 

jerzy jacek bojarski

sześćdziesięcioletni
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Odpoczynek w przydrożnym rowie
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bardzo intensywny, poznawałem ludzi, zdobywałem do-
świadczenia, odwiedzałem miejsca w kraju i za granicą, 
brałem udział w życiu duchowym, religijnym i społecz-
no-politycznym, jednym słowem: żyłem w codzienności 
PRL-u (1952–1989). W tej rzeczywistości rodził się mój 
charakter i osobowość. Mimo żelaznej kurtyny do Polski 
przenikały prądy demokracji i wolności. Blok komuni-
styczny nie był w stanie wszystkiego kontrolować. Byłem 
zawsze otwarty na innych. Zdolny do aktywności twór-
czej i oddany ideom wolnościowym w cichej codzien-
ności. Dość powiedzieć postawa zawsze oportunistycz-
na, antykomunistyczna nie wzięła się znikąd. W wielu 
domach pamiętano dwie śmiertelne ideologie: hitleryzm 
i stalinizm. W myślowym skrócie można by ująć to naj-
prościej: jedni chcieli zabić ciało, drudzy ducha! Wów-
czas byłem niezłomny i nie do kupienia! Tak mi się przy-
najmniej wtedy wydawało i chyba tak było. A jaka była 
prawda, staram się uchwycić w mojej autobiografii. Dla 
mnie ważna była zawsze duchowość. Skąd to miałem? 
Odpowiedź banalna, to w domu rodzinnym tak zosta-
łem ukształtowany, wszystko za przyczyną mojej babci 
Józi Pawelskiej, pozostała w mojej pamięci jako osoba 
niezwykle bogobojna (z różańcem w ręku) modląca się 
dla dobra ludzi. Podświadomie chciałem iść w kierunku 
modlitwy i bycia dobrym człowiekiem. W tym miejscu 

muszę z bólem wyznać, za świętym Pawłem, że istniał we 
mnie zawsze rozdźwięk między tym co cielesne a ducho-
we! Ból istnienia doskwierał – między ciałem i jego po-
żądliwością a duchem. Te obie sfery są darem Wszech-
mogącego, bo jako takiego stworzył człowieka. Ale ciało 
wydało się tą sferą, która – mimo że stworzona – odcią-
ga od Stwórcy: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, 
ale czynię to zło, którego nie chcę” – pisał św. Paweł do 
chrześcijan Rzymu. We mnie istniało podobne napięcie 
wewnętrzne. Dychotomia, której nie mogłem pojąć i do 
dzisiaj mam z tym problemy. Walka i zmaganie trwa na-
dal. Zakończy się zapewne w trumnie!

Do rzeczy! Tu, teraz i przedtem. W tamtym czasie po-
jawiły się przede mną trudne wybory, musiałem im spro-
stać, a dzisiaj podejmuję próbę ich opisania. 

Te hasła pamięciowe ująłbym następująco: pierwszy 
mój udział w wyborach do sejmu 23 marca 1973 roku, 
komisja wojskowa także w tamtym roku (wspomnia-
łem o niej wcześniej, ale dodam moje przymiarki woj-
skowe, o których zapomniałem), piesze pielgrzymki na 
Jasną Górę z Warszawy w latach 1973–1978 i z Lublina 
w roku 1980, Duszpasterstwo Akademickie (1973–1978), 
bycie „furtianinem” u ss. Karmelitanek na Chmielew-
skiego (1974–1978) – obecnie karmelitanki mają klasz-
tor w Dysie, Pieniny 1974, praca w Lubelskiej Spółdzielni 

Pielgrzymka
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Mieszkaniowej w administracji osiedla im. Marii Konop-
nickiej (1974–1978); Rok Święty 1975, podróż do Włoch 
i Rzymu i finał ze „zgniłem jabłkiem” w kościele, nauka 
w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Tade-
usza Kościuszki przy ul. Farbiarskiej (1975–1978) i po-
ważny romans w II klasie w 1976/1977 roku, rowerowe 
wyjazdy wakacyjne i turystyczne organizowane z przyja-
ciółmi z tamtego okresu, wyprawy w Tatry czy na Roz-
tocze. Mniej więcej te rzeczy się zazębiały i były sobie 
podporządkowane. Tworzyły mój inkubator duchowy, in-
telektualny, zaplecze ekonomiczne i podboje turystyczne, 
a w nich wyjazdy zagraniczne, a właściwie to ich brak (od 
1976 do 1986 roku) z powodu wykreślenia mi piecząt-
ki w dowodzie osobistym, odebranie mi wkładki pasz-
portowej do krajów tzw. „demoludów”, a poza tym od 
1976 roku zakaz wyjazdu na Zachód i permanentna od-
mowa wydania paszportu – z ważnych – jak mi powiada-
no – względów państwowych. W tym okresie byłem inwi-
gilowany i zastraszany przez SB (Służbę Bezpieczeństwa). 
Zmuszano mnie do współpracy, straszono, że spadnę ze 
schodów jak student Stanisław Pyjas w Krakowie na uli-
cy Szewskiej dnia 7 maja 1977 roku. Był współpracowni-
kiem KOR (Komitet Obrony Robotników). Odwiedziłem 
to miejsce, by pomodlić się za Staszka. Ta śmierć dodała 
mi odwagi, jeszcze bardziej byłem niezłomny!

Pierwszy mój udział w wyborach do Sejmu 21 marca 
1976 roku

Komisja Wyborcza znajdowała się w Szkole Podsta-
wowej nr 29 przy ulicy Wajdeloty nr 1. Miałem świado-
mość, że wybory w PRL są farsą. Chciałem zamanifesto-
wać swoją niechęć i zaprotestować. W domu żywa była 
pamięć o sfałszowanych wyborach w roku 1947. Stani-
sław Mikołajczyk z PSL, tego przedwojennego, musiał 
uciekać z Polski.

Miałem władzę, krótko, bo przed wrzuceniem kart do 
urny. Co robić? Skreślić wszystkich, by nie było 100% 
ważnych głosów czy kartę do głosowania zabrać i opu-
ścić lokal wyborczy? Tym razem wybór padł na pokre-
ślenie wszystkich kandydatów. Następnym razem, w ko-
lejnych wyborach, zabrałem karty ze sobą. Nie wrzuciłem 
do urny, wcisnąłem do kieszeni! To i tak nie miało więk-
szego znaczenia dla ogólnych wyników wyborów. Ale – 
jak myślałem – był to sygnał dla władzy, że są jeszcze ina-
czej myślący w Polsce. Taka cicha wewnętrzna opozycja 
przy urnie.

Nie tylko Komisja Wojskowa w roku 1973, ale jednost-
ka Włóki koło Niemiec

Myślałem, że mój kontakt z wojskiem był jednorazo-
wy, tylko poprzez komisję wojskową. Wówczas zostałem 

zwolniony z odbycia służby wojskowej, bo dostałem kate-
gorię „D”. Pamięć jednak jest ulotna. Myliłem się i to za-
sadniczo. Przypomniałem sobie, po niewczasie, że mia-
łem chwilę słabości, by pójść do szkoły wojskowej im. 
Rodziny Nalazków, bodajże w Elblągu? Kto był tym złym 
duchem, który mnie kusił perspektywą pięknego życia 
w Ludowym Wojsku Polskim (LWP) i kiedy to było? Pa-
miętam, że po klęsce egzaminacyjnej w Zasadniczej Szko-
le Budowlanej (1970/1971) miałem dylemat, co dalej ze 
sobą robić? Gdzie iść do szkoły? Jaki obrać kierunek 
kształcenia? Na moje dręczące pytania przyszła nieocze-
kiwana odpowiedź. Nasze mieszkanie rodzinne na Wi-
leńskiej nawiedzili: kuzynka Grażyna ze swoim mężem 
Tadeuszem Sawickim, porucznikiem LWP, który służył 
w łączności wojskowej we Włókach koło Leonowa. 

Pamiętam radary i kantynę wojskową. Zdawało mi się, 
że to było w Jawidzu. Ale to mi się tylko wydawało, mój 
dobry znajomy Sławek Matyjaszczyk z Zawieprzyc od 
razu mi podpowiedział, że to była miejscowość Włóki. 
Koleżanka z LO Maryla Wach potwierdziła, że faktycznie 
istniała koło niej taka jednostka. Kiedy były ciężkie czasy, 
a ktoś miał znajomego w kantynie, to tam się zaopatrywał 
w deficytowe towary spożywcze. Do jednostki wojskowej 
pojechałem na trzy dni. Młodzieniec nie palący, nie piją-
cy, wysportowany, dobrze wychowany, nie przeklinający... 
trafił jak kulą w plot! Czy możliwe było poznać życie woj-
skowe z perspektywy małej jednostki, a szczególnie kan-
tyny? W kantynie zawsze było gwarno, dym papierosów, 
odór oparów alkoholowych, a bełkot przekleństw prze-
nikał każdy zakamarek. Wszystko zapamiętałem i raz na 
zawsze wyleczyłem się z bycia choćby teoretycznie żoł-
nierzem – z wykształceniem zawodowym wojskowym! 
To doświadczenie przydało się. Miałem cechy podobne 
do słynnego wojaka Szwejka Jarosława Haszka, już bez 
odbycia służby wojskowej wykształciłem w sobie posta-
wę antymilitarną, broniłem się przed mundurem i jego 
„dobrodziejstwami”, i obroniłem się, za co jestem bardzo 
wdzięczny losowi!

Obecnie jednostka nie istnieje, a Włóki przynależą do 
gminy Niemce. 

Byłem zwolennikiem doktryny walki politycznej po-
legającej na odrzuceniu przemocy „non violence” (ang. 
nonviolence – bez przemocy). Moim guru był Mahatma 
Gandi (1869–1948). Był propagatorem i zwolennikiem 
biernego oporu. Poznałem jego życie poprzez „Autobio-
grafię. Moje poszukiwanie prawdy” – to jego pamiętni-
ki. Tę lekturę zaliczyłem w szkole podstawowej, bodaj-
że w siódmej klasie. Zrobiła na mnie kolosalne wrażenie 
i była moją inspiracją na całe życie. Hindus zachwycał 
się chrześcijaństwem, ale nigdy nie spotkał chrześcija-
nina! To było dla mnie niezwykłe wezwanie – by zostać 
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chrześcijaninem! Wtedy myślałem, że wystarczy moje 
pragnienie, mój woluntaryzm. Nic bardziej mylnego. Do 
tego by zostać chrześcijaninem – jak się dowiedziałem – 
potrzebna jest łaska samego Jezusa Chrystusa i powo-
łanie, by iść Jego śladami. Potrzeba było jeszcze czasu, 
bym mógł usłyszeć Jego głos: „Pójdź za mną!” Sama ze-
wnętrzna formacja katolicka była bezużyteczna i uwie-
rała mnie jak gorset. Mówiąc krótko i na temat: byłem 
praktykujący ale nie wierzący. Czy to się kiedyś miało 
zmienić? 

Mój przyjaciel Sandro Gozzo z Włoch był zwolenni-
kiem „non violance”. Odmówił służby wojskowej i został 
aresztowany. Przed Mahatmą Gandim była moja bab-
cia Józefa Pawelska, też była filozofem. Zbudowała fun-
damenty mojego opozycyjnego myślenia i ukształtowała 
mnie, by iść w kierunku biernego oporu. Nie sprzeciwiać 
się złu w sposób ewangeliczny!

Pielgrzymki w latach 1973–1980
Po OHP (Ochotnicze Hufce Pracy) w Ciosmach po-

stanowiłem wzmocnić się duchowo. Ale gdzie? Postano-
wiłem pójść na 257 Warszawską Pielgrzymkę Pieszą na 
Jasną Górę (3–14 sierpnia 1973). To była moja pierwsza 
pielgrzymka. Dzisiaj to łatwo wyznać „poszedłem na piel-
grzymkę”, ale wtedy taką decyzją człowiek zatrzaskiwał 
sobie wszystkie drzwi w tamtym socjalistycznym świe-
cie. To była droga pod prąd. Trudna i skazana często na 
niepowodzenia. Było się automatycznie wrogiem władzy 
PRL. Jednak wiedziałem, co wybieram! W tym celu uda-
łem się pociągiem do Warszawy. Noc spędziłem w ko-
ściele oo. dominikanów na Freta, przespałem na twardej 
ławce. Rano obudziły mnie śpiewy pobożnych kobiet za-
wodzących pieśni maryjne. Jak przystało na początkują-
cego pątnika miałem ze sobą plecak, śpiwór, podkoszul-
ki, kilka konserw zbieranych cały rok, bardzo niewiele 
pieniędzy i list polecający do o. Ludwika napisany przez 
mego brata Tomasza. Znanego dominikanina dopadłem 
na trasie. Prowadził grupę siedemnastą z Lublina. Wrę-
czyłem list i zostałem przyjęty. To był piękny czas. Pogo-
da była słoneczna, maszerowało się znakomicie. A słu-
chało się nie tylko o. Ludwika, biegało się na konferencje 
o. Huberta Czumy, o. Bronka Sroki i ks. Witolda Andrze-
jewskiego (rzucił aktorstwo dla nowego powołania). Za-
pamiętałem Andrzeja Urmańskiego i Wiesława Nagajka 
z Lublina. To środowisko zrobiło na mnie wielkie wraże-
nie. Byli także z Europy: Niemcy, Włosi, Węgrzy, Słowa-
cy i Łużyczanie z NRD. Jedenaście dni pielgrzymowania 
umocniło mnie, rekolekcje w drodze i codzienne msze. 
Górka Przeprośna była cudowna. Wszyscy się nawza-
jem przepraszali zanim weszli na Jasną Górę. Z tej okazji 
w tamtej chwili kapłanów podrzucało się do góry.

Przed wejściem na Jasną Górę witali nas księża kardy-
nałowie: Prymas Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Stu-
dencka pielgrzymka liczyła kilkanaście tysięcy pątników.

Z Duszpasterstwem Akademickim i o. Ludwikiem czę-
sto brałem udział w pieszych pielgrzymkach z Warszawy 
na Jasną Górę. Na tych pielgrzymkach w latach 1975– 
1980 spotykało się ludzi podobnie myślących, byli to 
opozycjoniści i ludzie pragnący zmian w Polsce. Obec-
nie niemożliwe jest opisanie tych pielgrzymek. To zada-
nie zbyt trudne. Powiem, że było to wyjątkowe wyznanie 
wiary w państwie terroru, inwigilacji i walki z Kościołem. 
Z pielgrzymki na Jasną Górę w 1978 roku zapamiętałem 
dwie mocne rzeczy. Zmarł Paweł VI ( 1897–1978), autor 
encykliki „Humane Vitae”, papież od 1963 roku, konty-
nuator II Soboru Watykańskiego. Po nim na tronie pa-
pieskim zasiadł na krótko, bo na 33 dni – Jan Paweł I, pa-
pież uśmiechu. W pamięci pozostały mi ślady z pieszej 
pielgrzymki z Lublina. Trwał festiwal „Solidarności” roku 
1980. W Poniatowej, gdzie nie było kościoła, przyjęto nas 
rewelacyjnie na płycie stadionu i ugoszczono po królew-
sku. Drugi obraz jaki utkwił mi w pamięci, to miejsco-
wość Józefów. Ludzie jacyś drętwi, nie skłonni do powi-
tań. Byłem zdziwiony. Okazało się, że w tej miejscowości 
dominował kościół polski narodowy, który nie sympaty-
zował z kościołem katolickim. Na tej pielgrzymce pozna-
łem aktora Macieja Rayzachera, prawie zawsze z książką 
w ręku, czytał psalmy. Kiedy byłem na praktyce studenc-
kiej w Warszawie, odwiedziłem go z kolegami – studen-
tami historii KUL – w jego domu. Był świeżo nawrócony. 
Na pielgrzymce była też aktorka Halina Mikołajska, nie-
zwykła kobieta. Te spotkania utwierdziły mnie w przeko-
naniu, że nawet aktorzy są z nami. Powoli odkrywałem 
swoje wielkie braki w duchowości religijnej.

Duszpasterstwo Akademickie na ul. Złotej 9 w Lublinie 
u oo. dominikanów (1973–1978).

Na samym wstępie muszę wyznać, że mój pobyt w DA 
(Duszpasterstwo Akademickie) to czas formacji ducha, 
ale i intelektu. To były moje nieformalne studia, kontakt 
z profesorami i studentami. By poznać DA ze Złotej ko-
nieczna jest lektura poniższych publikacji:

„Formacja Ludwik” – Duszpasterstwo Akademickie 
Ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie 1972–1981, re-
dakcja: Małgorzata Choma-Jusińska, Małgorzata Żóraw-
ska. Bożena Szaynok, Duszpasterz. Rozmowy z ojcem Lu-
dwikiem Wiśniewskim, wydawnictwo Znak 2012. W obu 
publikacjach są moje fotografie i podziękowania dla 
mnie za pomoc w przygotowaniu tychże prac. By lepiej 
poznać towarzystwo ze Złotej warto przeczytać: Ludwik 
Wiśniewski OP, Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt 
lat zmagań o Kościół i Polskę, Wydawnictwo WAM oraz 
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Ludwik Wiśniewski OP, Czarne na białym, Zapiski nie-
pokorne, Wydawnictwo WAM.

Te prace przybliżają sylwetkę ojca Ludwika i zakres 
jego działalności. Moim zadaniem jest wyciągnąć z ar-
chiwum swojej ulotnej pamięci jak najwięcej wydarzeń, 
które mnie kształtowały. Po pielgrzymce z Warszawy 
na Jasną Górę (314 km!) w 1973 roku wylądowałem 
w sposób naturalny w lubelskim Duszpasterstwie Aka-
demickim na ul. Złotej. Wtedy człowiek ze strachem, by 
nie dostać w łeb, przechodził przez Bramę Krakowską, 
szedł koło Czarciej Łapy, dalej koło Trybunału Koron-
nego i na Złotą. Stare Miasto tonęło w ciemnościach, 
gdzieniegdzie jarzyła się jakaś licha żarówka. Duszpaste-
rzem był legendarny wtedy o. Ludwik Wiśniewski. Do 
niego chodziłem na wspólne eucharystie, które miały 
charakter wspólnotowy. U niego się spowiadałem. Lu-
dzie nie byli anonimowi. Eucharystie były przygotowy-
wane przez studentów. Ludwik był tylko celebransem, 
głosił homilie. Po liturgii była agape, wspólne kolacje. 
Tak było przez pięć lat. Nawet wtedy, gdy chodziłem do 
szkoły wieczorowej, brałem udział we wspólnych spo-
tkaniach z biblistą Józefem, który był studentem KUL 

i wtajemniczał nas w biblię oraz pokazywał, jak ją od-
czytywać na dziś i na teraz! Mógłbym powiedzieć, że 
w DA ukończyłem moje uniwersytety. Spotkałem wielu 
ciekawych ludzi: studentów i profesorów, prelegentów 
i literatów, ludzi polityki, ale i opozycji. To tylko wzmoc-
niło mój antykomunizm i opozycyjność. Tutaj wycho-
dziły „Spotkania” bezdebitowe, poza cenzurą! Dość 
powiedzieć, że wówczas spotkałem Stefana Kisielew-
skiego, publicystę, recenzenta, kompozytora i posła na 
Sejm, Tadeusza Mazowieckiego, który pracował wtedy 
bodajże w „Więzi”, Romana Brandstaettera, który uro-
dził się w Tarnowie w spolonizowanej rodzinie żydow-
skiej (wnuk rabina Mordechaja Dawida Brandstaettera. 
Był absolwentem filozofii i polonistyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, nauczycielem w warszawskim gimnazjum 
żydowskim), Adama Stanowskiego, też Żyda, ale o tym 
dowiedziałem się później, studiowałem z jego synem 
Krzysztofem (dr Adam zawsze czytał książki, nie mar-
nował czasu), Jerzego Kłoczowskiego, wybitnego medie-
wistę, uczestnika Powstania Warszawskiego, żołnierza 
AK (w powstaniu stracił rękę), Michalinę Wisłocką, Zbi-
gniewa Lwa-Starowicza – oboje byli rozchwytywanymi 

Lonia Olejniczak i J. J. Bojarski, studniówka, 1975–1978
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w tamtych czasach seksuologami, Jerzego Turowicza 
– redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, 
Zdzisława Szpakowskiego opozycjonistę, siedział wie-
le lat w więzieniach peerelowskich. Spotykałem o. Al-
berta Krąpca – rektora KUL w latach 1970–1983, wy-
bitnego filozofa, tomistę, Ewę Jabłońską Deptułową, red. 
Władysława Bartoszewskiego, żołnierza AK, redaktora 
podziemnej prasy w czasie Powstania Warszawskiego 
(w latach III RP był Ministrem Spraw Zagranicznych) 
i wielu, wielu innych. Ze studentów zapamiętałem Bog-
dana Borusewicza (w III RP Marszałka Sejmu); Zdzi-
sława Bradela (1950–2020) – pisał do „Spotkań”, absol-
went polonistyki KUL, Adama Cichockiego – Wojewodę 
Lubelskiego (1992–93), Lonię Olejniczak (sympatyzo-
wałem z nią), Ryszarda Dziewę, Joannę Jakubowską, 
Elżbietę i Zbigniewa Jęczmyków, Piotra Kałużyńskie-
go, Piotra Jaroszyńskiego (obecnie prof. KUL), Janusza 
Krupskiego (wydawał „Spotkania”, zginął w katastrofie 
smoleńskiej 2010 roku), Janinę Kucharską, Mietka Kwa-
picha, Michała Malitowskiego, Stanisława Morawskie-
go, Pawła Nowackiego, Piotra Perczyńskiego, Mariana 
Piłkę (poseł na Sejm w RP), Wojciecha Samolińskiego 
– opozycjonistę, Annę Żórawską-Samolińską – opozy-
cjonistkę, Macieja Sobieraja (autora publikacji w IPN, 

Między oporem, a lojalnością. Działania SB wobec KUL 
na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskie-
go). Z Maćkiem razem pracowaliśmy na KUL-u w dzia-
le Wydawniczo-Poligraficznym u Norberta Wojciechow-
skiego, Stefana Szaciłowskiego (pisał do „Spotkań”), P. T. 
(Zachowałem nienajlepsze wspomnienia z tej znajomo-
ści, otóż byłem radnym miasta Lublina (1998–2002), a P. 
miał niedobrą misję względem mojej osoby, chciał, bym 
przyczynił się do odwołania prezydenta miasta Lublina 
Andrzeja Pruszkowskiego, nie wiedział na kogo trafił! 
Byłem lojalny wobec Andrzeja. W tym czasie byłem bez-
robotny, ale nie byłem do kupienia! Oferował mi pracę 
za dość godziwe pieniądze. Odmówiłem. Powiem wię-
cej: w zamian temu „małemu człowiekowi” pomogłem. 
Jego syn zdał na historię KUL i chyba został przyjęty. 
Nie śledziłem tego. Syn nie może odpowiadać za głu-
potę swojego ojca! Wracam do przerwanego wątku, do 
kontaktów z ludźmi. Spotykałem Antosia Troińskiego – 
(udzielał mi korepetycji z matematyki do matury, a ja-
kiś czas potem natknąłem się na niego w Ziemi Świętej, 
konkretnie w roku 2016), spotykałem Andrzeja Urmań-
skiego, Wandę Kuropatwińską-Urmańską (byłem na ich 
ślubie w Gdańsku), Małgorzatę i Krzysztofa Żórawskich 
z którymi nadal utrzymuję kontakty.

Lonia Olejniczak, J. J. Bojarski na Rusinowej Polanie
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Spływy kajakowe na Drawie i Brdzie 1976–1977
To z duszpasterstwa często mieliśmy wypady tury-

styczne na Roztocze, w Góry Świętokrzyskie, Tatry: Małe 
Ciche, Wiktorówki czy noworoczny wypad do Borku za 
Rzeszowem. Tych wypraw było bez liku. Chyba i Służba 
Bezpieczeństwa nie nadążała, by nas śledzić. Spływy Ka-
jakowe: Drwęcą 1976 i Brdą 1977, czy spacery wokół Lu-
blina po miejscach pamięci. W maju zaś chodziliśmy pod 
kapliczki śpiewać pieśni maryjne. Na przykład do Ciecie-
rzyna pociągiem, a potem do Pliszczyna na piechotę. To 
były błogosławione dni. I umacnianie wiary, i jej wyzna-
wanie oraz uczenie się miłości do ojczyzny.

Zapamiętałem ze spływu Drwęcą – od Krzyża aż po je-
ziora drawskie – kilka rzeczy. Byłem odpowiedzialny za 
łatanie dziur w kajakach. Miałem do tego odpowiednie 
narzędzia: smołę i papę, młotek, pędzel i obcęgi. Przed 
wyruszeniem w trasę zawsze była msza święta. Przygoto-
wywałem ołtarz z wioseł. Robiłem fotografie czarnobiałe 
ale też i slajdy. Przed opuszczeniem biwaku robiłem krzyż 
z drewna i pozostawiałem go w miejscu naszego poby-
tu. Krzyż to polskość, krzyż przecież jest wpisany w na-
sze ojczyste dzieje.

Kto pływał kajakiem, ten wie, że bywają trudne chwi-
le. Bo woda to żywioł, a zdarzają się i inne okoliczności. 

Drwęca – o czym należy wiedzieć – przepływa przez 
rozległy wojskowy poligon. Co prawda, wiszą tablice 
z ostrzeżeniami: „poligon wojskowy, wstęp wzbronio-
ny”, ale kto by się tym przejmował. Pamiętam chwile peł-
ne grozy. Na jednym z niewielkich mostów na Drwęcy 
stał żołnierz, który nie chciał nas przepuścić, bo na po-
ligonie wczesnym rankiem miały odbyć się ćwiczenia 
wojskowe Układu Warszawskiego. Objazdu nie chcieli-
śmy robić z dwóch powodów: po pierwsze objazd byłby 
kosztowny, po drugie zabrałby nam wiele czasu. Pocze-
kaliśmy do zmroku, żołnierz zszedł ze stanowiska, a nasz 
spływ ruszył dalej. Nad ranem miejscami kajaki trzeba 
było przeciągać po bagnistym terenie. Nie ukrywam, że 
byłem przestraszony, wokół osmalone ostrzelane drzewa 
i z dala było słychać odgłos warczących czołgów. Klimat 
był (uff) gorący wręcz i sytuacja napięta jak baranie jaja! 
Ale po kilku godzinach spływu udało nam się opuścić za-
grożony teren największego poligonu w Europie. Ciekawy 
był skład osobowy spływu. O ile dobrze pamiętam, było 
chyba 13 osób, a zapamiętałem niestety tylko niektórych. 
Na czele wiosłował ojciec Ludwik, dalej Piotr Kałużyński, 
Janusz Krupski, Piotr Jaroszyński, Marian Piłka, Aleksan-
der Hall, Wojciech Samoliński, Ania Żórawska, Krzysztof 
Żórawski, Teresa Zawojska.

Spływ, jezioro Drawskie
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Odnotuję, że kiedy przepływaliśmy jeziora i był wiatr, 
to rozkładało się wielkie folie, które służyły za żagle. Bez 
pracy rąk płynęło się szybko i bez wysiłku.

Ze spływu Brdą (25 VI–9 VII 1977) pamiętam Lonię 
Olejniczak, do dzisiaj utrzymuję z nią kontakt telefonicz-
ny. Ponoć była we mnie zakochana na zabój? Zerwała ze 
mną, bo ponoć nie przyjechałem do niej na sylwestra... 
Płynęła w kajaku z Piotrem Kałużyńskim. Byłem o to 
wtedy zazdrosny. Sam w kajaku miałem nudnego współ-
towarzysza wioślarskiego, który zwracał się do mnie: 
„Panie Kolego”, nawet nie byliśmy na ty! „Panie kolego, 
proszę nie chlapać wiosłem wody” – co mnie bardzo pro-
wokowało do chlapania. Te spływy były dla mnie niesa-
mowite. Poznawanie kraju od strony lustra rzeki i jezior. 
Lekcja geografii na żywo. Drawa była kręta, wąska i po-
rośnięta, wiele drzew leżało w poprzek nurtu. Natomiast 
Brda to była istna wodna autostrada. Dwie rzeki, a jak-
że inne. Drawa dzika i zarośnięta, Brda uregulowana, jak 
przystało w cywilizowanym świecie. Z tamtych czasów 
pamiętam dwie rzeczy. Raz z Lonią pojechaliśmy do jej 
rodziny w Tuchowie, nie zdążyliśmy wrócić na czas. Au-
tobus odjechał, noc spędzona na przystanku. Było chłod-
no. Nad ranem dotarliśmy do miejsca postoju. Okazało 
się, że obóz był rozbity po przeciwnej stronie rzeki Brdy. 
Musiałem się rozebrać do kąpieli, wejść do zimnej wody, 

by wziąć kajak i przeprawić Lonię na drugą stronę, do 
obozu. Druga rzecz, to gotowanie makaronu w kocioł-
ku na trójnogu. Gdy makaron dochodził prawie do sie-
bie, ktoś przechodząc blisko zahaczył o nóżkę, na której 
był zawieszony kociołek i zawartość wylądowała w ogni-
sku, a wszyscy super głodni. To chyba się powtórzyło ze 
dwa razy. Wspominam jak folie, które służyły nam za ża-
gle wykorzystywaliśmy również jako obrusy, rozkładali-
śmy je na trawie.

Rowery w latach 1976–1977
Na początku muszę podać, że na takie wyprawy bra-

ło się całą aprowizację z domu, a tę gromadziło się przez 
rok, po drodze jedynie kupowało się chleb lub masło, 
o ile było. Często margarynę. O zakupach w sklepach 
mięsnych można było zapomnieć. Dla mnie ważne były 
wyprawy rowerowe w roku 1976 po Pomorzu Zachod-
nim i wzdłuż Morza Bałtyckiego, łącznie z wyspą Wo-
lin, gdzie spotkaliśmy autochtonkę, która nie znała ję-
zyka polskiego. To spotkanie było dla mnie szokiem! To 
była jazda rowerowa wzdłuż granicy nadmorskiej z po-
znawaniem wszystkich miejscowości nadmorskich. Wte-
dy pierwszy raz zobaczyłem mur pruski. W wielu domo-
stwach ludzie żyli tymczasowo, bo do końca nie wierzyli, 
że te tereny będą już polskie. Nie reperowane dziurawe 

Grupa rowerowa na Suwalszczyźnie. J. J. Bojarski (w środku), z prawej Halina Jarosz



→

n u m e r  4  ( 1 1 4 )  l i p i e c – s i e r p i e ń  2 0 2 2  •  9 3

dachy. W odwodzie miska do łapania wody. Wszystko 
bardzo zaniedbane.

Druga wyprawa była po Suwalszczyźnie. Pierwszy raz 
zobaczyłem wsie tatarskie. Jechaliśmy przez Białystok 
do Suwałk. W Przerośli odwiedziliśmy Teresę Zawojską. 
Byliśmy w Hajnówce – miejsca prawosławne. Na grani-
cy odwiedziliśmy Wiżajny. W Stańczykach był niezwy-
kły wysoki most kolejowy, niestety, Niemcy nie zdążyli 
położyć torów? Zdumiało mnie, że domy były niezamy-
kane i ludzie bardzo gościnni! Byliśmy grupą rowerową 
w Krynkach w meczecie, nie miałem wtedy pojęcia, że 
w Polsce mieszkają Tatarzy usadowieni przez króla Jana 
Sobieskiego. Do meczetu weszliśmy po ściągnięciu bu-
tów. Później już nigdy nie byłem w meczecie. Odwiedzi-
liśmy cmentarz muzułmański. Była z nami jedna dziew-
czyna Halina Jarosz. Moja osobista krawcowa. Czyniła 
cuda-niewida. Robiła swetry na drutach. Byłem ubrany 
lepiej jak z „pewexu”. Nawet mi się bardzo podobała. By-
łem jednak ostrożny w uczuciach i wycofany po doświad-
czeniach z Fiołkiem.

Byłem „furtianinem” u ss. Karmelitanek Bosych na uli-
cy Chmielewskiego w latach (1974–1978)

 Śmieszna historia z tą służbą u ss. Karmelitanek. 
Mój brat Tomasz w latach 1973–1974 był listonoszem 

w tamtym regionie. Obiecał siostrom pomoc. Niestety, 
nie mógł się z czegoś wywiązać i zaproponował mi jed-
norazowe zastępstwo. Dobre sobie, ku mojej uciesze ta 
jednorazowa pomoc trwała cztery lata. Od kwietnia 1974 
roku do października 1978 roku. Co należało do moich 
obowiązków? Codziennie, oprócz niedziel, jeździłem do 
sióstr sprzątać i zamiatać ulicę przed posesją. Dałem pa-
lucha chciały całą moją łapę… Hihihi…

Siostry rzekły: skoro przyjeżdżasz codziennie, to przy 
okazji rób nam zakupy. Tak też było. Potem rzekły: Jurku, 
skoro już jesteś u nas codziennie, to czy nie zechciałbyś 
służyć do mszy? Chcąc nie chcąc zostałem, może i wbrew 
własnej woli, ministrantem. Mszę odprawiał ojciec ma-
rianin. Nie pamiętam imienia i nazwiska. Mszę odprawiał 
w rekordowo szybkim tempie (sic!) starszy student teo-
logii KUL. Pisał pracę magisterską. Był moim takim du-
chowym opiekunem, a jednocześnie wprowadzał mnie 
w świat teologii i kultury. Razem z nim i Ewą Piwowar-
czyk z Wadowic (studentka polonistyki KUL) jeździliśmy 
na wycieczki do Nałęczowa. Dla mnie to był cenny czas. 
Zdobywałem ogładę, wiedzę, poznawałem nowe środo-
wisko Alma Mater KUL i wzrastałem w nim. U sióstr 
karmelitanek po mszy zapraszano mnie na śniadanie. To 
była wyjątkowa kuchnia. Smakowała mi bardzo. Z sióstr 
zapamiętałem siostrę Józefę, która była furtianką, to za 

Lubelska siedziba Karmelitanek Bosych przy ulicy Chmielewskiego
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nią wykonywałem prace poza klauzurą. Siostra przez wie-
le latach chorowała. Była słabowita i umierała. Znałem 
z imienia siostrę Juliannę i siostrę Mariolę, którą spo-
tkałem na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim na święce-
niach biskupa Stanisława Padewskiego (kapucyna). Z ko-
lei z siostrą Julianną byłem kiedyś u Serwinki (znachorka 
spod Lubartowa), któraś z sióstr z Dysa zachorowała. Sio-
stry z Chmielewskiego przeniosły się do Dysa, gdzie do 
dzisiaj mają klasztor. Jak miewałem kryzysy egzystencjal-
ne, to jeździłem z prośbą o modlitwę. Wracając do Dysa 
siostra Julianna do mnie: Jurku, czy nie masz przy so-
bie w samochodzie jakiejś łopatki? Owszem, woziłem na 
wszelki wypadek, gdybym się zakopał. Powiedziałem, że 
mam. Siostra Julianna nie owijając w bawełnę zdradziła 
mi swój zamiar. Zatrzymaj się w lesie. Ja pójdę i wykopię 
kilka małych drzewek, zawieziemy je do klasztoru. Nie 
myśl, że ja kradnę z lasu te piękne drzewka. To nie jest 
kradzież! Tu rosną dla chwały Pana Boga! I tak samo bę-
dzie w ogrodzie klasztornym. Ozdobią nasz ogród, gdzie 
się modlimy i w ładną pogodę spacerujemy podczas 

rekreacji. Uśmiechnąłem się pod nosem, a właściwie pod 
wąsem, bo zawsze nosiłem wąsy i brodę.

By zakończyć temat sióstr wspomnę pewien obraz. Kil-
ka lat potem w klasztorze wystawały ponad mur piękne 
srebrne jodły. Ktoś w porze przedświątecznej odciął kil-
ka czubków tych pięknych drzew! Pewnie na handel? Bar-
barzyństwo. Siostrę Julianę spotkałem w klasztorze przed 
jej śmiercią i obdarowała mnie monografią o siostrach 
z Chmielewskiego. Nie wspomniały o mnie w publika-
cji. To może i dobrze? Nagrodę sobie odbiorę w Niebie, 
jak się tam dostanę!? Ale chyba będzie to trudne, choć 
miłosierdzie Pana jest wielkie! Teraz to wątpliwe, bo się 
pochwaliłem, jakim to byłem dobrodziejem sióstr. Pusty 
śmiech: ha ha ha.

Pieniny 1974 rok
Wakacje w tamtym roku były udane. Po raz pierwszy 

byłem w Pieninach. Zatrzymałem się w Niedzicy. Na Du-
najcu nie było tamy. Dziś Niedzica jest zalana. Pierwszy 
spływ Dunajcem trwał około 4 godziny, aż do samego 
Krościenka. Było słonecznie i upalnie. Opalaliśmy się. Na 
tej eskapadzie byłem razem z moim bratem Wiesławem. 
Zaliczyliśmy Trzy Korony oraz Sokolicę. Pieniny, to góry 
na trzy dni. Potem nad Zalewem Rożnowskim. Cały czas 
w namiotach i z własnym prowiantem. Nie wiedziałem, 
że to moje takie ostatnie wakacje na luzie. Co było da-
lej opowiem za chwilę. Rozglądałem się za pracą, kto nie 
pracuje, niech nie je!

Praca w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Admi-
nistracji osiedla Marii Konopnickiej 1974–1978

Kiedyś zapytałem mojego brata Wiesława, który pra-
cował w Administracji na osiedlu im. Adama Mickiewi-
cza, czy mógłby mi załatwić zaświadczenie, że pracuję? 
Chciałem podjąć naukę w LO dla Pracujących. Długo nie 
musiałem czekać. Razem byliśmy w Pieninach, kontakt 
był lepszy. Zamiast zaświadczenia załatwił mi po prostu 
pracę w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Admini-
stracji na osiedlu im. Marii Konopnickiej, w charakterze 
konserwatora: malarz-murarz. Pierwszy dzień w pracy 
miałem pechowy, upadł mi młotek w ubikacji i rozbi-
łem klozet! Trauma wielka. Jeszcze nic nie zrobiłem, a tu 
pierwsza szkoda wyrządzona przeze mnie, choć nie za-
winiona specjalnie.

Do pracy jeździłem na rowerze na godz. 7.00, a koń-
czyłem o 14.00. Wieczorami chodziłem do Duszpaster-
stwa Akademickiego. Wtedy pracowało się od ponie-
działku do soboty. Tylko dwanaście sobót było wolnych 
w ciągu roku. Często jeździłem w góry Tatry na trzy 
dni, na rajdy po Roztoczu, czy w Góry Świętokrzyskie, 
w Bieszczady.

J. J. Bojarski w Pieninach, rok 1974
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Pamiętam, jak dostałem pierwszą pensję. Poszedłem 
do cukierni na Krakowskim Przedmieściu, by kupić sło-
dycze dla kolegów z Duszpasterstwa. Podczas zakupów 
przybyli młodzi ludzie. Mieli ochotę na słodkości, ale 
ceny ich zwalały z nóg, bo chyba nie pachnieli groszem. 
Byłem wtedy hojny. Poprosiłem ich pokornie, by sobie 
wybrali co chcą, a ja zapłacę za ich zakupy. Tak też się 
stało. Następnie ze swoimi łakociami poleciałem na Sta-
re Miasto do dominikanów na Złotą. Cieszyłem się jak 
dziecko, że mogłem się podzielić owocami swojej pracy 
ze studentami. Ja przynależałem w tamtych latach, uży-
wając nomenklaturowego języka, do „klasy robotniczej”. 

W tym miejscu muszę wspomnieć Zofię Brzostow-
ską, która mieszkała na Pana Balcera. Trafiłem do niej 
z jakimś zleceniem. To był rok 1974. Na drzwiach witał 
umieszczony na kartce napis w języku starogreckim „Haj-
re” – witaj. Kiedy wszedłem, zagadałem: „widzę, że Pani 
zna grekę!” Ona mi na to: „skąd pan wie, zwykły robot-
nik w kufajce, że ten napis jest po grecku?” Tak się zaczę-
ła nasza znajomość. Chciała mnie uczyć greki. Dostałem 
na kartce odmianę „antropos” (człowiek) przez przypad-
ki. Pani Zofia była na emeryturze. W latach 1960–1966 
sprawowała nadzór nad bibliotekami zakładowymi KUL. 
Brała udział w Powstaniu Warszawskim, wtedy straciła 
nogę. Studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, zaraz po wojnie – polonistykę. To dzięki niej po-
znałem KUL, profesorów i historię uczelni. Wyklepałem 
odmianę „antropos”, przez wszystkie przypadki, ale by-
łem przestraszony, że nie dam sobie rady z nauką grec-
kiego. Zaproponowałem, by mnie uczyła języka niemiec-
kiego. Tak się zaczęła kilkuletnia więź – „nauczycielka 
– uczeń”. Dostawałem gotowe kartki i uczyłem się języka. 
Nie powiem, że szło mi gładko, ale „gutta cavat lapidem, 
non vi sed seppe cadendo” (kropla drąży kamień, nie siłą 
lecz częstym spadaniem). Częste powtórki i nowe teksty 
wchodziły we mnie z oporem, ale efekty – po jakimś cza-
sie – było widać i słychać. Pani Zofia była chodzącą ency-
klopedią wiedzy na temat KULu. W czasie codziennych 
spotkań poruszaliśmy różne tematy: kulowskie, filozo-
ficzne, językowe. Znała kilka języków. Nauczyła się hisz-
pańskiego, by w oryginale czytać Cervantesa. Imponowa-
ła mi swoim intelektem. Jedyna jej wada, za dużo kopciła 
fajek. Nie znosiłem dymu z papierosów. Jej dom śmier-
dział jak popielniczka. Byłem jej pomocny. Robiłem zaku-
py. Przy niej wyrobiłem się intelektualnie. Co roku wyjeż-
dżała na wczasy do Grecji. Historia antyczna, kultura były 
jej bliskie. Zarażała mnie swoim optymizmem człowie-
ka zadowolonego z życia. To u niej poznałem „Tygodnik 
Powszechny”. Korespondowała z Martinem Buberem. 
Była krytyczna wobec kościoła, co mi bardzo otworzyło 
oczy na wiele spraw, choćby na mój ciasny „klerykalizm”, 

który był niestrawny. Zacząłem postrzegać i rozróżniać 
co ewangeliczne, a co bardzo liche w życiu kościoła. Wy-
leczyła mnie z klerykalizmu. Ba, chcąc nie chcąc stałem 
się twórczym antyklerykałem. To od niej dostałem biur-
ko po ex księdzu Zygmuncie Kałuży. To był świetny czas 
dla mnie – bezpłatne „prywatne seminarium” w jakim 
brałem udział. Nabrałem odwagi, by publicznie zabie-
rać głos. Uczyła i korygowała wszystkie moje błędy. By-
łem wdzięcznym uczniem, choć upartym, nie chciałem 
jej kupować papierosów, taki byłem uparty. Ale to moje 
wychowanie sportowe brało górę nad ślepym posłuszeń-
stwem wobec nauczycielki. W którymś momencie uczy-
niła mnie odpowiedzialnym, w przyszłości, za jej pochó-
wek. Zachorowała na raka. Nasz kontakt był utrudniony. 
Nie byłem na jej pogrzebie, bo nie wiedziałem o jej śmier-
ci. Dnia 15 maja – o ile pamiętam – modlę się za swoją 
Nauczycielkę języka niemieckiego, kultury, ogłady i wy-
robienia. To była piękna postać i piękny człowiek.

Jerzy Jacek Bojarski

Spływ Dunajcem
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Moje przygody teatralne:
na scenach Lublina, okolic i Algierii

Artur 
Zbigniew 
Metera

W 1963 roku byłem studentem IV roku wydziału le-
karskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Kilka pierw-
szych lat na uczelni wypełniały mi prawie bez reszty 
przedmioty podstawowe – anatomia prawidłowa i pato-
logiczna, chemia nieorganiczna i organiczna, fizjologia, 
patologia, histologia. A zaliczenia i egzaminy nie były ła-
twe – z histologii u prof. Stanisława Grzyckiego egzamin 
końcowy „oblało” 30% studentów.

Cóż, nie samą nauką student żyje. Koledzy mieszkają-
cy w akademikach często wypełniali wolny czas impreza-
mi towarzyskimi. Ja od kilku lat angażowałem się w roz-
maite inicjatywy kulturalne w mieście. Brałem udział 
w zajęciach teatralno-recytatorskich w Domu Kultury 
na Zamku, gdzie pod kierunkiem aktorki teatru im. Ju-
liusza Osterwy – Jadwigi Grossman poznawałem warsz-
tat aktorski i reżyserski. Udział w zajęciach zaowocował 
uzyskaniem uprawnień instruktora teatrów amatorskich. 
Szukałem także innych satysfakcji. Pisałem wiersze i pro-
zę poetycką, która była drukowana w lokalnych gazetach.

W 1963 roku, kiedy odbywały się Dni Kultury Stu-
denckiej, z grupą przyjaciół zgłosiliśmy do prezentacji 
powstałą ad hoc Estradę Poetycką Akademii Medycznej. 
Zaprezentowaliśmy kameralny i nieco liryczny program 
„Wakacje z deszczem”. Występ początkowo planowany był 
jako mój wieczór autorski, ale po wzbogaceniu muzyką 
i scenografią projekt nabrał scenicznego charakteru. Ty-
tułowe „Wakacje z deszczem” z repertuaru Ludmiły Ja-
kubczak wykonała Aleksandra Stawska. 

Z satysfakcją odebrałem uznanie publiczności oraz 
krótką recenzję pióra Al. Leszka Gzelli w „Kurierze 
Lubelskim”.

„Nadzwyczaj interesująca była estrada poetycka 
AM. Zespół nie ustalił jeszcze bardziej «wymyślnej» 
nazwy. Inicjatorem jest poeta Artur Zbigniew 
Metera, który początkowo zamierzał tylko urządzić 
swój wieczór autorski. Teksty i pomysł inscenizacji 
należą do p. Metery. Trzeba przyznać, że utwory 
są bardzo poetyckie. Dobrze byłoby, aby «Wieczór 
z deszczem» powtórzyć dla publiczności nie tylko 
studenckiej”. 
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Redaktor – tak to bywa w życiu – spóźnił się na prze-
gląd i dopiero z rozmowy ze mną „zaczerpnął” informa-
cje o przedstawionych spektaklach i reakcjach widzów. 

„Wakacji z deszczem” Ludmiły Jakubczak już nikt nie 
śpiewa, przypomnę więc dwie zwrotki jakże popularnej 
przed wielu laty piosenki.

 
Będę miała znów wakacje z deszczem,
W twarz mi będzie dmuchał chłodny wiatr.
Będę patrzeć smutna w morską przestrzeń,
Stopami czując mokry piach.

Miałeś rację, mówiąc: „Nie jedź jeszcze”,
Lecz mi właśnie z deszczem dobrze tak.
Pod plecami kosz cichutko trzeszczy
I wiatr ma taki słony smak.

W roku 1965 Estrada Poetycka Akademii Medycznej 
i PSK 1 w Lublinie przygotowała spektakl „Dysonan-
se” oparty na zaskakującym (mogłoby się wydawać) ze-
stawieniu prozy E. M. Remarque’a – „Na zachodzie bez 
zmian” z sonetami „Do Laury” XIV-wiecznego włoskiego 
poety F. Petrarki. Zostałem autorem scenariusza i reżyse-
rem, zaś wykonawcami byli Tamara Woźniak i Zbigniew 
Wilczek. Okrucieństwa wojny usiłowaliśmy zobrazować 
układami tanecznymi. Chyba się powiodło. Największy 
wpływ na formę prezentacji „Dysonanse” wywarł 132 so-
net Francesco Petrarki, poruszający i pełen paradoksów. 
Pozwalam sobie go przytoczyć.

Jeśli to nie jest miłość – cóż ja czuję?
A jeśli miłość – co to jest takiego?
Jeśli rzecz dobra – skąd gorycz, co truje?
Gdy zła – skąd słodycz cierpienia każdego?

Jeśli z mej woli płonę – czemu płaczę ?
Jeśli wbrew woli – cóż pomoże lament ?
O śmierci żywa, radosna rozpaczy,
Jaką nade mną masz moc! Oto zamęt .

Żeglarz, ciśnięty złym wodom dla żeru,
W burzy znalazłem się podarłszy żagle,
Na pełnym morzu, samotny, bez steru.

W lekkiej od szaleństw, w ciężkiej od win łodzi
Płynę nie wiedząc już sam, czego pragnę,
W zimie żar pali, w lecie mróz mnie chłodzi.

I fragment prozy E. M. Remarque:
„Rozpinam guziki jego munduru, aby go opatrzyć, je-

śli się da.
Muszę uczynić to w każdym razie, aby tamci po dru-

giej stronie, gdybym miał zostać pojmany, widzieli, że 
pragnąłem mu dopomóc, i nie zastrzelili mnie. 

To pierwszy człowiek, którego zabiłem własnymi ręka-
mi i dokładnie mogę oglądać umieranie, które jest moim 
dziełem.

Niejednemu przecie to się wydarza w walce wręcz. 
Wiele dałbym za to, aby pozostał przy życiu”.

Teraz dygresja… Po wielu latach (w 2010 roku) przeby-
wałem we Francji z okazji chrztu mojej wnuczki Ame-
lii. W malowniczym miasteczku Fontaine de Vaucluse 
w Prowansji zauważyłem tablicę ufundowaną przez To-
warzystwo im. Dantego Alighieri upamiętniającą pobyt 
F. Petrarki. Tu właśnie miała powstać większość jego so-
netów do Laury.

Dans cette valée close fuyant les plaisirs du 
siecle FRANÇOIS PETRARQUE vint abritter sa 
meditation en l’automne de annee 1357 fidele au 
culte de Laure et a l'etude de l'antiquite nul lieu ne 
fut plus cher a son coeur ni plus propice a sa gloire.

La ville Vaucluse a son poete. Aout 1937

Jadwiga Panek i Artur Metera. Para Tańca Turniejowego, MOK Lublin 1968 r.
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W tej zamkniętej dolinie uciekając przed 
przyjemnościami swego stulecia FRANÇOIS 
PETRARQUE przybył schronić swoją medytację 
jesienią 1357 roku wierny kultowi Laury 
i studiowaniu starożytności. Żadne miejsce nie 
było droższe jego sercu ani bardziej sprzyjające jej 
chwale. 

Miasto Vaucluse swojemu poecie. Sierpień 1937.

Montaż „Dysonanse” zaprezentowany był w grudniu 
1965 roku na I Ogólnopolskim Konkursie Recytator-
skim Pracowników Służby Zdrowia we Wrocławiu. Ze-
spół otrzymał I nagrodę za wysoki poziom artystyczny. 
Ciekawostką związaną z tym przeglądem było zdoby-
cie I miejsca w konkursie recytatorskim przez Stanisława 
Guzka – instruktora KO w Rzeszowskim Zarządzie Ap-
tek. Nie wiedziałem podczas wręczania nagród, że sto-
ję obok przyszłego uznanego piosenkarza, który przy-
jął pseudonim artystyczny – Stana Borysa. Relacja z tego 
konkursu ukazała się w czasopiśmie „Służba Zdrowia” 
w styczniu 1966 roku.

Ze wspomnianym programem wystąpiliśmy również 
w MOK Zamek w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu 

Amatorskich Teatrów Poezji, uhonorowano nas dyplo-
mem uznania. Na dalsze przedstawienia poza Festiwala-
mi musieliśmy uzyskać przychylność i zezwolenie cenzu-
ry, która wyraziła zgodę na prezentację programu przez 
najbliższe dwa miesiące. 

*
Studencki Teatr Dren 59 powstał w 1958 roku przy Aka-
demii Medycznej w Lublinie. Działał przez 7 lat bardzo 
prężnie i był stałym „konkurentem” Teatru Gong 2 dzia-
łającym przy UMCS. W roku 1966 najbardziej aktywni 
uczestnicy skończyli studia i nastąpiła przerwa w kolej-
nych premierach. Kierownikiem Teatru został Tomasz 
Wojciechowski – student ostatniego roku medycyny, 
z którym byłem zaprzyjaźniony.

W grudniu 1966 roku w Drenie miała miejsce nietypo-
wa premiera „Czy pan gra w polo?” oparta na popularnej 
książce brytyjskiego ekonomisty C. N. Parkinsona. Sce-
nariusz i reżyseria były moim dziełem, grono wykonaw-
ców stanowili: Teresa Griesgraber, Ewa Wysocka, Barba-
ra Ziarkiewcz, Andrzej Gutek. Muzykę opracował Stefan 
Folwarczny. Dodanie do tego pastiszu na biurokrację fra-
szek Jana Huszczy i oryginalnych kompozycji muzycz-
nych sprawiło, że pierwsze wykonanie w sali klubu Relax 
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spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem, zarówno pu-
bliczności jak i krytyków. Spektakl kilkakrotnie powta-
rzaliśmy m.in. na spotkaniu dziennikarzy w Kazimierzu 
Dolnym.

W „Kurierze Lubelskim” (11.I.1967) Zbigniew Bywal-
ski swe omówienie spektaklu zatytułował: „Partia polo 
z mistrzem Parkinsonem”. Pisał (m.in.)

„Najpierw ukazało się Prawo Parkinsona, 
czyniąc wokół osoby autora mnóstwo szumu 
i kontrowersyjnych ocen. Ten pół-szarlatan, 
półuczony, operujący jak mało kto ostrym piórem 
szydercy i znakomitą wyobraźnia kpiarza, obrał sobie 
za ofiarę swych praktyk współczesny i otaczający go 
świat. Zagubiony w tym świecie człowiek wydaje się 
pyłkiem bezsilnym i bezwolnym. W jego to obronie 
staje autor, w drugiej już nie mniej popularnej 
książce, Jak zrobić karierę. Widząc beznadziejność 
systemu nie stara się nawet wykraczać poza granice 
krytycyzmu burżuazyjnego. Broniąc swego bohatera 
abstrakcyjnego, młodego człowieka, wiedzie go 
po szczeblach kariery administracyjnej ścieżkami 
niezmiernie zawiłego paradoksu, poddając 
torturom nie system polityczny, lecz wyłącznie jego 
konsekwencje. Tym niemniej suma niezmiernie 
trafnych spostrzeżeń i forma wykazania nonsensów 
w ogromnych i napuszonych tradycjach biurokracji, 
jak też humanitaryzm przyświecający autorowi 
(z przymrużeniem oka na nieco cyniczny stosunek 
do życia) zasługują na uwagę.
I to właśnie uwagę studenckiego teatru.
Prawdopodobnie sam Parkinson, przewidując różne 
następstwa swej twórczości nie przewidział, że może 
ona trafić na deski sceny i to sceny takiego teatru, 
jakim jest Lubelski Dren-59. 
A jest to teatr niezwykły. W swej 7-letniej 
tradycji konsekwentnie kontynuujący linię teatru 
polityczno-publicystycznego. Po ubiegłorocznych 
sukcesach Próby rekonstrukcji zaskakuje nas 
z początkiem stycznia nową pozycją: Czy pan 
gra w polo? – to jedno z decydujących pytań 
egzaminu na kandydata na poważne stanowisko 
w parkinsonowskim aparacie administracji i tytuł 
studenckiego programu. 
Autorzy przedstawienia niezwykle trafnie 
odczytali język Parkinsona i wykazali dużą kulturę 
w konstrukcji spektaklu. Teksty 9 rozdziału Prawa 
Parkinsona połączono tu z satyrycznymi tekstami 
Jana Huszczy, jakby nawiązując tym samym 
dyskretnie i do naszych przywar i wad, ożywiając 
paradoksalny angielski humor wywodów dzieła 
inteligentnym, ciętym dowcipem wierszyków. 

Próżno tu dopatrywać się głębi intelektualnej. 
Gorzkawy smak groteski gubi może w tym mariażu 
podniecający cień podtekstu. Całość zyskuje jednak 
na tempie i ożywieniu. I tu można by mieć pewne 
pretensje. inscenizacja wydaje się zbyt statyczna. 
Wprawdzie reżyser stosuje ciekawe zmiany sytuacji 
scenicznych, wydobywając z trudnego, martwego 
tekstu jak najwięcej momentów zaczepienia dla 
aktora, to jednak chyba przydałoby się pomyśleć, 
nad czymś, co pozwoliłoby widzowi docenić te 
efekty wydobyte z wielkim trudem. Być może 
tym czymś byłaby scenografia – gdyby była. To 
co znajduje się na scenie trudno bowiem nazwać 
scenografią”. 

W prasie ukazały się jeszcze dwie nieco krótsze, ale bar-
dzo przychylne recenzje: Mirosławy Knorr w „Sztanda-
rze Ludu” oraz notka w „Kurierze Lubelskim” – Al. Le-
szek Gzella.

*
W kolejnych miesiącach roku postanowiliśmy w Dre-
nie 59, że wspólnie z Teatrem Poezji WDK na Zamku 
przygotujemy na IV Wojewódzki Festiwal Teatrów Poezji 
w czerwcu 1967 roku spektakl „Trismus” oparty na pro-
zie Stanisława Grochowiaka pod tym samym tytułem. Jest 
to rzecz o przedziwnym, tragicznym spleceniu się losów 
żony komendanta niemieckiego obozu koncentracyjne-
go i młodej Żydówki. Aby nadać przedstawieniu przesła-
nie bardziej uniwersalne – postanowiłem w scenariuszu 
prowadzić jednocześnie wątek (zaczerpnięty z niezwykle 
wówczas popularnych „Bajek murzyńskich”) o manipu-
lowaniu społecznością, co doprowadza do zła kończące-
go się zagładą.

Zespół (Anna Zaleska, Ewa Wysocka, Tomasz Wojcie-
chowski) był dobrze przygotowany recytatorsko i aktor-
sko. Zebraliśmy wiele wzruszających gratulacji po wystę-
pie w czerwcu 1967 roku. Ale nie doczekaliśmy się nagrody 
ani wyróżnienia. Wyjaśniło się to później w czasie mojej 
(jako reżysera) oficjalnej indywidualnej rozmowy z jury.

– Wiecie towarzyszu – podsumował, chyba bardzo 
upolityczniony przedstawiciel Wydziału Kultury – my 
popieramy kraje Trzeciego Świata, popieramy Murzy-
nów, a w waszym teatrze zestawiacie ich z hitlerowcami. 
To się nam nie podobało. 

Na pytania związane z poziomem festiwalu i jego do-
robkiem odpowiadał przewodniczący jury Bolesław Re-
sch: „Festiwal był imprezą bardzo świeżą. Obejrzeliśmy 
szereg interesujących, chociaż często dyskusyjnych pozy-
cji. Niektóre były zbyt ryzykowne, budziły sprzeciw, ale 
nie oznacza to dyskwalifikacji”. 
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Cóż, należy dodać, że Festiwal był organizowany dla 
uczczenia 50. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej. Miałem jedynie satysfakcję z przepra-
szającego wyrazu twarzy redaktora Zbigniewa Stepka wrę-
czającego nam dyplom uczestnictwa oraz z tego, że chyba 
zainspirowaliśmy obecnego na widowni reżysera Teatru 
UMCS Gong 2 – Andrzeja Rozhina do opracowania i wy-
stawienia wkrótce własnej wersji scenicznej „Trismusa”.

*
W 1967 roku w Miejskim Domu Kultury, we współpracy 
z ówczesną dyrektor mgr Anną Adamską, powołaliśmy 
do istnienia Teatr Małych Form ERGO. W założeniach 
mieliśmy kilka premier i perspektywę stabilizacji. Jednak 
już po roku okazało się, że życie zmienia wiele planów.

Rok 1968 przyniósł zmiany w moim życiu zawodowym 
i artystycznym. Stanąłem przed wyborem – rozpoczę-
cie pracy w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej w Zako-
panem (filia Studium Doskonalenia Lekarzy w Warsza-
wie) lub kontynuowanie pracy i specjalizacji z chirurgii 
ogólnej w Lublinie. Wybrałem wyjazd. Wiedziałem, że 
to może wiązać się z przerwaniem pracy w dobrze mi 

znanym środowisku „kultury studenckiej” i przedwcze-
snym rozwiązaniem powstającego zespołu.

Już na zakończenie pobytu w Lublinie udało się zre-
alizować spektakl przygotowany wcześniej z grupą za-
przyjaźnionych wykonawców. Była to adaptacja scenicz-
na prozy poetyckiej Julesa Supervielle’a: „Dziewczyna 
o głosie skrzypiec”, „Woskowe manekiny”. W burzliwym 
marcu’68 odbyła się premiera, która zgromadziła sporą 
widownię, zwłaszcza ze środowiska medycznego. Wy-
konawcami byli w większości studenci Akademii Me-
dycznej lub młodzi lekarze. Miłym akcentem były gra-
tulacje doc. Anny Paneckiej z Kliniki Chirurgicznej AM 
w PSK 4. Drugi występ odbył się w wyremontowanej 
przez uczniów Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pra-
cujących sali „Relaxu” w ramach obchodów Dni Oświaty, 
Książki i Prasy. Ocenę samego przedstawienia przedsta-
wiam w recenzji redaktora Gala z „Kuriera Lubelskiego”. 

„Nazwa nowego Teatru Małych Form ERGO przy 
Miejskim Domu Kultury może widza zmylić, bo nie 
wiadomo właściwie, czy pochodzi ona od słynnego 
powiedzenia «Cogito ergo sum» czy po prostu od 
ergofobii.
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Ale żarty na bok. Ostatecznie nie to jest istotne. 
Twórcy teatru, przeważnie młodzież studencka, 
we wstępie do programu pierwszego swojego 
spektaklu, którym jest Dziewczyna o głosie skrzypiec 
według Julesa Supervielle’a, piszą, że stawiają sobie 
za cel szukanie w utworach poetyckich przejawów 
codziennego życia. Dobrą legitymacją tej idei jest 
twórczość wybitnego poety francuskiego, która 
zafascynowała reżysera i autora scenariusza Artura 
Meterę i cały zespół.
Przygotowano dwa różne utwory: Dziewczynę 
o głosie skrzypiec i Woskowe manekiny. Różne 
nastrojem, atmosferą, koncepcją teatralną, ale 
wspólne dla nich jest śledzenie w człowieku tych 
mało uchwytnych, niewidocznych, subtelnych 
przemian. Może to pogranicze życia i śmierci? 
Może zaduma nad filozofią życia? Pierwszy utwór 
ukazano w konwencji lirycznej podkreślanej 
przez koturnowość wypowiadanego tekstu, gest 
i sytuację sceniczną. Autorem słów piosenek jest 
Artur Metera, który świetnie utrafił w klimat 
całości i dopasował swoje utwory do twórczości 
Supervielle’a. Inny klucz przyjęto dla Woskowych 
manekinów. Posłużono się tu maskami. I chociaż 
można kierować uwagi krytyczne pod adresem 
rysunku plastycznego poszczególnych sytuacji na 
scenie, to jednak za olbrzymi plus reżysera i zespołu 

trzeba uznać czytelność spektaklu. To jest rzetelna, 
poważna, uczciwa praca. A cieszy również dlatego, 
że w efekcie przyniosła mały sukces zespołowi.
Wprawdzie autorzy spektaklu proponowali, żeby 
ich pierwsze spotkanie było pretekstem i zachętą 
do pomyślenia o dobrym i złym, o pięknie 
i brzydocie, o niezwykłości i pospolitości, to 
dyskusja, jaką urządzono po przedstawieniu, 
przerodziła się w próbę ustalenia programu zespołu, 
deklaracji artystycznej jego kierownictwa, próbę 
zakwalifikowania do którejś ze znanych szufladek 
teatralnych schematów. Szczęście całe, że zdrowo 
myślący zespół nie dał się wciągnąć na niepewne 
wody dyskusji prowadzące przecież do nikąd.
Ostał się przy zasadzie: chcemy bawić się w teatr dla 

teatru, widza i siebie”.
Anons o występach naszego teatru w ramach Dni 

Oświaty, Książki i Prasy w Lublinie ukazał się w „Sztan-
darze Ludu” z dnia 30 kwietnia 1968 roku, natomiast au-
tor wzmianki w „Kamenie” z dnia 28 kwietnia po pre-
mierze spektaklu ubolewał nad małym zaangażowaniem 
władz miejskich i różnej maści decydentów w życie kul-
turalne, odnotował, że „Nawet taki tytuł nie zwabił przed-
stawicieli lokalnych władz. Pierwsze trzy rzędy, na które 
rozesłano darmowe bilety, były całkowicie puste”. Ostat-
nia – mało optymistyczna notatka ukazała się dwa tygo-
dnie przed moim opuszczeniem Lublina. 

Scena ze spektaklu „Dziewczyna o głosie skrzypiec”
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Po dwudziestu latach moje doświadczenia z lubelskich te-
atrów studenckich przydały się w okolicznościach i scene-
rii mało spodziewanej. Cały ten okres miałem intensywnie 
wypełniony pracą (jako torakochirurg) w Zakopanem, na-
stępnie kierowaniem dużego szpitala (400 łóżek) w Prabu-
tach. W 1983 roku znalazłem się na kontrakcie lekarza chi-
rurga w peryferyjnym szpitalu w Algierii.

Aïn Beida – miasto leżące we wschodniej części kraju 
było szybko rozwijającym się ośrodkiem. Wystarczy wspo-
mnieć, że w połowie XIX wieku po zdobyciu przez wojska 
francuskie było tam tylko 6 gospodarstw. W 1954 liczba 
mieszkańców wynosiła 19 000, w 1986 roku już 68 000 ty-
sięcy (obecnie w 2020 ponad 100 000). 

Olbrzymie problemy zdrowotne ludności zabezpieczał 
miejscowy szpital – o bardzo zawodnej infrastrukturze 
(częste braki wody, elektryczności). Personel pielęgniarski 
był miejscowy, natomiast lekarze pochodzili z ZSRR, Buł-
garii, Palestyny, a po ich wyjeździe pracowali tam Polacy. 

Kilkanaście polskich rodzin przebywało razem z dzieć-
mi. Stwarzało to poważne kłopoty z edukacją. Istniała 
szkoła przy Ambasadzie Polskiej w Algierze – ale to było 
ponad 500 kilometrów. Filia na poziomie szkoły podsta-
wowej działała w Annabie, nad morzem – ale to też było 
daleko (170 kilometrów górskiej drogi na północ). Dojaz-
dy dzieci raz w tygodniu wymagały sporego wysiłku, rów-
nież organizacyjnego. 

Ponieważ w Aïn Beidzie i okolicznych miejscowościach 
(Tebessa, Meskiana, Khenszla, Oum el Bouaghi) w polskich 
rodzinach wymagało nauczania około 30 dzieci – zdecydo-
waliśmy się zorganizować szkołę w naszych mieszkaniach. 
Kierowaniem zajęła się Anna Metera, a nauczycielami byli 
rodzice, absolwenci wyższych uczelni o rozmaitym profilu. 

Na zakończenie roku szkolnego 1985/6 postanowiliśmy 
przygotować spektakl teatralny „Kopciuszek” według Jana 
Brzechwy. Podjąłem się reżyserii spektaklu, zaś małżon-
ka moja Anna pracowała nad dykcją aktorów i muzyką, 
zaś dziełem Maryli Bereznowskiej była scenografia. Co by 
nie mówić: było to przedłużenie (wspólnych z żoną) wspo-
mnień i praktyki z teatrów studenckich w Lublinie.

Dla uczestników był to nowy wymiar kontaktu z języ-
kiem polskim. Współtworzenie scen, „dyscyplina” scenicz-
na – to dawało nam wszystkim dużo satysfakcji. 

Widownia „pękała w szwach” – dzieci siedziały jak za-
czarowane. Czasem wspierały wykonawców, widać było 
zaangażowanie i oczarowanie. Rozpromienione twarze, 
a potem podziękowania rodziców były dla nas wzrusza-
jącą nagrodą. 

I tak – spektakl bez anonsów i recenzji w prasie, bez pla-
katów, bez zaproszeń, stał się jednym z najważniejszych 
w moich teatralnych „przygodach”.

Artur Zbigniew Metera

Ain Beida, Algeria. Scena ze spektaklu „Kopciuszek”
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Klemens
Podsiadło

Zarobki pisarzy
O ty, jakkolwiek sława laurem darzy,
Ni jesteś z swego wyzuty,
Bo jesteś pierwszym z ojczystych pisarzy,
Który ma buty.

Fraszka jest autorstwa Cypriana Kamila Norwida, powstała 
z okoliczności jubileuszu 50-lecia pracy pisarskiej Kraszew-
skiego. Inspiracją była informacja w prasie o szewcu war-
szawskim Józefie Rossmanie, który z okazji złotych godów 
literackich przesłał pisarzowi, uwielbianemu przez cały na-
ród, w darze parę butów. 

Innym autorom, w tym Norwidowi, zarobić na buty 
nie było łatwo! Czy dzisiaj człowiekowi pióra (poecie, 
prozaikowi, publicyście) łatwiej zarobić na buty, że o sa-
mochodzie nie wspomnę? Niektórym (zdolniejszym, pra-
cowitszym, energiczniejszym) zdecydowanie tak.

Od kilku lat tygodnik „Wprost” – wzorem amerykań-
skiego „Forbesa” – publikuje rankingi najlepiej zarabia-
jących pisarzy w Polsce. W jednym z ostatnich numerów 
opublikowano zestawienie szacunkowe za 2021 rok.

Po lekturze artykułu nasuwa się refleksja, że polski 
rynek książki w jednym przypomina amerykański. Na 
szczycie plasują się autorzy, którzy zasypują rynek publi-
kacjami. Na rynkach światowych dominuje pracowity Ja-
mes Patterson (urodzony w 1947 roku amerykański pi-
sarz, autor thrillerów i powieści kryminalnych), w Polsce 
trzeci rok z rzędu pierwsze miejsce zajmuje Remigiusz 
Mróz. Z wyliczeń „Wprost” wynika, że pisarz sprzedał 
w ciągu 12 miesięcy ponad milion książek, na których 
mógł zarobić prawie 3,5 miliona złotych. O Remigiuszu 
Mrozie mówi się, że jest „najpłodniejszym” polskim pisa-
rzem. I rzeczywiście, gdy wziąć pod uwagę to, że pierw-
szą powieść wydał w 2013 roku, a obecnie ma na swoim 
koncie ponad 40 powieści, można być pod wrażeniem. 
Remigiusz Mróz jest doktorem nauk prawnych. To wła-
śnie dlatego jego kryminały, w tym słynna „Chyłka”, są 
tak bogate w szczegóły prawne i tak autentyczne. Trudno 
się od nich oderwać!

Poniżej pełna lista dziesięciu najlepiej zarabiających pi-
sarzy i pisarek z Polski w 2021 roku:
(miejsce – autor – średnia cena detaliczna – ilość sprzedanych książek w 2021 
roku – szacowane zarobki w 2021 roku)

1. Remigiusz Mróz  – 29,88 zł – 1 086 275 egz. – 3 480 560 zł,
2. Marta Galewska-Kustra  – 24,15 zł – 834 196 egz. – 2 417 270 zł,
3. Anita Głowińska  – 9,31 zł – 1 959 740 egz. – 2 189 803 zł,
4. Andrzej Sapkowski  – 34,86 zł – 493 769 egz. – 2 065 752 zł,
5. Natalia de Barbaro  – 29,29 zł – 385 899 egz. – 1 356 481 zł,

6. Olga Tokarczuk  – 35,56 zł – 180 446 egz. – 770 072 zł,
7. Justyna Bednarek  – 25,78 zł – 240 970 egz. – 745 347 zł,
8. Ałbena Grabowska  – 34,53 zł – 158 358 egz. – 656 079 zł,
9. Katarzyna Bonda  – 30,56 zł – 167 045 egz. – 612 550 zł,

10. Rafał Kosik  – 29,77 zł – 159 958 egz. – 571 431 zł.

W zestawieniu znalazła się aż czwórka twórców literatury 
dziecięcej i młodzieżowej, co pokazuje, że wbrew powszech-
nej opinii młodzi lubią czytać i książki ulubionych autorów 
mają w swoich biblioteczkach. Na drugim miejscu Marta 
Galewska-Kustra, znana jest m.in. z serii „Pucio”. Udało jej 
się sprzedaż ponad 800 tysięcy książek, co mogło przeło-
żyć się na przychód w kwocie 2,4 miliona złotych. Na trze-
cim Anita Głowińska, która sprzedała w ubiegłym roku 
ok. 1,95 miliona egzemplarzy, czyli najwięcej ze wszystkich 
w rankingu. Z uwagi jednak na fakt, że seria jej popularna 
seria o Kici Koci to zaledwie 24-stronicowe książeczki, ich 
cena jest stosunkowo niewielka, a więc i zarobki mogły wy-
nieść niecałe 2,2 miliona złotych.

Andrzeja Sapkowskiego i Olgi Tokarczuk przedstawiać 
nie trzeba. Natalia de Barbaro psycholożka i trenerka umie-
jętności społecznych. Jej opowieść „Czuła przewodniczka” 
o kobiecej drodze do poznania samej siebie sprzedała się 
w ponad 385 tysięcy, co autorce mogło zapewnić zarobek 
rzędu 1,35 miliona złotych.

Ranking uzupełniają autorzy książek młodzieżowych 
i dziecięcych Justyna Bednarek (pozycja siódma z 240 tysią-
cami sprzedanych książek i zarobkiem blisko 750 tysięcy zło-
tych) i nieustająco popularny autor serii „Felix, Net i Nika” 
– Rafał Kosik (pozycja dziesiąta z prawie 160 tysiącami ksią-
żek i 570 tysiącami złotych). Na pozycji ósmej figuruje spe-
cjalistka od literatury obyczajowej Ałbena Grabowska (158 
tysięcy egzemplarzy i ponad 650 tysięcy złotych), a na dzie-
wiątej twórczyni kryminałów Katarzyna Bonda (167 tysię-
cy książek i ponad 612 tysięcy złotych).

Ranking tygodnika „Wprost” nie jest doskonały. Szacun-
ki oparto na podstawie danych z panelu BookScan Polska, 
który obejmuje około 17 proc. rynku księgarskiego w kraju 
w okresie styczeń-październik 2021 i około 35 proc. w okre-
sie listopad-grudzień 2021. Pomnożono więc odpowiednio 
dane i założono, że każdy autor zarabia od 10 do 15 proc. od 
średniej ceny książki. Jak wiadomo, stawki dla najpopular-
niejszych pisarzy mogą znacznie się różnić. Nie uwzględnio-
no również zysków z praw do ekranizacji i innych, pozalite-
rackich projektów. Zestawienie daje jednak pewne pojęcie 
o skali zarobków tych najpopularniejszych twórców. ■
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Feliks 
Czyżewski

Język rodzinnych stron

Jadwiga Kozłowska-Doda, Tożsamość, losy i język najstarszych 
mieszkańców okolic Dociszek na Białorusi (na podstawie badań 
terenowych z przełomu XX i XXI w.), Lublin 2021, ss. 536.

Monografia Tożsamość, losy i język najstarszych mieszkań-
ców okolic Dociszek na Białorusi (na podstawie badań tereno-
wych z przełomu XX i XXI w.), autorstwa Jadwigi Kozłowskiej-
-Dody zasługuje na uwagę Czytelników zainteresowanych 
polszczyzną kresową na Białorusi z kilku powodów. 

Atutem książki jest przyjęta i konsekwentnie stosowana 
metodologia opisu języka i kultury rejonu werenowskiego 
w obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Autorka opisała rze-
czywistość językową z perspektywy badacza tkwiącego we-
wnątrz prezentowanego środowiska. Jadwiga Kozłowska-
-Doda umiejętnie wykorzystała instrumentarium badawcze, 
łącząc doświadczenia językoznawców strukturalistów z po-
wszechną już w wielu ośrodkach akademickich perspekty-
wą antropologiczną. 

Czyniąc przedmiotem rozważań opis wielojęzycznej i wie-
lokulturowej społeczności zamieszkującej północo-zachod-
ni wycinek Białorusi graniczący z Litwą, wokół takich mia-
steczek jak Werenowo, Raduń, Ejszyszki, Nacza (s. 147–156), 

oraz rozbudowując je o historyczny i współczesny rys daw-
nych wsi szlacheckich i włościańskich (s. 155–183 ), a tak-
że uzupełniając o dane kartograficzne (s. 483–491), autor-
ka podjęła próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie zawarte 
w tytule monografii: o tożsamość najstarszych mieszkańców 
okolic Dociszek – swoich rodzinnych stron. 

Przyjętą i zastosowaną w monografii antropocentryczną 
metodę opisu tożsamości niewielkiej wielojęzycznej i wielo-
kulturowej wspólnoty uważam za właściwą naukowo. Jadwi-
ga Kozłowska-Doda swoje credo metodologiczne sformuło-
wała następująco: „Nie chcę oceniać [opisywanej wspólnoty 
lokalnej], […] chcę zrozumieć sposób ich myślenia” (s. 40). 
Zastosowane przez Autorkę parametry socjolingwistycz-
ne, takie jak np. status społeczny, język (i jego miejsce we 
wspólnocie wielojęzycznej), religia itd., tworzą w dużym 
stopniu prawdopodobny obraz tożsamości narodowej ba-
danej wspólnoty. 

Jadwiga Kozłowska-Doda sformułowała wnioski badaw-
cze z wielką starannością i zarazem z właściwym sobie dy-
stansem do zagadnienia, jako autochtonce bowiem „po-
trzeba było dystansu do tego, co jest bliskie i emocjonalne” 
(s. 18). 

Wysoko oceniam precyzję terminologiczną rozważań. 
Przywoływane terminy i różnoaspektowy sposób ich defi-
niowania z wykorzystaniem bogatej literatury, uwzględnia-
jącej najnowsze wyniki badań slawistycznych, to kolejny atut 
omawianej książki.

Podzielam, jako badacz pogranicza polsko-wschodnio-
słowiańskiego, opinię autorki, że: „Niełatwo opisać tę spo-
łeczność w sposób schematyczny i uogólniony. […] Gene-
ralizowanie powoduje przedstawienie błędnego obrazu” 
(s. 446). Słusznie więc postąpiła Jadwiga Kozłowska-Do-
da, czyniąc przedmiotem opisu „[…] wąski zasięg terenu”, 
wprowadzając „gęst[ą] siatk[ę] punktów” oraz dokonując 
zróżnicowania wyboru informatorów spośród „osób wy-
wodzących się z dawnej szlachty, jak i z dawnych chłopów”, 
pozwoliło to jej bowiem zanegować uznawany przez wie-
lu badaczy polszczyzny północnokresowej pogląd „o po-
wszechnoś[ci] osobliwości kresowych […] na Białorusi, Li-
tw[ie] i Łotw[ie]” (s. 448). 

Sumując powyższe uwagi, stwierdzam, iż ze względu na: 
interdyscyplinarność, nowatorstwo metodologiczne, kry-
tyczną ocenę materiałów źródłowych, uzyskanych podczas 
wieloletnich badań terenowych na pograniczu bałto-sło-
wiańskim, nadto – uwzględnienie szczegółowej prezen-
tacji tradycji naukowej, książka Jadwigi Kozłowskiej-Do-
dy Tożsamość, losy i język najstarszych mieszkańców okolic 
Dociszek na Białorusi (na podstawie badań terenowych 
z przełomu XX i XXI w.) zasługuje na wyróżnienie wśród 
publikacji ostatniego okresu poświęconych polszczyźnie 
północnokresowej. ■
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ks. Stanisław 
Kowalczyk

Przeminęło w mgnieniu…

Autor książki, emerytowany profesor pedagogiki 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest redaktorem se-
rii wydawniczej „Biblioteka Pedagogiczna” obejmującej już 
58 tomów. Ten fakt dokumentuje jego iście benedyktyńską 
pracowitość i wytrwałość w kontynuacji podjętego zadania. 
Spektrum tematyczno-problemowe zainteresowań i prac lu-
belskiego Uczonego jest szerokie: historia Kościoła, peda-
gogika, teologia duchowości, regionalistyka, i biografistyka, 
zagadnienia związane z Polonią. W lubelskiej Alma Ma-
ter kierował Katedrą Pedagogiki Porównawczej i Filozofii 
Wychowania. W swoich licznych, cenionych publikacjach 
szczególnie wiele uwagi poświęcił problematyce katolickiej. 

Nowa publikacja ks. prof. Walewandra w znacznej mie-
rze posiada charakter autobiograficzny, jest to więc itinera-
rium jego życia, którego kolejnymi etapami były: rodzinna 
wieś Niemirówek, sanktuarium i zarazem parafia Krasno-
bród, studia seminaryjne w Lublinie, dalsze specjalistycz-
ne studia teologiczne w Innsbrucku, Rzym i ponownie Lu-
blin. Po krótkiej stosunkowo pracy duszpasterskiej został 

Ks. Edward Walewander, Przeminęło w mgnieniu oka…, obrazki z życia), 
Wydawnictwo Liber Duo, Lublin 2022, s. 206

asystentem w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpaster-
stwem Polonijnym KUL, a następnie po habilitacji profe-
sorem tejże uczelni. Dwadzieścia tekstów zamieszczonych 
w książce Przeminęło w mgnieniu oka... dotyczy różnych eta-
pów życia, pracy kapłańskiej i naukowo-edukacyjnej Autora. 
Wiele fragmentów jest powtórzeniem wcześniej publikowa-
nych prac, czasem poszerzonych lub przeredagowanych. Ich 
charakter jest zróżnicowany. Należą do nich: wywiad z Au-
torem, wspomnienia z dzieciństwa, okresu niemieckiej oku-
pacji i zagranicznych studiów, refleksje o duchowości zakon-
nej, wspomnienia z pobytu w Rzymie po przyjęciu święceń 
kapłańskich, jubileuszowe kazanie, wspomnienia o zmar-
łym przyjacielu. 

Lektura publikacji jest potwierdzeniem nie tylko dosko-
nałej pamięci jej Autora, lecz także jego wdzięczności dla 
ludzi, którzy współkształtowali Jego osobowość jako czło-
wieka, chrześcijanina, kapłana, uczonego i Polaka. W prze-
prowadzonym wywiadzie z racji 60-lecia urodzin omawiane 
są kolejno: rola rodziców, zwłaszcza matki, w wychowaniu 
religijnym, tragiczna sytuacja Polaków eksterminowanych 
przez niemieckich okupantów, bohaterstwo polskich party-
zantów, okres studiów i praca jako wykładowcy i profesora. 
Tekst wywiadu sugeruje, że ks. prof. Walewander jest „czło-
wiekiem pogranicza”: zagraniczne studia uwrażliwiły go 
na relacje między narodami, dlatego aktywnie uczestniczył 
w pojednaniu polsko-niemieckim. Będąc długoletnim kie-
rownikiem Instytutu Polonijnego KUL-u wiele uczynił dla 
Polaków, zwłaszcza żyjących na Wschodzie. Nic więc dziw-
nego, że trzy teksty książki dotyczą pracy w Instytucie Polo-
nijnym będącym „wielką przygodą” jego życia i Profesora. 
Jako redaktor „Studiów Polonijnych” wiele uwagi i publika-
cji poświęcił życiu Polaków żyjących na terytoriach będą-
cych częścią II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Książka Przeminęło w mgnieniu oka… mówi przede 
wszystkim o ludziach: rodzicach, szkolnych nauczycielach, 
seminaryjnych profesorach, przyjaciołach, żołnierzach bro-
niących Ojczyzny, wybitnych kapłanach kształtujących du-
chowość alumna, a później kapłana. Narracja Autora pracy 
koncentruje się na nich, ale nie zapomina on także o miej-
scach swych urodzin, biologicznego i duchowego wzrasta-
nia, studiów, pracy duszpasterskiej, a szczególnie eduka-
cyjno-profesorskiej. Pisze z pietyzmem o rodzinnej wiosce 
Niemirówku, o Krasnobrodzie (parafii, a dawnym klasz-
torze dominikańskim), o kresowym mieście Tomaszowie 
Lubelskim, Rzymie jako miejscu spotkania całej rodziny 
z papieżem Pawłem VI oraz Lublinie jako miejscu „drogim 
i miłym”. Nowa książka Profesora lubelskiego to nie tylko 
skrótowe jego curriculum vitae (czekamy na jeszcze peł-
niejszą autobiografię), lecz także itinerarium jego kapłań-
stwa i profesury. Lekturę publikacji ułatwiają zamieszczone 
indeksy: osobowy i geograficzno-administracyjny. 
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Danuta 
Szegda

Walka Jakuba z Aniołem

Wojciech Pestka, Bezsenne, seria Książki Duma Lublina, Polihymnia, 
Lublin–Kraków 2021,  ss. 112.

Żyć dla Boga nie potrafię, żyć bez Niego nie umiem – te 
gorzkie słowa wypowiada kilka dni przed śmiercią ka-
płan, proboszcz małej, otoczonej puszczą parafii, bohater 
książki Wojciecha Pestki Bezsenne. Historia sprzed prawie 
stu pięćdziesięciu lat, jeden z wielu nieznaczących epizo-
dów z dziejów prowincjonalnej społeczności, nabiera na-
gle szczególnej wyrazistości i uniwersalizuje się w prawdę 
ponadczasową, rodzaj przypowieści o kondycji jednostki, 
jej powinnościach wobec bliźniego i ojczyzny. Książka ma 
formę nieregularnego dziennika obejmującego dwa mie-
siące, od 21 września do dnia śmierci, 21 listopada 1876 
roku. Jego zapisy dotyczą otaczającej rzeczywistości, zda-
rzeń powszednich: świniobicia, przygotowań do odpu-
stu, pożaru stogu siana, konfliktu z kowalem o miejsce na 
cmentarzu, napadu na plebanię, porwania…, które w ob-
liczu postępującej choroby i zbliżającej się śmierci nabie-
rają niezwykłej dramaturgii. Opowiadane z dystansem, 
jaki wymusza niedyspozycja fizyczna, poznawane często 
za pośrednictwem innych osób, stają się pretekstem do 
refleksji o lokalnych tradycjach, wierzeniach i zwyczajach 
trzymającej się na uboczu, żyjącej po swojemu wiejskiej 
społeczności. Jest to społeczność szczególna, świadoma 
swoich praw i historii, sięgającej czasów Jagiełły, rządzą-
ca się przekazywanym z pokolenia na pokolenie zwycza-
jowym prawem bartnym i opierająca się zmianom. 

Szczerość, na którą człowiek może się zdobyć jedynie 
w obliczu rozstrzygnięć ostatecznych, prowadzi do zaska-
kujących przewartościowań i zakwestionowania systemu 
podstawowych wartości, którymi się kierował w swoim 
życiu. Szczególnie przejmujące są zapisy/polecenia odno-
szące się do szczegółów ceremonii pogrzebowej, za po-
średnictwem których próbuje zapanować nad swoimi 
wątpliwościami i sprowadzić je do rutynowych kościel-
nych procedur.

Chwilami w tym buncie przeciwko temu, w co wierzył 
i czemu oddał młodość, przypomina Mickiewiczowskie-
go Konrada z III części Dziadów, próbującego dotrzeć do 
prawdy i przeniknąć tajemnice egzystencji albo biblijne-
go Jakuba walczącego z Aniołem.

Czy słowa Jakuba Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobło-
gosławisz! i odpowiadającego Aniołowi/Bogu mogłyby 
paść z ust zwykłego wiejskiego proboszcza, autora dzien-
nika, do lektury którego zaprasza autor Bezsennego? 

Bo na pewno bohater Pestki w niczym nie przypomina 
brodatego, odzianego w prostą szatę, krzepkiego Jakuba, 
zmagającego się ze świetlistym młodzieńcem (Aniołem/
Bogiem) z obrazu Rembrandta (1659). 

Chyba że Pestka traktuje walkę biblijnego Jakuba 
w kategoriach wewnętrznych rozterek: bardziej jako spór 
z samym sobą, swoim sumieniem i pamięcią, Bogiem, 

Bł. kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia Polski, 
przestrzegał swych rodaków: „Naród bez dziejów jest naro-
dem ubogim, który ma swe dzieje i te dzieje szanuje, jest na-
rodem, który wierzy w swą przyszłość”. Książka Przeminęło 
w mgnieniu oka… jest fragmentarycznym, ale bardzo cen-
nym wkładem w przywracanie pamięci polskiego narodu 
i państwa. Jej Autor z widoczną nostalgią i wierną pamię-
cią pisze o korzeniach etniczno-biologicznych, kulturowych 
oraz religijnych swej osobowości, co pozwoliło mu na zacho-
wanie trwałej ideowo-kapłańskiej tożsamości. Konstruktyw-
ną przyszłość każdego Narodu można budować jedynie na 
pamięci o jego przeszłości. W dziejach Polski były sytuacje 
ekstremalne i bolesne, które jednak Polacy siłą militarne-
go oręża i ducha inspirowanego ewangelicznymi wartościa-
mi potrafili przejść zwycięsko. Ks. prof. Edward Walewan-
der w swej najnowszej publikacji powraca intencjonalnie do 
przeszłości małej i dużej Ojczyzny, ale mówiąc o drogich mu 
miejscach, a zwłaszcza ludziach, inspiruje Czytelnika do za-
jęcia aktywnej postawy wobec przyszłości.

ks. Stanisław Kowalczyk
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Klemens 
Podsiadło

Emigranta portret własny

Wacław Iwaniuk, Portret emigranta. Wybór wierszy, seria Książki 
Duma Lublina, Polihymnia, Lublin–Kraków 2021, ss 270.

któremu bohater Bezsennego oddał całe życie, a który te-
raz, przed śmiercią, go opuszcza. 

Niełatwy proces docierania do prawdy o sobie, kwe-
stionowania obiegowych sądów i reguł rządzących lokal-
ną społecznością, poszukiwania istoty zjawisk prowadzi 
do konfliktów z otoczeniem i nieporozumień. Towarzyszy 
temu narastające poczucie goryczy, że hasła służby spra-
wie narodowej, miłości Ojczyzny, wiary, były dla przy-
wódców jedynie narzędziem dla osiągania prywatnych 
i politycznych korzyści.

Przejmująca narracja bohatera Bezsennego dzięki skró-
towej formie dziennika buduje ekspresję nie tylko w od-
niesieniu do bieżących wydarzeń, ale także powrotów 
w przeszłość: wspomnień czasów studenckich, powsta-
nia listopadowego, kampanii wołyńskiej…

Dziennik pisany jest nieco archaicznym językiem, au-
tor z premedytacją (i niezwykłą maestrią) sięga do słow-
nictwa epoki, posiłkuje się składnią i określeniami za-
czerpniętymi z oryginalnych prac ks. Józefa Gackiego 
uwiarygodniając zapisy i nadając prozie unikalny kolo-
ryt. Ten zabieg, choć w innych przypadkach mógłby się 
wydać ryzykowny, tu sprawdza się znakomicie. 

PS. Jeśli już iść tropem wizualizacji tej symbolicznej 
sceny walki biblijnego Jakuba z Aniołem to bliższy kon-
cepcji bohatera Pestki – prowincjonalnego proboszcza 
podejmującego walkę o prawdę o człowieku i świecie, bę-
dzie przejmujący obraz Paula Gauguina Wizja po kaza-
niu – Walka Jakuba z Aniołem w tle ze sceną z życia co-
dziennego mieszkańców prowincjonalnej Bretanii (1888).

Na marginesie, Jakub, syn Izaaka i Rebeki, brat bliź-
niak Ezawa, według biblijnej narracji nie okazał się wzo-
rem cnót i być może dlatego jego walka z Aniołem/Bo-
giem/sobą samym musiała być aż tak bardzo zaciekła. ■

Prezentowany zbiór przynosi wiersze z tomów, któ-
re poeta cenił najbardziej. Jest to więc – jak mniemam – 
wybór, który sprawiłby poecie radość. Wierzę również, 
że jest to udana próba przybliżenia czytelnikowi cennej 
i oryginalnej poezji, to wpisanie portretu Wacława Iwa-
niuka (1912–2001), poety emigranta, w kulturowy kra-
jobraz Polski, do której bram kołatał całe lata. Czytelnik, 
nawet po pobieżnej lekturze, pozostaje porażony pytania-
mi poety o honor, prawdę, wolność. To pytania stare jak 
Polska i jak Polska ważne. Poruszająca i piękna poezja, 
warta czytania i wznawiania.

Bez wątpienia jako poetę ukształtowały go przeży-
cia wojny. Nigdy też nie uwolnił się od koszmaru tam-
tych przeżyć. Jego poezja nie zmierza ku optymistycz-
nym pointom. Zrodziła się z niezgody na własny los, 
historię swego narodu, wreszcie z lęku, trwogi, niepo-
koju o losy Polski. 

Swych myśli nie owijał w bawełnę ani wykwintne 
metafory. Prawdę mówił w oczy, ludziom i narodom. 
Za każdym takim sądem, oskarżeniem, napiętnowa-
niem kryło się życiowe, często bolesne doświadcze-
nie. W wierszu dedykowanym krajowej „Solidarności” 
z przejmującym bólem pisał o kolegach-żołnierzach, 
wielkich romantykach z polskich wsi i miasteczek, po-
ległych w obronie „Francji niewartej złamanego szeląga”.

Przygodę z literaturą rozpoczął debiutem w prasie 
lubelskiej w roku 1933. Był wtedy studentem Semina-
rium Nauczycielskiego w Chełmie. Studia kontynuował 
w Warszawie, a wybuch wojny zastał poetę w Argenty-
nie, skąd dotarł do Francji, gdzie zgłosił się na ochot-
nika do wojska polskiego. W szeregach Samodzielnej 
Brygady Strzelców Podhalańskich walczył pod Narwi-
kiem, potem służył w Anglii (Pierwsza Dywizja Pan-
cerna generała Maczka). Po wojnie studiował w Cam-
bridge, w roku 1948 wypłynął do Ameryki, osiadł 
w Toronto. ■
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Barbara Jedynak – 
profesor z empatią

Ks. Edward 
Walewander

Minął już rok od dnia, kiedy żegnaliśmy śp. prof. Bar-
barę Jedynak – 12 października 2021 r. w kaplicy przy ul. 
Białej w Lublinie. Człowiek tej miary co pani prof. Barbara 
Jedynak zasługuje niezbicie na naszą serdeczną i wdzięcz-
ną pamięć.

Najpierw kilka danych, by tak rzec, encyklopedycznych. 
Barbara Jedynak z domu Gradzik urodziła się 17 września 
1942 r. w Strzemieszycach, wówczas wiosce, od 1954 roku 
już ze statusem miasta, obecnie zaś – od 1975 roku – dziel-
nicy ponadstutysięcznej Dąbrowy Górniczej, największego 
powierzchniowo miasta w województwie śląskim. W 1959 
roku związała się po raz pierwszy z Wydziałem Humani-
stycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie jako jego studentka, a następnie po raz wtóry, i to już 
na długie lata – od 1964 do 2011 roku – jako pracownik 
naukowy w Instytucie Filologii Polskiej oraz w Instytucie 
Kulturoznawstwa UMCS (od 2004 roku kierownik Zakła-
du Kultury Literackiej i Obyczaju). W 1973 roku uzyska-
ła stopień doktora nauk humanistycznych, w 2002 roku 
– stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturo-
znawstwa, a w 2006 roku otrzymała stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego.

Specjalizowała się w historii literatury polskiej, kulturze 
literackiej, pamiętnikarstwie i obyczajach XIX i XX wieku. 
Była twórcą i wieloletnim redaktorem naczelnym trzech 
czasopism: „Wisełka”, „Rota” i „Nasza Rota”, przeznaczo-
nych dla oświaty polonijnej. Były to pierwsze powojenne 
czasopisma finansowane od 1989 roku przez Senat Rze-
czypospolitej Polskiej i Towarzystwo „Polonia”, a przezna-
czone dla zagranicy. Za swojego życia została odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej, Orderem „Polonia Mater Nostra Est” oraz meda-
lem „Serce dla serc”.

Przemówienie żałobne w dniu wspomnianego ostatnie-
go pożegnania wygłosił między innymi piszący te słowa, 
który nakreślił wtedy ścieżkę życia duchowego Zmarłej. 
Mocno podkreślił, że żegnając bliskiego człowieka, który 
odszedł od nas na wezwanie Pana, chciałoby się wiele po-
wiedzieć. Wszelako „mówienie jest wysiłkiem: nie zdoła 
człowiek wyrazić wszystkiego słowami” (Koh 1, 8). Nie da 

się powiedzieć wszystkiego także teraz. Jeszcze tak niedaw-
no spotykaliśmy się z Basią, rozmawiali z Nią, a dzisiaj już 
nie ma Jej pośród nas, wciąż żyjących tu, na ziemi.

Ta bliska naszemu sercu osoba, prof. Barbara Jedynak, 
była z wykształcenia i zamiłowania historykiem literatu-
ry polskiej, a także badaczem Polonii, nade wszystko była 
ekscytującym człowiekiem, który nieustannie poszukuje 
Prawdy. Teraz jest już przed Panem dziejów i wie o sobie 
wszystko. Uświadomiła sobie to, co w życiu powinno być 
najważniejsze. Mogłaby nam teraz niejedno powiedzieć. 
Może zmarła pani profesor znanego uniwersytetu powtó-
rzyłaby za św. Pawłem Apostołem, który upominał Fili-
pian i kierował do nich znane słowa: „Pragnę owocu, któ-
ry wzrasta na wasze dobro” (Flp 4, 17).

A może, ukończywszy już swoją drogę życia, powtó-
rzyłaby z mocą znane słowa Jezusa skierowane do faryze-
uszy: „To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, 
obrzydliwością jest w oczach Bożych” (Łk 16, 15). Może nic 
więcej nie chciałaby powiedzieć jak tylko te słowa, które 
uskrzydlały wiele pokoleń ludzkich do poświęcania się dla 
drugiego człowieka i prowadziły je do niezwykłych sukce-
sów życiowych.

Odszedł od nas człowiek, który czuł się dobrze w wie-
lu, i to rozmaitych, środowiskach. Chcę to z przekonaniem 
powiedzieć: Barbara Jedynak to człowiek, z którym dobrze 
czuli się inni. I to inni w wielkiej liczbie i różnorodności. 
Nieraz zastanawiałem się, jak to jest, że ktoś potrafi w każ-
dej sytuacji okazać taką bezpośredniość, pozbawioną pozy, 
szczerą i naturalną. Nie wiem, czy znalazłem na to pytanie 
wyczerpującą odpowiedź. Jedno jednak wiem: to pytanie 
nachodziło mnie zawsze, ilekroć spotykałem się ze śp. prof. 
Barbarą Jedynak. 

Można było Jej tego zazdrościć, ale i naśladowanie, wy-
daje się, nie byłoby zbyt trudne, gdyby się zdobyć na bez-
interesowną życzliwość dla ludzi, nie tylko na uśmiech, bo 
tego na twarzy Basi nie brakowało. Jej zainteresowanie dru-
gim człowiekiem łączyło się naturalnie i niejako z oczywi-
stością z wolą niesienia pomocy. Nie mówię tego ot tak, 
i trochę na wyrost, ale czerpię wprost z doświadczeń, jakie 
miałem w kontaktach z Basią. Taka była zawsze w moich 
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oczach, w naszych relacjach, doświadczeniach. Jeśli wynio-
słem z nich przekonanie, że były to spotkania przyjaciel-
skie, to jest tu miejsce i pora, by o tym powiedzieć.

Szukała nieustannie kontaktu z ludźmi. Gdy trzeba było 
dotrzeć do szerszej grupy, także przez słowo pisane. Wypo-
wiadała się przy tym nie tylko w poważnych czasopismach 
polonijnych. Pisała też w prasie codziennej. W niewielkim 
tekście, zatytułowanym wymownie „Fala barbarzyństwa”, 
opublikowanym 18 marca 2004 r. w „Kurierze Lubelskim”, 
stwierdziła z bolesnym przekonaniem: „To, co się obecnie 
dzieje, jest zatrważające. Mamy do czynienia z falą bardzo 
ostrego darwinizmu obyczajowego. To znaczy, że tradycyj-
ne dla kultury polskiej normy dotycząc na przykład języka, 
zachowania się wobec rodziców, nauczycieli, przechodnia, 
współobywatela zostały mocno naruszone. Tak mocno, że 
utraciliśmy swobodę poruszania się, mówienia, nawet swo-
bodę wypowiadania poglądów we własnym kraju. Boimy 
się wyjść na peron, na spacer wieczorem... Wszystko może 
być powodem agresywnej reakcji hordy, która opanowa-
ła już ulicę”.

W tym samym tekście ubolewała, że lekceważony jest 
patriotyzm. „Nie wyobrażam sobie, żeby mogło funkcjo-
nować państwo bez obywateli, którzy znają swoje obowiąz-
ki. Europa nie czeka na ludzi bez tożsamości. Mamy pra-
wo do własnej kultury – mówią w państwach zachodnich. 
Polska nie może w tym odstawać. Nie bójmy się patrioty-
zmu i myślenia rozsądnego. Kultura jest zbiorem najlepsze-
go, co się udało wielu najmądrzejszym ludziom stworzyć. 
Nie kneblujmy jej ust”.

Prof. Barbara Jedynak żyła i wzrastała w czasach oby-
dwojgu nam bliskich i znanych, bo jestem mniej więcej Jej 
równolatkiem. Nie miała pewnie takiego komfortu, jaki 
mieliśmy, przynajmniej w pewnym sensie, my, duchow-
ni, w dużej mierze niezależni od tego, co nas otaczało, od 
partii, od innych struktur PRL-u, od różnego rodzaju na-
cisków. Ona zaś nierzadko wspominała tamte czasy, swoje 
w nich dole i niedole. Chyba niczego nie kryła. W ocenie 
samej siebie była może nawet zbyt surowa. 

Tak naprawdę była sobą wtedy, kiedy wchodziła w dzie-
dzinę będącą przez lata, aż końca życia, Jej prawdziwą mi-
łością. To była literatura polska i Polacy na obczyźnie. Po-
święciła temu swoje prace, nierzadko wręcz pomnikowe, 
dotyczące zwłaszcza Polaków na Wschodzie. Polska Bi-
blioteka Narodowa notuje w swoich katalogach 213 róż-
nych tytułów prac zwartych i artykułów z jej bogatego do-
robku piśmienniczego. Gdy chodzi o Polonię i Polaków 
na świecie, to usiłowała z empatią niejako wżyć się w tam-
te środowiska. I potrafiła doskonale wtopić się w tę rzeczy-
wistość. Relacjonowała rozliczne spotkania z ludźmi wszę-
dzie tam, gdzie ci ludzie żyli. Tworzyła obraz nie płaski, jak 
kawałek papieru, na którym zwykle się go umieszcza, ale 

wielowymiarowy, plastyczny, bogaty w szczegóły, czasem 
może nawet drugorzędne, ale znakomicie oddające kolo-
ryt i bogactwo życia. Ona, wydawało się, sama zaczynała 
pulsować życiem tych, których pamięć i dorobek przeka-
zywała potomnym. Szczycę się, że towarzyszyłem Basi jako 
pani redaktor w powstawaniu niejednego numeru czasopi-
sma „Rota”. Gościnnie brałem udział w niektórych Jej wy-
kładach. Pani Profesor też bywała u mnie na seminariach 
naukowych i sympozjach.

Mówiąc o zmarłej Profesor, nie da się pominąć Jej po-
dejścia do nauki czy – może jakby bardziej oschle, acz do-
bitnie by się powiedziało – jej metody naukowej. Otóż, jak 
już powiedziano, owa metoda była taka: wydobyć prawdę 
i nic z niej nie uronić. 

Prof. Barbara Jedynak, uważna obserwatorka, a także 
wyjątkowa narratorka, zarówno w swoim piśmiennictwie, 
jak i w codzienności, była obecna obok drugiego człowie-
ka. Nie zapomnę też naszych częstych serdecznych roz-
mów telefonicznych. Droga Basiu! Dziękuję Ci za szcze-
rość, bezpośredniość. Jesteś ciągle obecna tak w moich 
myślach, jak i modlitwach.

Gdy odchodzi ktoś z bliskich nam ludzi, przejmujemy 
jego dziedzictwo. Powinniśmy je chronić i upowszech-
niać. Bogactwo życia Zmarłej, którą przed rokiem poże-
gnaliśmy, jest doprawdy ogromne. Prowadzi ono do wie-
lorakich refleksji. Już to, co zostało ledwie wspomniane, 
może nam niejedno powiedzieć. W wypowiedzi na frapu-
jący ją ongiś i frasujący temat estymy profesora uniwer-
sytetu, wygłoszonej na moim jubileuszu 70-lecia urodzin, 
wyznała między innymi: „Lubelszczyzna, region dotknię-
ty w przeszłości niełatwą, a niejednokrotnie bardzo okrut-
ną historią, ma przed sobą poważne lecznicze zadanie. To 
obowiązek troski i szacunku okazywanego najlepszym pro-
fesorom, którzy swoją obecnością i ciężką pracą wykonują 
ambitne zadanie budowania godności człowieka i powagi 
naukowej regionu lubelskiego. Zaległości nadal jest sporo. 
Empatia podpowie niejedną propozycję w budowaniu do-
brej pamięci i szacunku dla pracy profesorów. Z korzyścią 
dla wszystkich, zwłaszcza dla młodego pokolenia, któremu 
wzory osobowe są bardzo potrzebne. Uroczystość z oka-
zji jubileuszu Ks. Prof. Edwarda Walewandra może dobrze 
przysłużyć się tej idei”.

Na zakończenie sięgnijmy jeszcze raz do Pisma Świę-
tego i przypomnijmy słowa charakteryzujące pierwszych 
chrześcijan z gminy jerozolimskiej. „Jeden duch i jedno 
serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32). Pięk-
nie to brzmi po łacinie: „Multitudinis autem credentium 
erat cor unum et anima una”. Żeby łatwiej to zapamiętać, 
powiedzmy krócej, że pierwsi chrześcijanie stanowili „cor 
unum et anima una” – jedno serce i jednego ducha. Niech 
te słowa staną się również naszym programem życia. ■
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Zdarzyło się  
w Lublinie

Śmierć w Wenecji,
czyli od Tomasza Manna
do Antoniego Wieniarskiego

Zbigniew 
Włodzimierz 
Fronczek

W powieści Tomasza Manna Doktor Faustus – w jednej z naj-
lepszych jakie poznał świat – pojawia się zwrot „nędzny Lublin”.

Mann, choć pisarz bez wątpienia genialny, przezwiska gro-
du nad Bystrzycą raczej nie wymyślił. Gdzie, kiedy i od kogo 
zdołał je usłyszeć?

Można próbować rzecz wyjaśnić. 
Wyzwisko „nędzny Lublin” pojawia się w ustach Saula Fi-

telberga, nie jakiegoś szydercy, błazna, czy kpiarza, lecz mię-
dzynarodowego impresaria muzycznego i organizatora kon-
certów. Cóż więc skłoniło światowca do takiego sądu? A cóż 
innego, jak nie przeżycia w Lublinie? Znał to miasto z prze-
łomu XIX i XX stulecia. Nie zrobił kariery nad Bystrzycą jako 
muzyk czy aktor, próbował zostać agentem innych twórców 
i też się nie powiodło. Marna ziemia w tym Lublinie, ludzie 
niewrażliwi na sztukę i nieżyczliwi artystom. 

Mann napisał pasjonujący komentarz do dzieła Jak po-
wstał Doktor Faustus, z podtytułem Powieść o powieści. I tam 
ani słowa o Fitelbergu. Sam Fitelberg też się nigdy nie ujaw-
nił. A można się było tego spodziewać?

Oczywiście, ujawniali się bohaterzy nowel i powieści, albo 
może lepiej rzec: osoby uważające się za bohaterów. Proszę 
sobie przypomnieć choćby taką Śmierć w Wenecji! Ileż opo-
wieści związanych jest z tym opowiadaniem! 

Dzieło to, najlepsze z opowiadań w dorobku Manna, po-
wstało w roku 1912, w Polsce opublikowano je kilkanaście lat 
później, przypomnę, że bohater – pięćdziesięcioletni pisarz – 
ulega oczarowaniu 14-letnim cherubinkiem, Tadziem, chłop-
cem z zamożnej polskiej rodziny. Fascynacja chłoptysiem 
inspiruje, autor cierpiący na depresję i niemoc twórczą, odzy-
skuje nagle pasję tworzenia, czuje w sobie żar, chwyta więc za 
pióro, puszcza wodze fantazji, w natchnieniu pokrywa stosy 
kartek zgrabnymi zdaniami. Tworzy w głębokim przekona-
niu, że dostarczy strawy duchowej wielu pokoleniom. I to ko-
niec, kropka, łabędzi śpiew. Odkłada pióro, wychodzi przed 
pensjonat, patrzy na bajkowy kolor morza i jeszcze błękit-
niejsze włoskie niebo. Czuje nadchodzącą śmierć. Ta zbliża 
się nieuchronnie, jest mało romantyczna, wręcz pospolita, pi-
sarz pada ofiarą szalejącej epidemii, cholery. 

Woda morska burzy się i wylewa na plażę Lido, gdzie nie-
dawno stało białe krzesło pisarza zniewalanego grzeszną myślą. 

Odszedł bohater, przyszła kolej na pisarza. Tomasz 
Mann zmarł w roku 1957. Parę lat później, bodajże w roku 
1965, sensacyjką literacką stało się dziełko Byłem informa-
torem Thomasa Manna autorstwa polskiego ziemianina od 
ćwierćwiecza osiadłego na zachodzie Europy. Autor kre-
ował się na pierwowzór bohatera opowiadania, owego Ta-
dzia, jasnowłosej chłopczyny. W świecie literackim przyję-
to z aprobatą jego wynurzenia, zgodzono się, że historyjka 
wenecka nie była tworem imaginacji pisarskiej. Ale to jesz-
cze nie koniec, w roku 1971 Luchino Visconti zrealizował 
film w oparciu o znakomite opowiadanie.

Ech, Włochy! Słońce, niebo, sztuka! Jest na co patrzeć, 
jest się czym rozkoszować, byleby mieć jeszcze parę gro-
szy przy duszy. 

Dotarłem i ja do Wenecji, ale przedtem zawitałem do 
Rzymu, Ojciec Święty Jan Paweł II trwał na Stolicy Piotro-
wej, pokłoniłem się Papieżowi-Polakowi i pół dnia leżałem 
krzyżem w bazylice Świętego Pawła.

W Wenecji nie miałem kłopotów z odnalezieniem pla-
ży Lido, legendarnego miejsca wypoczynku najbogatszych 
sfer XIX wieku. Urzeczony morzem, zafundowałem sobie 
pięciogodzinną włóczęgę. Na tarasie Hotelu des Bains, 
gdzie przed laty zatrzymał się Tomasz Mann, postanowi-
łem odpocząć parę kwadransów i nie odmówiłem sobie 
przyjemności sięgnięcia po zimne piwo. 

Szczęśliwie też natknąłem się na ślad swego znajomego 
Luigi Bercontiego. Miał czas, został moim cicerone. Nie 
mógł sobie wprawdzie przypomnieć opowiadania Man-
na, kojarzył film Luchino Viscontiego, znał – co cieka-
we – legendę o pięknej Polce, którą przed laty utopiono 
w kanałach Wenecji, niedaleko Lido. Nalegałem, nie ską-
pił więc słów, nie szczędził szczegółów. Nie podejrzewam, 
by fantazjował, zbyt cenił konkret, wyobraźnią nie grze-
szył. W Wenecji znano ją jako Ewę, słynęła z bogactwa, 
urody i rozwiązłości. Posiadała nie tylko piękne ciało, mia-
ła także dobre serce! Swymi wdziękami potrafiła obdaro-
wywać również biednych, z czystej przyjemności, wystar-
czyło, że byli mili i czarujący. Obcowanie z mężczyznami 
traktowała jak piękną przygodę, grę, sztukę dla sztuki. Nie 
znała miłości? 
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Znała z książek. Odkryła ją, gdy w jej otoczeniu pojawił 
się Henryk, czarujący Francuz z hrabiowskim tytułem, lecz 
pustą kieszenią, z żoną starą, brzydką i zazdrosną. 

Był szarmanckim pięknoduchem, obieżyświatem, jego 
pięknem potrafił oczarować Ewę. Pokazywał pałace i osa-
dy rybackie, morze i plaże, złote laguny i rude kępy ba-
giennych traw, opowiadał o świętych, aniołach i aposto-
łach, relikwiach i pomnikach, klejnotach i gondolach. Ewa 
poznała urok spacerów we dwójkę, smak wina, ostryg, mi-
łości do rana. Zostali kochankami, uwierzyli, że mogą być 
szczęśliwi, lecz w Wenecji pozostawała jeszcze hrabina! Po-
leciła śledzić małżonka, a kiedy wszystko stało się jasne, 
wydała wyrok na jego bogdankę. Jeszcze tej nocy wyna-
jęty łotr zacisnął dłoń na ustach Ewy, zdusił jej krzyk, we-
pchnął do kanału. 

Nie była to jego jedyna ofiara tej nocy. 
Hrabia Henryk, przemyślnie zatrzymany przez małżon-

kę, spóźnił się na spotkanie z Ewą. Zdołał jednak dostrzec 
oddalającego się mordercę. Rzucił się w pogoń, dopę-
dził, doszło do szamotaniny. Zbir bez trudu poradził so-
bie z takim napastnikiem. Gdyby hrabia miał ze sobą szpa-
dę, może uniknąłby śmierci? Niestety, miał tylko zaciśnięte 
pięści, a to za mało na takiego zabijakę, przyszło mu więc 
podzielić los pięknej kochanki. 

Ich ciał nigdy nie odnaleziono. 
Hrabina, już jako wdowa, w czerni opuszcza Wenecję. 

Nawet na pogrzeb nie musiała się wykosztować.

*
Ile w tym prawdy? – można zapytać. 
Padło pytanie, należy szukać odpowiedzi.

*
Antoni Wieniarski (1823–1869) był swego czasu wziętym 
pisarzem. Mieszkał w Lublinie, znał miasto, jego historię, 
ludzi. Chętnie opisywał duchy, zjawy i czarne charaktery. 
Jednych i drugich w Lublinie nie brakowało. Tych ostat-
nich, bądźmy dokładni, wypatrzył znacznie więcej. Jego 
bohaterzy dopuszczają się zbrodni, by następnie odpo-
kutowywać czyny haniebne w klasztorach i pustelniach. 
Sobieszczański z opowiadania Bezdzietny nie jest typem 
spod ciemnej gwiazdy, jest po ludzku nieszczęśliwy. Do 
nieszczęścia doprowadziła go żona, latawica. Córka, imie-
niem Ewa, piękna i zalotna, wdała się w matkę, Lublin był 
dla niej za mały, ruszyła na podbój Europy. Była w Pary-
żu, Rzymie, Wenecji, kochanków zmieniała jak rękawicz-
ki, w Wenecji uśmierciła ją rywalka. 

Luigi streścił opowiadanie Wieniarskiego? 
Mało prawdopodobne. Nie można jednak wykluczyć, 

że wieść o śmierci lublinianki Ewy dotarła do kraju, zaś 
Wieniarski zapisał szeroko komentowaną w tamtym cza-
sie opowieść. 

Nad Wisłą, a konkretnie: nad Bystrzycą, historyjkę wenec-
ką, jak i dziełko Wieniarskiego, zapomniano, wenecjanie zaś 
opowieścią o Ewie z Lublina bawią gości z całego świata. ■

Frontyspis 
z Tragicznej historii życia 
i śmierci doktora Fausta 
z 1620 roku autorstwa 
Christophera Marlowe'a



Gry i zabawy 
słowem...

Zbigniew 
Włodzimierski

Okulary i buty
Zacznę od przypomnienia fragmentu wiersza Sta-
nisława Grochowiaka Gest.

Podobno Traugutt – stojąc na szafocie – 
Miał gest 
Nieznaczny
Ślepy gest nawyku

Oto słuchając basu swojej śmierci
(A był to żołdak ochrypły po bibce)
Traugutt przecierał szkiełka okularów
Spostrzegł to 
Pobladł 
I odrzucił cwikier

Tak się zawstydza tylko król lub mędrzec
Znam gest kobiety – ona szła bez werbli
Na wielki nasyp pospiesznej kolei –
Zanim ją porwał 
Odlewniczy wiatr
Zdążyła zrzucić świąteczne trzewiki

Piękny i poruszający wiersz. W jednej strofie cwikier 
dyktatora powstania, w drugiej buty wieśniaczki. Oku-
lary Romualda Traugutta straconego 5 sierpnia 1864 
roku na stokach warszawskiej cytadeli spowiła złota le-
genda. Faktycznie, w swych ostatnich chwilach życia 
polski generał odruchowo je przecierał, w pewnym mo-
mencie zawstydził się tej czynności i cisnął zbyteczny 
już przedmiot na ziemię. Podniósł je spowiednik Trau-
gutta kapucyn o. Łukasz, uchronił od zniszczenia. Tra-
fiały do rąk wielu kolekcjonerów, od roku 2012 spo-
czywają wśród relikwii powstańczych zgromadzonych 

w licheńskim sanktuarium. A wracając do wiersza... Buty 
– wedle poety – stały się nieprzydatne kobiecie, porwa-
nej przez pęd pociągu, a ta osoba, szanująca wszystko co 
posiada wartość materialną, zdążyła je zzuć, odrzucić, by 
służyły komu innemu.

Pozwolę sobie nie zgodzić się z wybitnym poetą. Oczy-
wiście, mistrz Stanisław miał prawo zbudować taki obraz, 
aby zachwycić i jednocześnie porazić czytelnika. Prawda 
o zrzucaniu butów w przypadkach gwałtownej i nieocze-
kiwanej śmierci bywa zaskakująca i ma swoją długą hi-
storię. – To nie człowiek, któremu śmierć zagląda w oczy, 
zrzuca buty, to śmierć je ściąga! – twierdzą policjanci, le-
karze a i kolejarze. Rokrocznie wiele osób ginie pod ko-
łami pociągów. Bywają to zarówno samobójcy, pijacy, jak 
i ludzie roztargnieni, zagubieni, pogrążeni w swych my-
ślach. Każde ciało zmasakrowane przez pędzący pociąg 
jest pozbawione butów, uwagę przykuwają gołe stopy de-
natów. – Śmierć wyrywa z butów! – powiadali i powiadają 
kolejarze. Skłonni do filozoficznej refleksji utrzymują: „to 
dusza umykając z człowieka zrywa obuwie z jego stóp”. 
Nieoczekiwanie – w latach siedemdziesiątych dwudzie-
stego stulecia, w okresie wzmożonego zainteresowania 
narkotykami – powiedzenie nabrało innego znaczenia. 
Przejęli je amatorzy „kompotu” (polskiej heroiny). Stan 
upojenia narkotycznego zwykli nazywać „wyrywaniem 
z butów”. W tamtym okresie żywiołowego rozkwitu języ-
ka nastolatków odżył wiekowy zwrot „umarł w butach”. 
Funkcjonował jakby w opozycji do zwrotu „wyrywać 
z butów”. Słowami „umarł w butach” młodzi ludzie zwy-
kli kwitować czy puentować zjawiska dziwne i nietypowe, 
rzec można bez wyjścia. Powiedzenie powstało z pewno-
ścią przed wiekami, kiedy umrzeć w butach przychodziło 
– nie tak znowu rzadko – o skazańcom oddawanym tor-
turom. Ot, nogi skazańca, od którego chciano wydobyć 
zeznania, umieszczano w imadłach miażdżących stopy 
czy też golenie. Tak, tak o tych makabrycznych momen-
tach pamięć przetrwała w powszechnie znanym powie-
dzeniu. A bez butów żyć niepodobna. Amerykański sa-
tyryk Allan Sherman powiedział kiedyś, że można się 
w nich nawet zakochać. Bo czemu nie? But co prawda nie 
odwzajemni twojej miłości, ale z drugiej strony nie zra-
ni cię zbyt głęboko. No i tyle jest naprawdę pięknych. ■
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Storczyk obuwik (na nim pająk z grupy kwietników) – Roztoczański Park Narodowy

Ireneusz Pilipczuk
NATURA LUBELSZCZYZNY

Gągoły – Łacha Wiślana



Remiz budujący gniazdo – dolina Mininy

Pływacz zwyczajny – Poleski Park Narodowy Paź królowej – Ogród Botaniczny UMCS

Cieszynianka wiosenka – Rezerwat „Królewski Las”

Śniadanie u zaskrońca – Zalew Zemborzycki Lublin [fotografia wyróżniona w konkursie przyrodniczym Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody]



Śniadanie u zaskrońca – Zalew Zemborzycki Lublin [fotografia wyróżniona w konkursie przyrodniczym Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody]

Brzęczka – trzcinowiska nad MininąZimorodek nad Zalewem Zemborzyckim

Czaplowe drzewo nad Zalewem Zemborzyckim [fotografia wyróżniona w konkursie #Lublintravel]

Grubodziub – ogród działkowy w LubliniePuszczyk – Park Czartoryskich w Puławach



Polesia czar  –  ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik”

Zadrzechnia fioletowa zwana niebieską pszczołą – Lasy Kozłowieckie






