




Z niebieskich najrańszą piosnek

Ledwie zadzwonił skowronek,

Najrańszy kwiatek pierwiosnek

Błysnął ze złotych obsłonek. 

Ja
Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie,

Jeszcze północ mrozem dmucha,

Z gór białe nie zeszły pleśnie,

Dąbrowa jeszcze nie sucha. 

Przymruż złociste światełka,

Ukryj się pod matki rąbek,

Nim cię zgubi śronu ząbek

Lub chłodnej rosy perełka. 

Kwiatek
Dni nasze jak dni motylka,

Życiem wschód, śmiercią południe;

Lepsza w kwietniu jedna chwilka

Niż w jesieni całe grudnie. 

Czy dla bogów szukasz datku,

Czy dla druha lub kochanki,

Upleć wianek z mego kwiatku,

Wianek to będzie nad wianki. 

Pierwiosnek
Ad

am
 M

ick
ie

w
icz

Ja
W podłej trawce, w dzikim lasku

Urosłeś, o kwiatku luby!

Mało wzrostu, mało blasku,

Cóż ci daje tyle chluby? 

Ni to kolory jutrzenki,

Ni zawoje tulipana,

Ni lilijowe sukienki,

Ni róży pierś malowana. 

Uplatam ciebie do wianka;

Lecz skądże ufności tyle!

Przyjaciele i kochanka

Czy cię powitają mile? 

Kwiatek
Powitają przyjaciele

Mnie, wiosny młodej aniołka;

Przyjaźń ma blasku niewiele

I cień lubi jak me ziołka. 

Czym kochanki godzien rączek,

Powiedz, niebieska Marylko!

Za pierwszy młodości pączek

Zyskam pierwszą… ach! łzę tylko. 

Ballady i romanse, Wilno 1822
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Drodzy Czytelnicy,

w 1822 roku ukazało się pierwsze wydanie „Ballad i ro-
mansów” Adama Mickiewicza, które dały początek pol-
skiemu romantyzmowi. Z okazji 200. rocznicy tego do-
niosłego wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Ro-
kiem Romantyzmu Polskiego.

Rok Romantyzmu Polskiego odbywa się pod auspicja-
mi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 
Prezydent zachęcił do licznego udziału w uczczeniu tego 
wyjątkowego jubileuszu, m.in. ogłaszając „Ballady i ro-
manse” lekturą Narodowego Czytania 2022.

Jedną z mickiewiczowskich ballad otwieramy numer 
„Lublina”. Dodam, że czytano ją nad Bystrzycą dwieście 
lat temu! Oczywiście, nie wszyscy, bo smak do liter, po-
trzebę czytania odkrywają w sobie nieliczni. Los zrządził, 
że w naszym mieście w roku 1821 pojawił się przyjaciel 
Mickiewicza, Onufry Pietraszkiewicz (1793–1863). Ten 
poeta, współzałożyciel Towarzystwa Filomatów, skarb-
nik i archiwista wileńskiego związku, w Lublinie znalazł 
zatrudnienie jako nauczyciel geografii i historii natural-
nej w Szkole Wojewódzkiej Lubelskiej. Zachowały się li-
sty Pietraszkiewicza do Franciszka Malewskiego (przyja-
ciela Mickiewicza i jego towarzysza na zesłaniu), młody 
nauczyciel relacjonował przyjacielowi, iż poszukiwał pre-
numeratorów na debiutancki tom poezji Adama Mickie-
wicza. Znalazł sześciu. Niezły wynik. Przekonać, że warto 
sięgnąć po wiersze debiutanta, autora, o którym w Lubli-
nie nikt nie słyszał, to rezultat wyśmienity. Oczywiście, 
w trakcie nagabywania musiały padać pytania: cóż to za 
jegomość, czy aby utalentowany i co go zajmuje? Wyja-
śniał cierpliwie: „Litwin — a jeżeli litewskie słowo ma 
jakąś wagę, tedy niewielu Koroniaszów tak dobrze pisze 
wiersze”.

Jestem przekonany, że jeden z tych egzemplarzy 
sprzedanych przez Pietraszkiewicza trafił w ręce same-
go Kajetana Koźmiana, poety. Ten przeczytał, spurpuro-
wiał z oburzenia i huknął: „brednie litewskie”. Nie tylko 
huknął, ale zapisał swe słowa w pamiętnikach, powtó-
rzył je w dziesiątkach listów, dlatego łatwo je dzisiaj cy-
tować. Koźmian był czołowym przedstawicielem klasy-
cyzmu postanisławowskiego, a reprezentanci tej formacji 
– o czym przypomina na naszych łamach Klemens Pod-
siadło – w swym programie estetycznym odwoływali się 
do wzorów antycznych, głównie rzymskich, bronili czy-
stości i jasności języka, głosili ponadczasową zasadność 
poetyki klasycyzmu, domagali się rygorystycznego prze-
strzegania wyprowadzonych z niej prawideł. Roman-
tycy za nic mieli wszechwładztwo reguł artystycznych, 

„rozumni szałem” szydzili z rozsądku i tchórzliwego 
umiarkowania klasyków. 

W tym szczególnym roku wiele miejscowości sięga też 
po własne, lokalne tradycje romantyczne. A tych nie bra-
kuje, Chopin był w Poturzynie, Norwid w Piotrowicach, 
Leon Urich wywodził się z Urzędowa. Z Opolem zwią-
zany był Wacław Seweryn Rzewuski – romantyk z krwi 
i kości, i awanturnik jakich mało. Anegdoty i legendy gło-
szą, że Mickiewicza widziano nad Ciemięgą i w okolicach 
Czemiernik.

Romantyzm – wyjątkowa epoka – przyniosła Polsce 
genialnych twórców i wybitne dzieła. Ukształtowała pa-
triotyzm, duchowość i postawę moralną Polaków. W ro-
mantyzmie zrodziła się fundamentalna dla naszego na-
rodu idea niepodległościowa, realizowana we wszystkich 
działaniach zmierzających do odzyskania i umocnienia 
suwerennej Polski, idea – którą musimy podtrzymywać 
i pielęgnować. I o tym piszą Autorzy naszego numeru.

I do spotkania za dwa miesiące – redaktor 
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ZAPOLSKA – PERZYŃSKI
Dwa style  
teatralnego portretowania mieszczan

Stefan
Kruk

1. Zapolska czyli furioso
Niekiedy tak się zdarza, iż jeden fakt decyduje o ca-

łym życiu człowieka. W wypadku Zapolskiej to mariaż 
narzucony przyszłej pisarce przez ojca Wincentego Kor-
win-Piotrowskiego, zamożnego ziemianina z Wołynia. 
Gabriela urodziła się w ojcowskich Podhajcach pod Łuc-
kiem 30 III 1857 r. Rodzice zadbali o jej wykształcenie 
oddając córkę do pensjonatu Sacré Coeur we Lwowie. Po 
ukończeniu nauki w tym zakładzie 18-letnia panna zo-
stała z woli ojca mężatką. Narzucony jej mąż, Konstanty 
Śnieżko-Błocki, był porucznikiem gwardii carskiej, lecz 
w oczach pana Wincentego zięć, choć majątku nie po-
siadał, cieszył się arystokratycznym pochodzeniem, a to 
dla właściciela Podhajec było najważniejsze – zbliżyć się 
przez koligacje do „karmazynów”. Tymczasem rzeczywi-
stość była zgoła odmienna od wyobrażeń konserwatyw-
nego ziemianina. Porucznik Śnieżko-Błocki przesiąkł at-
mosferą zdeprawowanej carskiej gwardii, dla której „ostry 
seks” był normą. Gdy zastanawiamy się, co tak przeraziło 
młodą mężatkę, że podjęła desperacki krok salwowania 
się ucieczką, odpowiedź znajdziemy w tym przedmioto-
wym traktowaniu kobiety. A Gabriela Piotrowska primo 
voto Śnieżko-Błocka była osobą energiczną, nie skłonną 
do uległości wobec męskiej arogancji. A to, że ratunku 
szukała w teatrze, który – zwłaszcza na prowincji – nie 
cieszył się dobrą opinią, to nie przypadek, gdyż matka au-
torki „Panny Maliczewskiej” była aktorką przed zamąż-
pójściem. W tym nowym środowisku zrodziło się powo-
łanie Gabrieli Zapolskiej, gdyż takie nazwisko obrała po 
usamodzielnieniu się. Owo powołanie pisarskie wynika-
ło z potrzeby wewnętrznej tej młodej, a już doświadczo-
nej przez los kobiety.

Jednak na drodze kariery aktorskiej, mimo wzorowej 
figury, stał żywiołowy temperament, a role salonowe, do 
których aspirowała pani Gabriela, wymagały powściągli-
wości. Ale wrodzona inteligencja podpowiedziała jej, że 
i na to znajdzie się rada – trzeba pisać, wzbogacać re-
pertuar zespołu. A w teatrach 2. połowy XIX w. mod-
na była „sztuka ze śpiewami i tańcami”, tym różniąca się 
od dawnego wodewilu, że najczęściej stanowiła adaptację 

popularnej powieści. W tym repertuarze brylował Jan 
Kanty Galasiewicz. Przerabiano więc dla potrzeb sce-
ny takie utwory jak: „Chata za wsią” J. I. Kraszewskie-
go, „Bene nati” E. Orzeszkowej, czy „Placówka” B. Pru-
sa. Zatem szlak był przetarty, należało tylko wziąć się do 
pracy. A pomysłów nie brakowało – tematów dostarcza-
ło zarówno środowisko wiejskie, jak też miejskie. Z tym, 
że Zapolska adaptowała na scenę utwory własne: nowelę 

Gabriela Zapolska-



→

n u m e r  5  ( 1 1 5 )  w r z e s i e ń – p a ź d z i e r n i k  2 0 2 2  •  7

„Małaszka” oraz powieść „Kaśka Kariatyda” (1885). Pi-
sarka wykorzystywała również folklor żydowski: „Małka 
Szwarzenkopf ”, „Jojne Firułkes”. Nie porzuciła też marzeń 
o sławie aktorskiej, przeto postanowiła wyjechać do Pary-
ża, by tam zdobyć niezbędne doświadczenie.

Trafiła do Théâtre Libre, któremu przewodził André 
Antoine, były urzędnik gazowni stołecznej. Do tego ze-
społu przyjmowano debiutantów. Zapolska we Lwowie 
poznała język francuski, lecz do końca miała problemy 
z opanowaniem owego legendarnego paryskiego akcen-
tu, dlatego obsadzano ją w rolach sług; role salonowe na-
dal pozostały poza jej zasięgiem. Czy zatem wyjazd nad 
Sekwanę był porażką pani Gabrieli? Nie, tak się nie sta-
ło – na tym pięcioletnim pobycie w Paryżu (lata 1889–
1895) zyskała jej sztuka pisarska. Théâtre Libre bowiem 
był redutą nowego stylu – naturalizmu, a czołowym dra-
maturgiem tej sceny był Henry Becque, autor ostrej ko-
medii satyrycznej „Kruki” (1882 r.). Po powrocie nad Wi-
słę Zapolska nie od razu skorzystała z paryskich wzorów, 
jeszcze napisała dwa melodramaty patriotyczne: „Tam-
ten” oraz „Sybir”. W 1904 r. porzuciwszy marzenia aktor-
skie pisarka osiadła we Lwowie, gdzie też dokonała ży-
wota 21 XII 1921 r.

2. Od „Żabusi” do „Panny Maliczewskiej”
Teraz zaowocowały zarówno doświadczenia aktorskie, 

jak też nabyta wiedza w zakresie nowych zjawisk w dra-
maturgii. Niebagatelną rolę mogła odegrać chęć odwetu 
za doznane przykrości, a nawet szyderstwa spowodowa-
ne jej nieustabilizowanym życiem. Wprawdzie w 1901 r. 
poślubiła malarza Stanisława Janowskiego, ale trzy lata 
później znowu była rozwódką. Ten styl życia sprawił, że 
Zapolska stała się przedmiotem szerokiego zainteresowa-
nia i, nierzadko, zgorszenia. Otóż tym wszystkim „cno-
tliwym” plotkarkom dawała odpór w takich sztukach jak: 
„Żabusia” (1897), „Moralność pani Dulskiej” (1906), „Ich 
czworo” (1907) oraz „Panna Maliczewska” (1910).

Już w zbiorze nowel pod jakże wymownym tytułem: 
„Menażeria ludzka” (1893) dochodzi do głosu drapieżny 
naturalizm, czego wyrazem są tytuły wewnętrzne: „Ża-
busia”, „Koteczek”, „Kozioł ofiarny”, „Kundel”, „Oślica”, 
„Kukułka”, „Lewek”, „Małpa”, „Szakale”, „Papuzia”, „By-
dlę”, „Gołąbki”.

Na początek przygotowała dla potrzeb sceny adapta-
cję „Żabusi” i ta sztuka w 3 aktach miała swoją prapre-
mierę w teatrze krakowskim (1897). A terenem akcji tego 
utworu jest Warszawa, w której Zapolska pomieszkiwała 
od 1879 r. Ale są to tylko pozory, gdyż „Żabusia” jest wzo-
rowana na „Paryżance” H. Becque’a (1885). W obydwu 
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sztukach bohaterki są uroczymi młodymi mężatkami, 
które bez skrupułów moralnych oszukują swoich mężów. 
Przy czym kreuje się tu postać męża „pantoflarza”, który 
w „Moralności pani Dulskiej” otrzyma portret wzorco-
wy. Tej powszechnie znanej zjadliwej komedii satyrycz-
nej nie ma powodu szerzej tu omawiać. Wystarczy jedy-
nie stwierdzić, że Zapolska z postaci czyni kukły, nie zaś 
żywych ludzi. A jednak właśnie ten utwór został włączo-
ny w poczet lektur szkolnych.

Jeszcze dwa utwory utrzymane są w stylu komedii zja-
dliwej, są to: „Ich czworo” (1907) oraz „Panna Maliczew-
ska” (1910). Pierwsza sztuka właściwie powiela wzorzec 
„Żabusi”, z tą jedynie różnicą, że tu ofiarą amoralnego po-
stępowania matki jest dziecko. Natomiast „Panna Mali-
czewska” ukazuje los początkującej aktorki, wokół której 
pojawiają się możni protektorzy, żerujący na bezradno-
ści swej ofiary.

Na tym tle zadziwia komedia o podkładzie psycholo-
gicznym, mianowicie „Skiz” (1909 r.). Nie ma w niej go-
ryczy, „strasznych mieszczan”, bowiem akcja utworu to-
czy się na wsi. Jan Parandowski1 doszukiwał się w „Skizie” 
podobieństwa do komedii oświeceniowych, w których 

1   Jan Parandowski, Kiedy byłem recenzentem, WAiF, Warszawa 1963, s. 
146–148.

miała miejsce konfrontacja dwu cywilizacji: francuskiej 
i sarmackiej. Ja zaś widzę tu jedynie odległe echo „Męża 
i żony” Aleksandra Fredry, z tą wszakże różnicą, że w ko-
medii Fredry drugą kobietą w czworoboku miłosnym 
jest pokojówka Justysia. W „Skizie” miejscem akcji jest 
dwór ziemiański. W tej scenerii spotykają się dwa mał-
żeństwa: młode (Wituś i Muszka) oraz o pokolenie star-
sze (Tolo i Lulu). Wituś, właściciel majątku, młody żon-
koś, nie kryje swego niezadowolenia z pożycia z Muszką, 
w rozmowie z Lulu oskarża małżonkę o oziębłość erotycz-
ną. Tolo – gość i przedstawiciel dojrzałego pokolenia, nie 
próżnuje, postanawia zbadać prawdziwość owej diagnozy. 
Lulu (okropne imię zapewne rodem z Paryża) dobrze wi-
dzi zachowanie męża, ale wykazuje spokój i opanowanie. 
Pozwala adorować się naiwnemu Witusiowi, ale przede 
wszystkim zależy jej na mężu. Jako kobieta z doświadcze-
niem przeżytych lat, posiada w dłoni kartę atutową, owego 
„skiza”, którą jest biologia (starzenie się organizmu) oraz 
p r z y w i ą z a n i e. I wygrywa! Tolo odniósł jednak ten 
sukces, że zdołał tak ożywić Muszkę, że bysiowaty Wituś 
nie będzie już narzekać na oziębłość małżonki. Tak więc 
wizyta Lulu i Tola w dworze młodej pary nie była darem-
na. A Zapolska w „Skizie” wykazała, jak wielkie możli-
wości tkwiły w zasobach jej talentu. Bowiem swobodnie 
operowała nie tylko poetyką naturalistycznej komedii zja-
dliwej, ale także nie były jej obce arkana komedii czystej.

Włodzimierz Perzyński, 1927, foto, NAC
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3. Perzyński czyli con grazia
Droga życiowa Włodzimierza Perzyńskiego była inna, 

choć także niepozbawiona pewnych doznań, które raniły 
jego serce. Urodził się 6 VII 1877 r. w Opocznie, uroczym 
miasteczku Ziemi Radomskiej, gdzie jego ojciec pełnił 
funkcję sekretarza miejscowego magistratu. Jednak am-
bicje oraz możliwości intelektualne pana Henryka sięgały 
wyżej, mianowicie w stronę pracy dziennikarskiej, prze-
to w l. 1882–1899 Henryk Perzyński wydawał „Dziennik 
dla Wszystkich”, adresując go głównie do ubogich czytel-
ników. Syn nasiąkł tą atmosferą i w dorosłym życiu pu-
blicystyka będzie stałym nurtem jego pracy twórczej, za-
słynie jako błyskotliwy i dowcipny felietonista.

Naukę szkolną odbywał w Warszawie, ale na studia wy-
jechał do Krakowa, gdzie zgłębiał wiedzę na Wydziale Fi-
lozoficznym UJ. Podobnie jak Sienkiewicz oraz Reymont 
odbywał liczne podróże zagraniczne (m.in. do Włoch). 
W l. 1899–1901 mieszkał we Francji. W tym okresie na-
wiązał współpracę z krakowskim dziennikiem „Głos Na-
rodu”. W 1905 r. Włodzimierz Perzyński przeniósł się 
do Warszawy, ale w l. 1907–1912 znowu pomieszkiwał 
nad Sekwaną. Po powrocie do kraju wznowił współpracę 
z prasą warszawską – z „Tygodnikiem Ilustrowanym” oraz 
„Rzeczpospolitą”. W odrodzonej Polsce działał w Związ-
ku Autorów Dramatycznych pełniąc funkcję wicepreze-
sa. Zmarł w Warszawie 21 X 1930 r.

Twórczość literacką rozpoczął od zbioru „Poezji” (Kra-
ków 1901) oraz tomu prozy „To, co nie przemija” (1906). 
Ale nas interesuje twórczość dramatyczna Perzyńskiego 
i nad nią zatrzymamy się nieco dłużej. Lesław Eustachie-
wicz, dobry znawca tej twórczości oraz erudyta w zakresie 
literatury powszechnej, powołuje się na opinię świadków 
życia „Perza”, genezę „L e k k o m y ś l n e j  s i o s t r y” 
(1904 r.) dostrzega w prawdziwym zdarzeniu. Otóż dwaj 
bracia chcąc się pozbyć kłopotu wynikłego z opieki nad 
siostrą, nieprzygotowaną do samodzielnego życia, wydają 
ją za mężczyznę statecznego, który jednak nie zaspokaja 
aspiracji Marii. Cóż więc czyni ta młoda kobieta? – Natu-
ralnie ucieka od męża. Eustachiewicz twierdzi, że Perzyń-
ski tę historyjkę podlał sosem antymieszczańskim2.

Ta postawa była cechą charakterystyczną artystów 
z przełomu XIX i XX w. Młodość ma to do siebie, że ła-
two ulega lewicowym hasłom, a Marks z krytyki miesz-
czaństwa („burżujów”, kapitalistów) uczynił zawołanie 
bojowe komunistów. Jego apele trafiały nie tylko do ro-
botników, ale i do artystów, którym na ogół nie zbywa na 
środkach płatniczych.

W „Lekkomyślnej siostrze” łatwo dostrzec krytykę 
państwa Topolskich. Henryk, starszy brat, jest przemy-
słowcem (brak określenia branży), młodszy Janek jako 
„niebieski ptak” traci pieniądze na hazardzie i szuka źró-
dła, które pozwoli mu egzystować oraz spłacić zaciągnięte 

2   Lesław Eustachiewicz, Wstęp do: W. Perzyński, Wybór komedii, BN Osso-
lineum, Wrocław 1980.
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długi. Przeto wydanie siostry za mąż staje się w oczach 
braci koniecznością.3

Maria, wydana za Władysława, po pewnym czasie po-
rzuca męża i wyjeżdża do Wiednia. Tam jej urodą zainte-
resował się hrabia Stieglitz von Arnim i młoda Polka staje 
się jego utrzymanką. Eustachiewicz bez trudu dostrzega 
tu podobieństwo do innych „dam kameliowych”, w gronie 
których Małgorzata Gouthier nie była ani pierwszą, ani 
ostatnią. Dalszy bieg akcji jest niemal baśniowy: bogaty 
arystokrata umiera zapisując swej utrzymance całą for-
tunę. Ta wiadomość dociera do Topolskich. Teraz „jaw-
nogrzesznica” może wesprzeć plany inwestycyjne Henry-
ka oraz udzielić pomocy Jankowi w spłacie długów. W tej 
sytuacji Henryk, senior rodu, wysyła list do siostry za-
praszając ją do powrotu na łono rodziny. Maria z całą 
ufnością traktuje owo zaproszenie. By zaś oczyścić się 
moralnie, cały majątek przekazuje notarialnie na cele do-
broczynne. Dla braci jest to przysłowiowy „grom z jasne-
go nieba” – wszystkie ich plany „biorą w łeb”, wyrzekają 
się więc „lekkomyślnej siostry” zarzucając jej brak serca!

3   Przypomina się tu „Marta” Elizy Orzeszkowej, powieść tendencyjna, ale jak-
że przydatna w edukacji społecznej.

Ów zarzut jest prawdziwy w jednym aspekcie, miano-
wicie Maria przyjmując na nowo kuratelę braci odrzuca 
myśl powrotu do męża. Tę decyzję od biedy można zro-
zumieć; w końcu do miłości nikogo zmusić się nie da. Ale 
żona Władysława porzuciła także ich wspólne dziecko, 
a tego już żadną miarą usprawiedliwić nie można.

Podsumowując – bohaterka „Lekkomyślnej siostry” 
nie jest wyłącznie ofiarą egoizmu swoich braci, gdyż ona 
również kieruje się własną wygodą. I już na koniec warto 
dodać, że Maria nie wykazuje dojrzałej osobowości, ale 
to nas prowadzi do zagadnienia edukacji przedstawicie-
lek płci pięknej, będącego poza zasięgiem tematycznym 
tego szkicu. A poza tym – zwłaszcza Eliza Orzeszkowa – 
uczyniła wiele dobrego w tym zakresie.

„Aszantka” (1907) to znowu sztuka, której bohater-
ką jest „kobieta upadła”, ale fabuła tego utworu odbie-
ga od rutynowego ujęcia. Oto młody i zamożny ziemia-
nin zabawia się w mieście miłostkami, w czym pomaga 
mu zbankrutowany baron Kręcki. Edmund Łoński (ta-
kie nazwisko nosi lekkomyślny szlachcic) znudził się ko-
kotami i oto nadarza się szczególna okazja, gdy do kawa-
lerskiego salonu przybysza ze wsi wkracza zatrwożona 
Władka Lubartowska, córka stróża. Ta urodziwa, a nie-
obyta towarzysko dziewczyna, budzi zrazu zaciekawie-
nie, a niebawem namiętność. Łoński wyjeżdża ze swoją 
utrzymanką do Florencji. Dziewczyna nie zainteresowa-
na zabytkami tego niezwykłego miasta, nadto odczuwa-
jąca obcość otoczenia, z radością poznaje kelnera hote-
lowego rodem znad Wisły. Franek ma wygląd efeba, jest 
rezolutny, przeto cieszy się wzięciem u kobiet. Nic więc 
dziwnego, że ta młoda para nawiązuje kontakty intym-
ne. Gdy Łoński dowiaduje się o tym i kiedy Władka har-
do oświadcza, że zdradza go od dawna, ziemianin traci 
panowanie nad sobą i strzela do niewiernej utrzyman-
ki. Chybia, podejmuje więc decyzję wyjazdu do Paryża, 
stamtąd zaś do Warszawy. Władka kpi, że szlachcic ucieka 
przed kelnerem. Łoński nie ma złudzeń co do lojalności 
swej utrzymanki, ale nie potrafi zerwać tych, coraz bar-
dziej żenujących, więzów. Mijają dwa lata. Łoński utra-
cił zadłużony majątek; teraz on jest na utrzymaniu kur-
tyzany. Mijają dalsze dwa lata. Kręcki kpi z Łońskiego: 
„Był czas, że ja ci urządzałem kolację, był czas, że mnie 
urządzali inni, no, a teraz my obaj urządzamy innym…” 
i dodaje: „Zjadła dziewica szlachcica”, czym naturalnie 
najbardziej dotknął Łońskiego. Osamotniony ziemianin, 
w którym tli się jeszcze resztka dumy rodowej, dokonuje 
ucieczki w samobójstwo.

Perzyński pokazał w tym utworze dwa procesy egzy-
stencjalne: „awans” dziewczyny z ludu do grona prosty-
tutek oraz stopniową, lecz głęboką degradację ziemiani-
na, prowadzącą do unicestwienia. Te równoległe procesy 
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niszczą ludzką godność, rozróżnienie zła i dobra, poczu-
cie elementarnej przyzwoitości.

Na tym tle 3-aktowa komedia „S z c z ę ś c i e  F r a -
n i a” (1909 r.) jaśnieje jak słoneczny dzień wobec szaru-
gi jesiennej. Trzeba jednak od razu zastrzec, że jeśli ten 
utwór zasługuje na miano komedii, to z koniecznym do-
określeniem: smutnej, ironicznej komedii.

Znowu akcja utworu toczy się w Warszawie, tym razem 
w salonie pp. Lipowskich. Posiadają oni dorosłą córkę je-
dynaczkę, która nudzi się w domu. Przeto rodzice po pew-
nych wahaniach wynajmują znanego malarza Otockiego, 
pod którego kierunkiem Helenka będzie zgłębiać tajniki 
sztuk pięknych. Ale dziewczyna bardziej interesuje się sa-
mym artystą niż przedmiotem jego pouczeń. Otocki do-
strzegł owo zainteresowanie uczennicy swoją osobą, więc 
postarał się o przeniesienie lekcji do własnej pracowni.

Bohater tytułowy jest sierotą. Ojciec, kolega szkolny Li-
powskiego, przed zgonem powierzył syna opiece zamoż-
nego warszawiaka. Franio nie ukończył nauki w szkole 
średniej, cierpi z tego powodu, gdyż brak matury utrudnia 
zdobycie miejsca w strukturze społecznej. Lipowski wyba-
wia go z kłopotu zatrudniając jako osobistego sekretarza, 
za co młodzieniec odwdzięcza się gorliwą pracą. Nieste-
ty, oprócz rozumu oraz żołądka Franio ma jeszcze wrażli-
we serce, przeto rozmiłował się w Heli. Po przezwycięże-
niu skrupułów oświadcza się listownie rodzicom o jej rękę. 
Tego już za wiele, zatrudnić biedaka nakazuje przyzwo-
itość, ale oddać mu swój skarb – Helusię, co to, to nie. Nic 
więc dziwnego, że odpowiedź jest odmowna. W tej sytu-
acji Franio wyprowadza się z domu pp. Lipowskich, ale nie 
może zdobyć pracy. Zaś p. Lipowski teraz dopiero odczuł, 
jak wielką pomocą w jego obowiązkach był dyspozycyjny 
Franio. Przez posłańca wzywa biedaka do powrotu i obję-
cia porzuconych zajęć. Franio w okresie bezrobocia jed-
nak nie próżnował, dowiedział się bowiem, że Otocki jest 
żonaty z paryską modelką, dlatego mariaż Heli z artystą 

nie wchodzi w rachubę. Wraca więc do pp. Lipowskich 
nie zdradzając jednak swojej wiedzy na temat osobiste-
go życia Otockiego. Tymczasem owe lekcje poza domem 
rodzicielskim zaowocowały ciążą. Dziewczyna spodziewa 
się, że w tej sytuacji Otocki poprosi o jej rękę, tego samego 
oczekują rodzice powiadomieni przez córkę o stanie rze-
czy. Teraz Franio czuje się zobowiązany wyprowadzić pp. 
Lipowskich z daremnych oczekiwań. Otocki zaś oceniw-
szy powagę sytuacji, ucieka do Paryża. Państwo Lipowscy 
pragną uniknąć skandalu, pilne wydanie Heli za mąż roz-
wiązałoby problem, tylko skąd wziąć kandydata? Strapieni 
rodzice w porozumieniu z córką ostateczny ratunek upa-
trują w uczynnym Franiu. On nadal kocha Helę, ale mnie-
ma, że tu nie o jej szczęście idzie, lecz jedynie o opinię 
społeczną. Odmowa Frania załamuje p. Lipowskiego, usu-
wa się do swojego pokoju, by ukryć spazm płaczu. Wrażli-
wy młodzieniec zauważył stan pryncypała, nie może więc 
ścierpieć, że stał się przyczyną desperacji ojca Heli, prze-
to – teraz ustnie – prosi o rękę ciężarnej dziewczyny. Na-
turalnie zostaje przyjęty. Takie jest to „szczęście” Frania – 
zaprawione silną dawką goryczy.

Synteza
Co więc różni Perzyńskiego od Zapolskiej w sztuce 

portretowania mieszczan w utworach przeznaczonych 
dla sceny?

Zacznijmy od podobieństw, otóż oboje uprawiają saty-
rę antymieszczańską, gdyż taka moda panowała w teatrze 
europejskim na przełomie XIX i XX w. Oboje dostrzega-
li ważką pozycję ziemiaństwa, przy czym Perzyński wy-
kazał tu większą dozę krytycyzmu. Natomiast różni tych 
pisarzy, i to głęboko, skala owej krytyki. Oskarżenia Za-
polskiej pod adresem mieszczaństwa są bezpardonowe, 
przeto maluje ona raczej kukły niż żywych ludzi. Oczy-
wiście karykaturalne przejaskrawienie cech mieszczani-
na łatwiej rzuca się w oczy.

Rysunek przedstawicieli miasta pod piórem Perzyń-
skiego jest bardziej stonowany, bliższy prawdy. Satyra Za-
polskiej jest „zjadliwa”, ostra, Perzyńskiego zaś nacecho-
wana ironią, osnuta mgiełką melancholii.

Dobrze się więc stało, że obydwoje pozostali przy swo-
im. Dzięki różnorodności postaw dramaturgia polska 
osiągnęła wysoki poziom. Zasługuje więc na stałą obec-
ność w repertuarach naszych scen.

Na zakończenie dodam, że Perzyński w dwudziesto-
leciu międzywojennym nadal był aktywny, publikował 
dramaty i powieści. A gdy idzie o sztuki teatralne, to ko-
niecznie trzeba wymienić dwa tytuły: „Politykę” (1919) 
oraz „Uśmiech losu” (1926). Stefan Jaracz z roli Frania 
uczynił koronę swej twórczości aktorskiej.

Stefan Kruk



1 2  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

ADAMPOL – LETNISKO

Piotr 
Jankowski

Sanatorium w podlubelskim lesie, pierwszy jacht 
wolnej Polski, tajne spotkanie socjalistów i skandalicz-
ne pochodzenie Bieruta, te wydarzenia łączy… Adampol, 
najstarsza dzielnica mieszkaniowa Świdnika.

Do początku XX wieku obszar, na którym położony 
jest dzisiejszy Świdnik, to właściwie pustkowie, tylko lasy 
i pola uprawne. Osadnictwo na tym terenie rozpoczęło 
się nieopodal stacji kolejowej „Świdnik”, która nazwę za-
wdzięcza wsiom położonym po północnej stronie żela-
znej drogi, utworzonej w XIX w., Kolei Nadwiślańskiej.

Dzisiejszy Świdnik obszarowo związany jest właści-
wie nie ze wsiami Świdnik Duży, Mały i Świdniczek, od 
których nazwę przyjęła stacja kolejowa, ale z gruntami 
mełgiewskimi, Franciszkowem, Krępcem i Adampo-
lem. Około XV–XVI wieku dobra mełgiewskie należały 
do Firlejów i Meglewskich czyli również Firlejów ze wsi 
Meglew. Stanisław Meglewski prowadził życie dworskie, 
a u Firleja w Lublinie służył razem z Janem Kochanow-
skim1. Poeta uwiecznił swojego przyjaciela, w wiele mó-
wiącej o ówczesnym wielodniowym goszczeniu się, frasz-
ce „Do Stanisława Meglewskiego”2.

1 Stanisław Windakiewicz, Życie dworskie Kochanowskiego, Kraków 1886.

2 Jan Kochanowski, Fraszki, Księgi wtóre.

Meglewski, na mą duszę,
Zawżdy się rozśmiać muszę
Wspomniawszy na naszego
Gospodarza dobrego.
Ja sobie brząkam w stronę,
Pieśń przyśpiewając onę:
A dla twojej ochoty
Jeszczem tu od soboty.
Panie, nie życz mi szkody,
Jeszcześ tu ode śrzody.

Właścicielami gruntów, na których funkcjonuje dzisiejszy 
Świdnik, byli Sawiccy, a następnie Grodziccy.3 

Kazimierz Klaudiusz Sawicki w wieku 60 lat zmarł 
1 grudnia 1893 roku4 w swoim trzecim – po Krępcu i Ja-
nowicach – majątku, w Rohaczewie na Wołyniu. Była to 
postać zasłużona, skoro wyjątkowo, na podstawie zezwo-
lenia Gubernatora Wołyńskiego, ciało zmarłego przewie-
ziono do Mełgwi.

3 Biała plama, op. cit.

4 Parafia pw. św. Wita w Mełgwi, akt zgonu nr 234, Krępiec.

Fragment mapy z 1932 r. z oznaczeniem Świdnik kol. Adampol
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Syn Kazimierza i Marii hrabianki Zucchini, Józef Sa-
wicki, przyszedł na świat 14 lipca 1878 roku w rodzinnym 
majątku w Krępcu5.

W 1899 roku przystąpił do oo. jezuitów, wstępując do 
nowicjatu w Starej Wsi. Ks. Józef Sawicki TJ w zakonie peł-
nił ważne funkcje, prowincjała wielkopolsko-mazowiec-
kiego i dyrektora Gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie.6 
Zmarł przedwcześnie, przed pięćdziesiątką. Wśród współ-
braci zachowała się serdeczna pamięć o nim i jego hojno-
ści, przekazał duży swój majątek na cele klasztoru jezuitów.

Wdowa po Kazimierzu Sawickim wyszła ponownie 
za mąż, za Antoniego Tadeusza Grodzickiego7. Sawiccy 
i Grodziccy zajmowali dwór w Janowicach. Byli też wła-
ścicielami dworu z XIX w. w Krępcu, który aż do lat 40. 
XX w., posiadali Vetterowie.8 Po II wojnie św. ten okaza-
ły budynek stał się siedzibą gromadzkiej rady narodo-
wej. Istniał do roku 1961, w którym to niestety rozebra-
no go pod budowę zakładowego, WSK Świdnik, ośrodka 
rekreacyjnego. Dwór stał w dużym parku nad stawem, 
który zmieniono na zalew – kąpielisko. Korzystali z nie-
go w czasach PRL głównie mieszkańcy Świdnika, dla któ-
rego był najbliższym akwenem.

W okresie międzywojennym właścicielem stojące-
go nieopodal młyna wybudowanego z białego kamienia 
i stawu był Kazimierz Opaliński.9 Ostatnim właścicie-
lem młyna był Stefan Grzybek, który – do spółki z bra-
tem i rodziną Pytlaków – odkupił młyn od Opalińskie-
go w 1947 r. Komuna oczywiście im wszystko zabrała 
w 1956 r. i doprowadziła do ruiny, po latach proponując 
…odkupienie.10

Nieopodal dawnego parku dworskiego w Krępcu, usta-
wiona na usypanym kopcu, dominuje nad okolicą figu-
ra Maryi. Rzeźba powstała na zamówienie Franciszka 
i Benigny Sawickich, właścicieli dóbr w Krępcu. Auto-
rem był uznany artysta rzeźbiarz Leon Molatyński, twór-
ca rzeźb w warszawskich Łazienkach. Prasa informowa-
ła w 1860 roku, że „jest już gotowa statua Najświętszej 

5 W XIX wieku Krępiec nosił nazwę Krempice – taka nazwa figuruje w doku-
mentach i mapach z tamtych czasów.

6   Za: Śp. Ks. Józef Sawicki T. J. [w:] Sprawozdanie dyrekcji Gimnazjum OO. 
Jezuitów w Wilnie za rok 1927/28, s. 57-67.

7   Rodzina Grodzickich w połowie XIX w. posiadała Łuszczów i Jakubowi-
ce Murowane oraz cały klucz koło Dębicy par. Czemierniki. Aureli Grodzicki 
z Jakubowic przekazał majątek w spadku bratankowi, Antoniemu Tadeuszo-
wi, który poślubił wdowę po Sawickm. Podobno nie miał talentu do interesów, 
pociągał go hulaszczy tryb życia. Stąd prawdopodobnie wzięły się tarapaty ma-
jątkowe. Grodzicki zmarł nagle, w wieku 70 lat, w 1933 roku w hotelu Royal 
w Warszawie, w którym mieszkał od 1927 roku.

8   Polskie zabytki – Katalog zamków, pałaców i dworów w Polsce, http://www.
polskiezabytki.pl/

9   APL, Dokumentacja aktowa z zespołu: Urząd wojewódzki Lubelski 
35/403/0/5.5/1555.

10   Relacja Tomasza Wrońskiego, wnuka państwa Grzybków,  2 marca 2015 r. o. Józef Sawicki TJ, rektor kolegium w Chyrowie, 1916 rok

Józef Sawicki w Chyrowie, w ostatniej klasie przed maturą, na zdjęciu ze  
szpadą,  1898 rok
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Marji Panny z Dzieciątkiem Jezus, do wsi Krępiec w Lu-
belskiem, przez W. Sawickiego zamówiona.”11

Od połowy XIX w. ówcześni właściciele dóbr, dzisiej-
szego Adampola, Franciszkowa, Krępca i Kazimierzówki, 
przeprowadzali parcelację dóbr. W wyniku tego procesu 
Krępiec stał się w części Nowym Krępcem, a częściowo 
Kolonią Krępiec.

Sosnowy, żywiczny las nieopodal kolejowej stacji 
Świdnik uważany był za miejsce potencjalnie lecznicze. 
Do zbadania możliwości usytuowania w Świdniku sana-
torium została powołana specjalna komisja. W jej skład 
wszedł gubernator lubelski Jewgienij Mienkin, prezy-
dent Lublina Konstanty Zaremba, dyrektor Banku Han-
dlowego Tadeusz Piotrowski, doktor Stanisław Dobrucki 
i budowlaniec Siennicki, który opracować miał plan bu-
dynków sanatoryjnych i kosztorys. W 1906 roku komisja 
zakończyła rekonesans, wydając oświadczenie, że Świd-
nik odpowiada wszelkim warunkom do usytuowania 

11   Gazeta Codzienna, Piątek, 14 września 1860 r.

w nim sanatorium. W ten sposób oficjalnie potwierdzo-
no specyficzny mikroklimat, który sprzyjał wypoczynko-
wi i pomagał w leczeniu. Ta opinia z pewnością przyczy-
niła się do powstania letniska, które tworzyły rozrzucone 
po lesie drewniane wille.

W 1908 roku pojawiło się ogłoszenie prasowe Banku 
Łódzkiego o sprzedaży ziemi z „lasem na urządzenie let-
nisk” w dobrach „Krępiec”. Prawdopodobnie bank prze-
jął za długi nieruchomości od Grodzickich i działki te 
wyprzedawał.

Kolejne ogłoszenie, reklamujące sprzedaż działek 
„w miejscowości lesistej pomiędzy lasami rządowymi 
i szpitalnymi”, z odesłaniem po informację do geome-
try Zygmunta Majewskiego, zamieścił tenże na pierw-
szej stronie wydawanej w Lublinie gazety.

W 1910 roku z obszaru Kolonii Krępiec nr 6 wydzielo-
ny został teren pod nazwą „Krępiec Dacza”12 oraz „Willa 

12   Archiwum Sądu Rejonowego w Lublinie, KW Krępiec Dacza.

Ogłoszenie w Ziemi Lubelskiej nr 189, 13 lipca 1910 roku, s. 1

Ziemia Lubelska nr 1, 17 lutego 1906 roku, s. 3b Ogłoszenie w Ziemi Lubelskiej nr 91, 1 kwietnia 1908 roku, s. 3
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Adampol”13, objęty zapisami w Księdze Wieczystej, z któ-
rych wynika, że pomiędzy 1910 a 1944 rokiem wydziela-
no z tego obszaru kolejne nieruchomości o numerach od 
1 do 15. W księdze wieczystej14, założonej w 1913 roku, 
dotyczącej nieruchomości Krępiec Villa nr 1 – zwanej 
Bażantarnią, opisana jest nieruchomość o areale 8,40 ha. 
Z rosyjskojęzycznego opisu do załączonej mapy można 
dowiedzieć się, że od zachodu sąsiadowała z terenem Da-
czy Adampol, od południa z terenem Kolonii Krępiec nr 
6, a od wschodu z Krępcem. Zapisy rejentalne wskazują, 
że nieruchomości przechodziły z rąk do rąk i były wielo-
krotnie zastawiane w bankach.

W 1911 roku lubelska dyrekcja Towarzystwa Kredy-
towego Ziemskiego, za niespłacenie pożyczki, wystawi-
ła na licytację majątki ziemskie. Wśród 66 wystawionych 
na sprzedaż majątków znalazł się majątek Krempiec, wy-
ceniony wówczas na 209 610 rubli.

Kluczowa dla rozwoju tych ziem jest rodzina Majew-
skich. Założyciel rodu, Adam August Ignacy Majew-
ski15 herbu Starykoń, żonaty z Elżbietą Pawłowską herbu 

13   Archiwum Sądu Rejonowego w Lublinie, KW Will Adampol, t.1.

14   Archiwum Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, A.2197, KW Villa Nr 1.

15   Urodzony 28 sierpnia 1838 roku w Warszawie. Adwokat, komisarz Rządu 
Narodowego 1863 na województwo lubelskie, więziony na Zamku Lubelskim 
zesłaniec. Zmarł 19 lutego 1908 roku w Lublinie, pochowany na cmentarzu 
przy ul. Lipowej.Villa nr 1 zwana Bażantarnią, plan sytuacyjny

Zdjęcie Villi nr 1 z 1911 roku
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Korwin, miał czterech synów: Adama Kazimierza16, Zyg-
munta17, Władysława i Karola oraz dwie córki: Jadwigę 
i Zofię.

Zygmunt Majewski w 1895 roku ukończył szkołę mier-
niczą w Pskowie18 i jako geometra przysięgły prowadził 
biuro w Lublinie, m.in. przy ul. Krakowskie Przedmieście 
6019, ówcześnie obok Banku Łódzkiego, a później przyj-
mował przy ul. Krakowskie Przedmieście 39, dysponując 
telefonem o numerze 19920. 

Według niektórych relacji, jako geometra rodziny 
Grodzickich, Zygmunt Majewski przeprowadził parcela-
cję ich majątku, jako zapłatę za pomiary mając otrzymać 
część gruntów. Dobra te nazwał – od imienia swojego 
ojca Adama – Adampolem.21 Potwierdzenie na to moż-
na znaleźć w gazecie „Ziemia Lubelska”, która w nume-
rze z 31 sierpnia 1910 roku informowała: „Zygmunt Ma-
jewski nabył część majątku Krępiec No 6, zawierającą 192 
morgi nazwał ją kolonją Adampol.”

16   Urodzony 13 listopada 1867roku w Ussolu k. Irkucka. Lekarz, w latach 1895–
1909 był ordynatorem oddziału chirurgicznego szpitala św. Wincentego a Paulo 
w Lublinie. Politycznie związany  z ruchem narodowym. W 1909 roku areszto-
wany za przynależność do tajnego Narodowego Związku Robotniczego, wię-
ziony i wydalony z Królestwa Polskiego na okres 3 lat. Ponownie w Lublinie od 
1913 roku. Założył, do spółki z innymi lekarzami, prywatną lecznicę chirurgicz-
ną w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 49, którą niebawem przejął na 
własność i prowadził do 1943 roku, do zawłaszczenia przez władze niemieckie. 
W małżeństwie z Zofią de domo Jandzyk (1906) miał synów: Adama i Józefa. 
Zmarł 31 lipca 1948 roku, pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej.

17   1872–1939

18   Słowo, nr 196, 16 (28) sierpnia 1895, s. 1.

19   Ziemia Lubelska, nr 179, 28 lipca 1906, s. 1.

20   Ziemia Lubelska, nr 189, 13 lipca 1910, s. 1.

21   Ziemia Lubelska, nr 237, 31 sierpnia 1910, s.

Zygmunt Majewski, według członków rodziny, wyka-
zywał szczególne zdolności biznesowe. Niektóre interesy 
prowadził wraz z kuzynem Antonim Marianem Model-
skim, późniejszym mieszkańcem Adampola.22 Majewski 
z Modelskim byli współwłaścicielami majątku Michałów 
k. Platerowa i Ruskowa w pow. stanisławowskim. Ponoć 
razem nabyli też dwór w okolicach Warszawy. Majewski 
posiadał też trzystuhektarowy folwark Babianka koło Par-
czewa – specjalizujący się w gospodarce rybackiej, gdzie 
uprawiano zboża i rośliny okopowe przeznaczone na pa-
szę dla ryb. Miał również olbrzymi majątek, ok. 3000 ha, 
w Gródku na Wołyniu, gdzie sąsiadował z nie byle kim, 
z bratem samego prezydenta Ignacego Mościckiego. 

Kolonię Adampol Zygmunt Majewski podzielił na par-
cele leśne, które sprzedawał pod budowę willi, reklamu-
jąc ich atrakcyjne położenie przy przystanku kolejowym 
„Świdnik”, blisko Lublina.

Przedwojenny Adampol był częścią dużego lasu. Za-
lesione parcele były stopniowo wycinane i karczowa-
ne. Pozostałości tego lasu możemy dziś odnaleźć w kę-
pach wysokich drzew przy willach „Bożenna” i „Grażyna”, 
w okolicach kościoła pw. św. Józefa, Przedszkola nr 4 i bu-
dynku urzędu miejskiego. 

22   Urodził się 24 marca 1875 roku w Lublinie. Syn Erazma Adolfa Modelskie-
go herbu Brodzic i Bronisławy Emilii z domu Pawłowskiej. W nieformalnym 
– z uwagi na mezalians – związku z wdową Katrarzyną Sekułą. Mieli czworo 
dzieci. Od 1922 roku aż do śmierci, 12 marca 1958 roku, mieszkał w Adampo-
lu. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Świdniku. Jego siostra, Jadwiga, 
wyszła za mąż za Makarego Podolszyńskiego.

Teren Bażantarni nałożony na obecny plan miasta
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Walorem Adampola był korzystny mikroklimat „bal-
samicznych lasów”, sprzyjający wypoczynkowi, działający 
ponoć leczniczo przy schorzeniach reumatycznych. We-
dług niektórych relacji lekarze zalecali swoim pacjentom 
nawet kilkumiesięczne pobyty w Adampolu. I miejsce to 
było chętnie odwiedzane przez mieszkańców pobliskie-
go Lublina, którzy przybywali tutaj na krótszy czy dłuższy 
wypoczynek. Komunikację ułatwiała bliskość linii kole-
jowej. W czasie rozkwitu letniska Adampol, do Świdni-
ka, prawdopodobnie od 31 maja 1933 roku, przyjeżdżał 
rano specjalny pociąg spacerowy, który do wieczora cze-
kał na wycieczkowiczów.23 

Stopniowo budowano kolejne wille, którym nadawano 
nazwy, niekiedy od nazwisk. Właściciele, m.in. Bogdano-
wicz i Leszczyński, udostępniali pokoje letnikom w wil-
lach „Bogdanówka” i „Leszczynka”.

Obok stacji kolejowej znajdował się Plac Wolności, 
służący również rozrywce. To tutaj, latem 1916 r., odby-
ła się pierwsza świdnicka zabawa. Były występy chóru 
i orkiestry, loteria z żywymi fantami i zabawy dla dzieci. 
Uczestników do Świdnika zabrał spod cukierni Trzciń-
skiego specjalny transport. Była to pożyteczna zabawa. 
Dochód z niej przeznaczony był bowiem na szczytny cel, 
na lubelski szpital dla legionistów. Mieszkańcy Adampo-
la byli hojni dla żołnierzy. Kilka lat później, na potrze-
by szpitala, przekazali 9 kurcząt, 5 kur, 1 kaczkę, 32 jaja, 
10 kg chleba razowego i mąke pszenną.24

Potrzeb z pewnością było wiele, nawet tuż obok. Ży-
cie codzienne mieszkańców Adampola nie dla wszyst-
kich było zabawą. Mieszkaniec jednego z domów, willi 
Kujawskiego, zamieścił intrygujące desperackie ogłosze-
nie w Głosie Lubelskim: „oddam dziecko, chłopczyka”, 
7-miesięcznego, „na własność”!

Według Stefana Gorala, w 1918 roku jego ojciec Szcze-
pan oraz Józef Kozioł i Antoni Modelski kupili ziemię 
od Adama Majewskiego.25 Po kilkunastu latach Modelski 
podzielił swój majątek na mniejsze parcele, na których 

23   Biała plama, op. cit.

24   Ziemia Lubelska, 26 lipca 1920 roku , s. 2.

25   Zmarł 23 października 1934 roku w wieku 55 lat.

Ogłoszenie prasowe o utworzeniu Adampola w 1910 r

Ogłoszenie o licytacji w Nowa Gazeta, 5 września 1911 r., s. 2

Grób rodziny Majewskich na cmentarzu w Lublinie przy ul. Lipowej

Ogłoszenie o sprzedaży parceli, Ziemia Lubelska, s.1.
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powstawały piękne wille.26 Antoni Modelski wielokrot-
nie ponawiał głoszenie prasowe o sprzedaży „47.morgo-
wej fermy”, w tym las, z domem mieszkalnym i domem 
dla służby. 

Zygmunt Majewski wraz z Adamem hr. Tarnowskim 
i Wacławem Moritzem wszedł do zarządu, zawiązanej 
28 maja 1919 roku, spółki przemysłu leśnego, która zaj-
mowała się nabywaniem, sprzedażą i wszechstronną eks-
ploatacją lasów oraz poręb i majątków leśnych.27

Zygmunt Majewski był też filarem Lubelskiej Spółki 
Wydawniczej, która wydawała w Lublinie czasopismo 
„Dzień Polski”. Konkurencyjna gazeta codzienna „Zie-
mia Lubelska” zarzucała mu handel ziemią:

„I to tak «bezinteresownie», że za morgę lasu płacił 
przed kilku laty po 200 rb., a bierze za ziemię po wycię-
ciu połowy lasu po 20 000 kor. za morgę”.28

On sam wkrótce napisał: „podnoszę cenę morga na 25 
000 kor. by dłużej popierać wydawnictwa lewicowe i roz-
szerzać «Dzień Polski»”.29

Po zakupie majątku w Gródku, Zygmunt Majewski 
swoją kolonię podzielił i sprzedawał na parcele. W rękach 
rodziny Majewskich długo pozostawała działka z sadem 
i zagajnikiem, gdzie do dzisiaj, przy ul. Partyzantów, stoi 
niewielki drewniany dom letniskowy używany głównie 
przez brata Zygmunta, doktora Adama Kazimierza Ma-
jewskiego, który z rodziną na co dzień mieszkał w Lubli-
nie. Ten dom w Adampolu zapamiętany został przez naj-
starszych mieszkańców dzielnicy jako willa Majewskich 
„Sosenka”.

Brat Zygmunta, Adam Kazimierz Majewski, był zna-
nym lubelskim lekarzem. To on mógł odkryć specyficzny 
mikroklimat Adampola przyciągający w to miejsce letni-
ków. Potomkowie rodziny Majewskich sugerują, że roz-
powszechnianie tej informacji mogło być pomysłem Zyg-
munta, który chciał w ten sposób zachęcić do kupowania 
sprzedawanych przez niego działek. 

Z pionierskiej rodziny pochodził kolejny Adam Ma-
jewski, syn Adama Kazimierza.30. Uczęszczał do lubel-
skiego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, 

26   Agnieszka Wójcik, Trzeba iść przez życie tak, żeby jakiś ślad po nas pozostał 
[w:] Głos Świdnika nr 1/2005.

27   Por. ogłoszenie [w:] Ziemia Lubelska, nr 297, 8 lipca 1919 roku, s. 4.

28   Przed sąd opinji, p. Zygmuncie Majewski!, Ziemia Lubelska, nr 484, 20 li-
stopada 1919 roku, s. 2.

29   3 dnia na dzień, Ziemia Lubelska, nr 494, 26 listopada 1919 roku, s. 3.

30   Urodzony 24 maja 1907 roku w Lublinie. Po wybuchu wojny przystąpił we 
Lwowie do Szpitala Wojennego nr 606, przez „zielone” granice dostał się do 
Francji, żołnierz armii gen. Władysława Andersa, uczestnik bitwy pod Mon-
te Cassino. Pisarz, autor m.in. wspomnień wojennych Zaczęło się w Tobruku. 
Opowieść o Adolfie Bocheńskim, Wojenne opowieści porucznika Szemraja, Le-
karz też człowiek. W 1947 roku powrócił do kraju. W latach 1957–60 pracował 
w I Klinice Chirurgicznej AM w Lublinie, gdzie pracował również jego ojciec 
lekarz. Zmarł w rocznicę swoich urodzin 24 maja 1979 roku w Toruniu, po-
chowany na Powązkach.

Ogłoszenie reklamujące „Bogdanówkę” i „Leszczynkę”

Pierwszą świdnicką zabawę zapowiadała Ziemia Lubelska z 30 VII 1916 r.
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studiował medycynę w Lublinie i we Lwowie, doktor me-
dycyny, chirurg. Wraz z kolegami, w czasach studenc-
kich, zawiązał spółkę, celem sfinansowania wyjątkowe-
go pomysłu. Postanowili zbudować dalekomorski jacht 
sportowy typu yawl, któremu nadali imię dawnego wład-
cy „Książę Mestwin”. Młodzi szkutnicy prace rozpoczęli 
w marcu 1933 roku, w Świdniku, na terenie willi Majew-
skich. Wieść o tym rozniosła się, dając asumpt do takich 
wypowiedzi na łamach prasy: 

„w środku omal Polski, buduje się pierwszy polski 
statek, wyprodukowany wyłącznie polskimi 
rękami i wyłącznie z polskich materiałów. 
Z zadowoleniem stwierdzamy, że rzeczywiście 
Świdnikowi pod Lublinem przypadł zaszczyt, że 
jest siedzibą pierwszej stoczni polskiej, że z jego 
lasów w najbliższych już dniach odtransportowany 
będzie na morze pierwszy, w całem tego słowa 
znaczeniu, polski statek. […] Nie jest to rzecz prosta 
żaden pancernik, lub chociażby trawler, marynarki 
wojennej. Nie zbudowano też w Świdniku żadnego 
okrętu marynarki handlowej. Zrobiono jednak 
pierwszy wyłom w dotychczasowej zasadzie, że 
Polska jest skazana w budowie morskiego sprzętu 
na pomoc zagraniczną.”31 
Za ten, jak widać, historyczny wyczyn odpowiedzial-

nych było czterech studentów Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie: Mikołaj Aułuchow, Adam Majewski, 
Ludgier Zarychta i Mieczysław Rosyk, który był kon-
struktorem jachtu oraz Józef Groch – młody inżynier, ab-
solwent Politechniki Lwowskiej, kierujący pracami tech-
nicznymi. Byli oni członkami Akademickiego Związku 
Morskiego i Ligi Morskiej i Kolonialnej. Nad jachtem 
pracowali wszyscy, korzystając przy tym z wykwalifiko-
wanej pomocy rzemieślników: cieśli ze Świdnika Stanisła-
wa Karkosińskiego i lubelskiego kowala Gorzkowskiego. 
Metalowe elementy kowal wykonywał na miejscu, korzy-
stając z polowej kuźni użyczonej przez Lubelski Syndykat 
Rolniczy. Żagle uszyli szkutnicy własnoręcznie, korzysta-
jąc z płótna z Zakładów Żyrardowskich.

Zbudowany przez nich dwumasztowy jacht, miał 
14-metrowy grotmaszt oraz tylny 9-metrowy. „Książę 
Mestwin” miał 12 m długości, prawie 3 m szerokości, za-
nurzenie 1,7 m i wyporność 6 ton, ożaglowanie 55 m2.32 
Wyposażony został w wygodną kajutę z czterema kojami 
wybitymi materacami. Koszt budowy wyniósł ok 5 tys. zł. 
Według przekazów rodzinnych, na ostatnim etapie, gdy 
pojawiły się problemy finansowe, ciężar sfinalizowania 

31   Głos Lubelski nr 207, 1 sierpnia 1934 roku, s. 5.

32   Sprawozdanie okręgu lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonjalnej za rok 1934, 
s. 28.

Głos Lubelski nr 66, 7 marca 1925, s 6

Willa „Sosenka” Majewskich, w dzisiejszym kształcie

Zdjęcie rodziny Majewskich wykonane przy okazji ślubu Anny  
z domu Majewskiej, 1935
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przedsięwzięcia wziął na siebie konstruktor, Mieczysław 
Rosyk.33

Lubelska prasa informowała, 11 sierpnia 1934 roku34, 
że budowa jachtu została zakończona.

„Książę Mestwin” miał pływać pod banderą Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej okręgu lubelskiego, jako jej pierwszy 
jacht. Dzięki wsparciu ligi, lubelski magistrat ułożył ko-
lejkę wąskotorową z posesji Majewskich do stacji kolejo-
wej w Świdniku, lubelskie warsztaty kolejowe udostępniły 
dźwigi do załadunku na platformę kolejową a kolej nie-
odpłatnie przetransportowała jacht. Najpierw do Lubli-
na, gdzie podczas wielogodzinnego postoju na stacji ko-
lejowej mogli go oglądać mieszkańcy. Tam tę niezwykłą 
przesyłkę poddano ważeniu. Wraz z podtrzymującym go 
rusztowaniem było to aż 7 ton. Przeprowadzono też róż-
ne badania, między innymi wykonując próby przejazdu 
pod bramami symulującymi przekroje tuneli, wysokość 
mostów i przejazdów na zaplanowanej trasie. Wszystkie 
te czynności sprawdzające opóźniły wyjazd. Dlatego do-
piero następnego dnia, w niedzielę wieczorem, wyruszyła 
do Gdyni wielka platforma wagonowa – z jachtem zamo-
cowanym przy pomocy specjalnego rusztowania i syste-
mu łańcuchów oraz lin. W podróż, w kajucie jachtu, wy-
ruszył również jeden z konstruktorów, inżynier Groch, 
by nadzorować na miejscu wyładunek i montaż masz-
tów.35 Transport miał przybyć na miejsce następnego 
dnia, gdzie – po założeniu ożaglowania – miał się odbyć 
chrzest i spuszczenie jachtu na wodę.

Wagon ze statkiem ustawiony został przy Wybrzeżu 
Śląskim w Gdyni. Przy wyładunku, niestety nie wytrzy-
mały uchwyty i jacht spadł z wysokości 3 m na wagon 

33   Informacja od wnuka, Alberta Hanslika, z 8 kwietnia 2019 roku.

34   Głos Lubelski nr 217, 11 sierpnia 1934 roku.

35   Głos Lubelski nr 220, 14 sierpnia 1934 roku.

transportowy36. Na szczęście nie został poważnie uszko-
dzony, popękały jedynie szyby w oknach kajuty. Po po-
nownym, szczęśliwym już, opuszczeniu na wodę, jacht 
przeholowano do przystani klubowej. Tam potwierdzo-
no, że konstrukcja jest mocna, a linia wodna odpowia-
da przewidywanej na podstawie teoretycznych wyliczeń. 
Swoje uznanie wyraził niewątpliwy autorytet, Jan Wit-
kowski, który podobnej wielkości jachtem przepłynął 
w latach 30. Atlantyk. Podczas transportu świdnicki jacht 
został jednak wybrudzony do tego stopnia, że zachodziła 
konieczność jego ponownego malowania i lakierowania. 
W tym celu odholowano go do stoczni. Tam miał prze-
zimować, ponieważ zbliżała się już jesień, burzliwa za-
zwyczaj na Bałtyku, niekorzystna dla żeglugi pora roku. 
„Książę Mestwin” swoją karierę żeglarską miał rozpocząć 
w nowym sezonie następnego roku 1935.

Lubelska prasa żywiła nadzieję, że „w przyszłym roku 
«Mestwin» zrobi żeglarską karjerę i szeroko rozniesie sła-
wę ziemi Lubelskiej w swojej macierzystej «suchej» stocz-
ni w Świdniku.”37

Niestety, dalsze losy jachtu są nieznane. Podobno był 
widziany nawet gdzieś u wybrzeża Afryki, tam gdzie fil-
mowa Casablanca…

Adam Majewski miał dodatkowo wyjątkowy talent li-
teracki. Jest autorem kilku książek, w tym najpopularniej-
szej, która doczekała się kilku wydań, autobiografii „Woj-
na ludzie i medycyna”,38 w której opisał swoje wojenne 
przeżycia. Były one niekiedy dramatyczne, bo Majewski 
był lekarzem polskiego wojska, uczestnikiem bitwy pod 
Monte Cassino.

36   Głos Lubelski nr 239, 2 września 1934 roku, s. 7.

37   Ibidem.

38   Pierwsze wydanie w 1960 roku.

Artykuł w Głosie Lubelskim zapowiadający pierwszy polski jacht – z Świdnika pod Lublinem
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Po wojnie, w rękach rodziny Majewskich pozostała blisko jednohektaro-
wa posesja, oaza pięknego drzewostanu z willą „Sosenką”. Ta pionierska pla-
cówka, na przełomie 1960/61 roku, została rozparcelowana na działki budow-
lane. Skutkowało to wycinką drzew pod place budów. Las adampolski zaczął 
się kurczyć.

Do niedawna, w ewidencji zabytków kultury materialnej Świdnika figuro-
wało 12 obiektów39: dworzec kolejowy i domek zawiadowcy, wille „Bajka”, „Bo-
żenna”, „Grażyna” i „Jutrzenka” oraz drewniane domy przy ulicach Piłsudskie-
go, Partyzantów, Spacerowej, dom Pastuszewskich przy ul. Zielonej, a także 
dwa domy drewniane położone przy ulicy Leśnej, wśród których wyróżnia 
się dwór z Tarnowa. Budynki te świadczą o przeszłości miejsca, przypomina-
jąc o jego wyjątkowym niegdyś charakterze i historii starszej niż miasto, które 
tworzyło się z osiedli mieszkaniowych powstałych wokół zakładu WSK, a pra-
wa miejskie uzyskało dopiero w 1954 roku.

W sąsiedztwie budynku „starej stacji” znajduje się kilka willi z lat 20. XX 
wieku. Przy ul. Leśnej 3, na dużej działce, pośród wyjątkowych okazów drzew, 
majestatycznej robinii i dwupniowego czerwonego buka, stoi najładniejsza 
z nich. To pierwotnie XIX-wieczny dwór z Tarnowa, przeniesiony do Adam-
pola po 1920 roku. To do tego właśnie domu przyjeżdżała poetka, tłumaczka, 
autorka wielu książek, Anna Kamieńska (1920–1986), której imię – jak widać 
nie przypadkowo – nosi świdnicka Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publicz-
na. Do Świdnika, do rodziny ze strony ojca, dziadka Konstantego, ale przede 
wszystkim do swojej siostry, Marii Wołoszyńskiej, Kamieńska przyjeżdżała 
wielokrotnie.

Bywała tutaj często przed wojną. Podczas okupacji mieszkała „u dziadków” 
z najbliższą rodziną, zmuszoną opuścić Lublin. Pracowała wówczas w nadle-
śnictwie, kształciła się oraz sama udzielała konspiracyjnych lekcji. Działała 
też w harcerskiej podziemnej organizacji Szarych Szeregów, pomagała więź-
niom Majdanka. 

W Świdniku powstały jej wiersze, tu także… malowała.
Powracała do miejsc dzieciństwa i dojrzewania często we wspomnieniach. 

W swoim notatniku Anna Kamieńska zapisała: „Przypominam sobie, co się ro-
biło na wakacjach dawno, dawno temu w Świdniku. Było siedzenie w jakichś 
porzeczkach czy wiśniach. Huśtawka, książki, marzenie (jakże dużo czasu na 

39   Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Województwo lubelskie, t. 22, Ośrodek Dokumentacji Za-
bytków, Warszawa 1995, ss. 443 i 444.

Mural Pawła Kasperka na elewacji budynku Adampola

Dr Adam Majewski w Tel Awiwie 1943

Okładka książki A. Majewskiego
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to potrzeba!), wyjazd w pole do żniw bryczką, siedzenie 
na schodach ganku, słuchanie odgłosów gospodarstwa, 
skrzyp studni, kołatki wracających z pastwiska krów.”40

Świdnik, pola, las, nadleśnictwo, te miejsca głęboko 
wbiły się w pamięć, jako te, w których przeżyła dzieciń-
stwo, jeden z najistotniejszych – według niej – etapów ży-
cia człowieka. Dzieciństwo traktowała niezwykle poważ-
nie i je broniła, dostrzegając w dziecięcej twórczości jakże 
często „fałszywy humor książek dla dzieci”.41

Jej dziennik jest pełen Świdnika – na jawie i we śnie. 
Tylko świdnicki jest zapach jaśminu, tylko tu była praw-
dziwa zima, tylko do świdnickiego lasu można porównać 
inne, tylko tutaj są takie „wysokie cirrusy”, ptaki pierzaste. 

Po latach, już jako osoba dojrzała, w swoim „Dzienni-
ku”, pod datą 1 stycznia 1976 roku, poetka zapisała: „Po-
łożyłam się przed nowym rokiem. Ale nie mogłam za-
snąć. Wstałam więc i dopełniłam naszego tradycyjnego 
obrzędu domowego: spaliłam zapisane na karteczce ży-
czenie. Dziwne, że jest to znowu to samo życzenie, co 

40   Anna Kamieńska, Notatnik 1965-1972, „W drodze” Wydawnictwo Polskiej 
Prowincji Dominikanów, Poznań 1988, s. 260.

41   Sławomir Myk, Tylko tu była prawdziwa zima, Głos Świdnika nr 44-45, 
1992.

w latach mojej wczesnej młodości, gdyśmy spalały życze-
nia w Świdniku, w czasie okupacji i jeszcze potem, gdy 
Świdnik był naszym wspólnym domem rodzinnym”.

Przyjaciółką Kamieńskiej w latach gimnazjalnych była 
Julia Hartwig, poetka, która Annę, nazywaną przez bli-
skich Hanką, tak opisała: „Hanka rysuje mi się zawsze na 
tle swojej rodziny, sióstr, więcej mi niż bliskich, jej mat-
ki, wobec której czułam serdeczny respekt, i wspaniałej 
babki, szczupłej pani w białym żabocie, obdarzonej nie-
codziennym poczuciem humoru, którą łączyło z Hanką 
jakieś ciche porozumienie.”42

Julia Hartwig często przyjeżdżała do Anny, do Świd-
nika, by tutaj razem spędzać czas, niemal całe wakacje. 
„Dom w Świdniku – nieduża, ale bardzo ładna willa z ta-
rasem, oranżerią i ogródkiem, robiła wrażenie luksusu 
[...]. Na górce, w pokoiku obok oranżerii, przesiadywały-
śmy pisząc lub czytając wiersze, w czym ja okazywałam 
się stanowczo mniej pilna i wytrwała. Reszta dnia upły-
wała nam na spacerach, rozmowach i słuchaniu gry na 
fortepianie Krysi – jednej z sióstr, nazywanej przez Hankę 
«moją piękną siostrą».

42   Julia Hartwig, Pisane przy oknie.

Polska mapa taktyczna WIG Lublin Południe 1937
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Krysia została po wojnie aktorką, wyszła za mąż za re-
żysera Ludwika Rene. Inteligentna, z poczuciem humo-
ru babka, dziadek – doglądający róż, dojeżdżająca na nie-
dzielę troskliwa matka, gromadka dziewcząt o wyraziście 
zarysowanych charakterach, bliska przyjaciółka obok – 
cóż mogło mi się wówczas przydarzyć lepszego, niż taka 
okresowa adopcja.”43 – tak zapamiętała ten dom, ludzi 
i czas Julia Hartwig.

Motyw Świdnika i jego okolic pojawia się w twórczości 
pisarki, w opowiadaniach i dzienniku oraz poezji. Miejsce 
to uwieczniła w kilku utworach: „Droga przez Biskupie”, 
„Drogowskaz”, „Mełgiew”, „Sadzenie ziemniaków”, „Bie-
lenie izby”, „Siostro moja, przy mnie stań…” oraz „Poże-
gnanie dzieciństwa”, wierszu, który powstał w Świdniku 
w 1953 roku.

Nie ufam prawdzie wspomnień
bo to co nas opuszcza
odchodzi na zawsze
jeden jest nurt tej świętej rzeki
a przecież pragnę zachować wierność
pierwszym zdziwieniom uznać za mądrość
dziecinne uniesienie brwi
i nieść do końca w sobie ścieżkę
w świdnickim lesie opryskaną
plamami słońca
szukać jej wszędzie
w galeriach sztuki w cienistych kościołach
tę ścieżkę którą biegłam
bezwiednie sześcioletnia
w pierwotną tajemniczą swą samotność44

Dom ten ogarnia jakiś swoisty genius loci, bo nie tyl-
ko tutaj rodziło się słowo, ale również i obraz. Mieszkali 
tutaj i tworzyli wybitni artyści, małżonkowie Maria i Je-
rzy Tomaszkowie.

Jerzy, uznany akwarelista, specjalizujący się w pejza-
żach i martwych naturach, Maria była wybitną artystką 
tematyki religijnej. Wiąże się z nią anegdota z czasu wal-
ki o kościół w Świdniku, zaplanowanym przez komuni-
stów – podobnie jak Nowa Huta – jako miasto „bez Boga”. 
Po kilkudziesięciu latach uporczywych starań mieszkań-
ców udało się w 1975 r. uzyskać zezwolenie wojewody 
na budowę kościoła w Świdniku. Bezzwłocznie rozpoczę-
to budowę i już w 1978 r. uroczyście wmurowany został 
kamień węgielny. Ówczesny proboszcz, ks. Hryniewicz, 
udał się na Jasną Górę po kopię obrazu Matki Bożej. Pau-
lini wskazali sklepy wokół klasztoru, gdzie takie sprzeda-
wano. Ks. Hryniewicz prosił o wskazanie miejsca, gdzie 
można zdobyć najlepszą, najwierniejszą kopię. „Przez 

43   Julia Hartwig, O Annie Kamieńskiej, wypowiedź podczas sesji naukowej po-
święconej Annie Kamieńskiej zorganizowanej przez Muzeum Lubelskie, 2006.

44   Anna Kamieńska, Ścieżka w lesie [w:] Nowe Imię, 1987, s. 71.

Willa przy ul. Leśnej 3

Willa Grażyna

Willa Jutrzenka

Obrazy z Jutrzenki
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wiele lat mieszkańcy walczyli o kościół, to musi być naj-
lepsze dzieło!” – argumentował proboszcz ze Świdnika. 
„Jest taki twórca, ale to bardzo daleko” – tłumaczyli pau-
lini. „To nie ma znaczenia, pojadę” – deklarował ks. Hry-
niewicz. „A to musi ksiądz pojechać aż do ...Świdnika!” 
Chodziło bowiem właśnie o Marię Tomaszkową. 

Z ulicy Leśnej przenosimy się w inną część Adampola, 
gdzie odszukamy – bez wątpienia najpiękniej utrzyma-
ną spośród wszystkich dawnych willi – „Grażynę”. W lip-
cu 1914 r. Wacław Moritz (1865-1947), właściciel Fabry-
ki Maszyn i Narzędzi Rolniczych w Lublinie, a w okresie 
pierwszej wojny światowej, podczas okupacji austro-wę-
gierskiej, wiceprezydent Lublina, rozpoczął budowę tego 
drewnianego domu letniskowego w Adampolu na działce 
numer 56.45 Budowę zakończono w maju 1915 r. i dom od 
razu został zamieszkany. Dwa lata później, w roku 1917 
zadecydowano o sprzedaży willi Kancelarii Notarialnej 
„Paczkowski i syn” z Lublina. W 1924 roku dom ponow-
nie zmienia właściciela. Od kancelarii odkupiła go rodzi-
na Szcześniewskich, prowadząca w Lublinie znane sklepy 
kolonialne i perfumeryjne oraz regionalne przedstawi-
cielstwo firmy kosmetycznej Palmolive. W obrębie swo-
jej posiadłości Szcześniewscy prowadzili hodowlę psów 
i królików znaną w całej Europie. Z okresu międzywo-
jennego pochodzi stojąca do dzisiaj obok domu figurka 

45   Por. „Grażyna” z przeszłością, Michał Kozłowski, Kurier Lubelski, 3 czerw-
ca 2004 roku.

Matki Bożej. Kiedyś odbywały się nawet przy niej nabo-
żeństwa majowe. 

Stefan Szcześniewski jako jeden z pierwszych na tym 
terenie mógł szczycić się pojazdem spalinowym, gara-
żował w Świdniku motocykl z wózkiem, o numerze LB. 
75310.46 Leokadia Szcześniewska figuruje w książce tele-
fonicznej na 1939 rok, pod 4 numerem telefonu, na ...pię-
ciu abonentów ze Świdnika. Szcześniewscy angażowali 
się społecznie, należeli do inicjatorów utworzenia parafii 
rzymskokatolickiej w Kazimierzówce.

Wśród niepotwierdzonych informacji pojawia się 
i taka, że właściciel willi, Stanisław Szcześniewski, wziął 
udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Następnie ponoć 
powrócił do Adampola, w którym stacjonowali już Niem-
cy, rozpoczynając działalność konspiracyjną. W 1940 r. 
miał zostać jednym z założycieli Związku Walki Zbroj-
nej okręgu Lublin. W innej adampolskiej willi, w nieist-
niejącej dziś „Milerówce”, a w której stacjonowali Niem-
cy, Szcześniewski miał utworzyć archiwum podziemnej 
organizacji. Swoją działalność przypłacił życiem. Archi-
wum organizacji przepadło podczas niemieckiego bom-
bardowania w 1944 r. w gruzach „Milerówki”, która znaj-
dowała się przy końcu dzisiejszej ul. Partyzantów. 

Na okres dwóch tygodni, na przełomie listopada 
i grudnia 1944 r., Armia Czerwona urządziła w wilii 
„Grażyna” szpital polowy. Niewprawna obsługa uszko-
dział wtedy piece kaflowe. W powojennych latach, 1945–
1949, mieściła się tutaj szkoła publiczna, jedna z pierw-
szych w okolicy. Według Stefana Kozła47, mieszkały tutaj, 
aż do początku lat 50. XX w., żony instruktorów ze szko-
ły pilotów w Świdniku, panie Krawczyk i Olejniczak, cze-
kając na powrót swoich mężów z Anglii.

Prawowici właściciele domu, Szcześniewscy, powróci-
li do „Grażyny” dopiero w 1949 roku. Pozbawieni środ-
ków finansowych, nie byli w stanie wyremontować zde-
wastowanej willi. W końcu, w 1980 roku, zdecydowali 
się odsprzedać dom obecnemu właścicielowi, świdnickie-
mu przedsiębiorcy budowlanemu, który przywrócił blask 
temu miejscu. 

Obecnie dom jest bardzo ładnie utrzymany, elewa-
cjom przywrócono pierwotną przedwojenną barwę. Za-
chowano stare okna i kominy. Od frontu znajdowała się 
tabliczka z napisem „Grażyna. Aleja Bartosza Głowackie-
go”. Nieopodal, podczas prac porządkowych, obecny wła-
ściciel znalazł szwajcarski zegarek. Dom ten, jako jedna 
z niewielu adampolskich willi, położony jest na dużym 
obszarze, doskonale eksponującym jego walory. Willa 
otoczona jest wysokimi dębami. Jeden z nich ma ponad 
czterysta lat, sądząc po blisko 5. metrowym obwodzie.

46   Lubelski Dziennik Wojewódzki nr. 23, 15 grudnia 1936 roku.

47   Vide Biała plama, op. cit.

Janusz i Halina 
Podolszyńscy
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Podczas remontu domu, przeprowadzonego w 1984 roku, odkryto kamień 
węgielny, na którym widniał napis: „Dom ten poświęcam mojej ukochanej 
Grażynie”, tłumaczący nazwę willi, ale nie dający odpowiedzi na pytanie kto to 
była, owa tajemnicza Grażyna. Podania mówią, że ukochana pierwszego wła-
ściciela. Czy kiedyś się dowiemy?

Ciekawa architektonicznie willa znajdowała się przy ul. Koło 6 (dawna nu-
meracja: Adampol 125). Był to okazały piętrowy drewniany dom o nazwie 
„Jutrzenka". Ta ładna willa, o trzynastu aż izbach,48 łączyła walory budow-
nictwa dworkowego, nawiązującego do polskiego dworu klasycystycznego 
z XIX w. i budownictwa drewnianego spotykanego choćby w podwarszaw-
skich letniskach.

Budynek postawiony na planie prostokąta dzieliła facjata. Od frontu, od 
strony ulicy Koło, od zachodniej strony, znajdował się mały, dobudowany ga-
nek. Dwa pozostałe zdobiły boki „Jutrzenki". Od wschodu, na piętrze zbudo-
wany był niewielki balkon, nad którym umieszczony był szyld z nazwą. Ar-
chitekturę domu uzupełniały snycerskie elementy: drewniane maswerki oraz 
biegnący nad okapem dachu fryz. 

Willa powstała prawdopodobnie w 1915 r.49 i była własnością Jana Maka-
rego Podolszyńskiego. Jego pierwsza żona, Jadwiga Modelska50 (siostra Anto-
niego Mariana Modelskiego) zmarła w 1908 roku na gruźlicę. Podolszyńscy 
mieli dwoje dzieci: Janusza i Halinę, która wyszła za mąż za Henryka Nowic-
kiego. Fotografię tych mieszkających w tym domu dzieci odnaleziono na stry-
chu „Jutrzenki” podczas prac rozbiórkowych.

Po śmierci żony Jadwigi, Podolszyński wziął ślub w Lublinie ze swoją ku-
zynką Zofią de domo Majewską, córką lekarza Adama Majewskiego. Zamiesz-
kali razem w „Jutrzence”. Przez jakiś czas mieszkała w tym domu również oso-
ba próbująca swoich sił w malarstwie. Z tego okresu zachowało się kilka prac, 
głównie o tematyce religijnej.

Spadkobiercy, Halina Nowicka i Henryk Jan Nowicki, działając również 
w imieniu Janusza Podolszyńskiego, sprzedali w 1973 roku dom oraz przyle-
gły teren o obszarze ponad 22 arów dwóm małżeństwom: z Krępca i z okolic 

48   Ibidem, s. 2.

49   Akt notarialny z 19 września 1973 roku, notariusz Adolf Dzyr, Lublin, s. 2.

50   Urodzona  10 sierpnia 1871 roku w Biłgoraju.

Szyld Jutrzenki

Willa Bożenna

Wanda Papiewska z córką Bożeną
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Piask.51 Inne części z całej, dużej niegdyś nieruchomo-
ści, zostały sprzedane 27 czerwca 1966 roku. Pod koniec 
swojej obecności w Świdniku, wciśnięta pomiędzy dosta-
wione wokół kolejne współczesne domy, stała się z ulicy 
praktycznie niewidoczna. 

„Jutrzenka” w sensie prawnym nie była zabytkiem, 
miała status obiektu posiadającego wartość historycz-
ną i architektoniczną. W lutym 2009 r. została sprzeda-
na, a miesiąc później rozebrana i przeniesiona w okoli-
ce Piask.

Kolejne obiekty, znajdujące się na terenie Świdnika, fi-
gurujące w ewidencji zabytków województwa lubelskie-
go, to czekający ratunku bardzo zaniedbany dom drew-
niany z 1915 r., u zbiegu ul. Piłsudskiego do ul. Traugutta 
oraz drewniana willa „Bożenna” z ok. 1910 r., przy ul. 
Wojska Polskiego 36. Willa ta od zachodniej strony po-
siada całkowicie przeszkloną werandę, nad którą umiesz-
czono stylizowany napis z nazwą. 

„Bożenna” była letnim domem Jana Hieronima Hem-
pla, publicysty, krytyka literackiego, dziennikarza, twór-
cy lubelskiego ruchu spółdzielczego, który w 1913 roku, 
m.in. wraz z siostrą Wandą Papiewską52, założył Lubelską 
Spółdzielnię Spożywców. 

W willi tej, aż do swojej śmierci, mieszkała siostra 
Hempla, Wanda Papiewska. Papiewscy mieli córkę Bo-
żenę53 i być może stąd wzięła się nazwa willi, którą wy-
budował wuj Bożeny.

Interesujący jest wątek zażyłości Papiewskich z Bo-
lesławem Bierutem. Wg informacji od jej potomków, 
ponoć Hemplowi spodobała się służąca, z którą począł 
dziecko. Być może chodziłoby o ojca Józefa Hempla lub 
nastoletniego Jana. Służącą obficie wywianowano i wyda-
no za mąż za włościanina …Bieruta. Czy to wyjaśniałoby 
spotkanie komunistów w willi socjalisty Hempla „Bożen-
na” w Świdniku? Do takiego spotkania, a właściwie tajne-
go zebrania komunistów, z udziałem przybyłego z War-
szawy Jana Hempla, doszło wiosną 1926 roku właśnie 
w „Bożennie”.54 Takie rodzinne powiązanie Hempel-Bie-
rut, tłumaczyłoby również późniejszą wyjątkową pomoc 
Bieruta dla osób, za którymi wstawiała się Papiewska, de 
facto krewna. Wykorzystując znajomość z prezydentem 
Bierutem, u którego dodatkowo jej mąż, Franciszek Pa-
piewski, był wicedyrektorem Kancelarii Cywilnej55, Wan-
da Papiewska, w latach pięćdziesiątych XX w., starała się 

51   Akt notarialny z 19 września 1973 roku, s. 1.

52   Urodzona 23 maja 1883 roku, zmarła 14 stycznia 1974 roku. Działacz-
ka społeczna,

53   Bożena Drwal miała dwóch synów, Radosława i Pawła.

54   Wg relacja Pawła Ryczka, za Stanisław Krzykała, Z dziejów KPP na Lubel-
szczyźnie 1924–1928 [w:] Biblioteka Społeczno Polityczna Zagadnienia Histo-
ryczne tom 1, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1967, s. 31.

55   Zbigniew Landau, Polski Słownik Biograficzny t. 25 s. 172.

wpływać na łagodzenie niesprawiedliwych i nieuzasad-
nionych wyroków sądowych. W kilku wypadkach jej in-
terwencje dały pozytywne rezultaty, chociaż władze lo-
kalne zarzucały Papiewskiej, że broni „reakcjonistów”.56 
Skutecznie interweniowała u Bieruta np. w sprawie na-
uczycielki Małgorzaty Szewczyk, a także harcerki Danu-
ty Magierskiej57 oraz mieszkańca Świdnika, Tomasza Ki-
cińskiego, którego z gospodarstwa, znajdującego się na 
tyłach budynku dzisiejszej biblioteki, wywłaszczono pod 
budowę przedszkola i osiedla powstałego pomiędzy dzi-
siejszymi ulicami Skłodowskiej i Kilińskiego a ul. Środ-
kową i Spółdzielczą. Kiciński, prosząc o wsparcie Papiew-
ską, dodatkowo rozpuścił ponoć plotkę, że podczas wojny 
ukrywał się u niego towarzysz Bierut. Gospodarz miejsce 
to opuścił ok. 1959 roku, przenosząc się na opuszczoną 
nieruchomość w pobliżu stacji kolejowej.58

W miejscu budynków gospodarstwa Kicińskiego znaj-
duje się dzisiaj Przedszkole nr 6. O historii tego miejsca 
świadczą rosnące nadal stare drzewa owocowe i utwo-
rzony wokół „gruszy Kicińskiego” Zaułek Poetów, pięk-
nie zagospodarowany przez miasto i prowadzony przez 

56   Zbigniew Landau, op. cit.

57   Za: http://teatrnn.pl/leksykon/node/1190/danuta_magierska_1910_1984

58   Relacja Henryka Wójcika z 10 września 2013 roku.

Stodoła Kicińskiego

Zaułek Poetów w miejscu gospodarstwa Kicińskiego
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bibliotekę skwer, miejsce wydarzeń kulturalnych, ze sce-
ną osłoniętą fragmentami ścian imitującymi oryginalne 
zabudowania. 

Wracając do domu Hempla, to późniejszym właści-
cielem willi „Bożenna” został sołtys Bronisław Kordy-
ga, od którego około roku 1960 „Bożennę” miał odkupić 
ówczesny proboszcz parafii w Kazimierzówce, ks. Józef 
Bieńkowski. Był to czas wieloletniej walki mieszkańców 
młodego miasta Świdnika o świątynię. Ks. Bieńkowski 
zamierzał tutaj prowadzić punkt katechetyczny dla mło-
dych świdniczan. Niestety, plan ten się nie powiódł, wła-
dze komunistyczne zakazały prowadzenia nauki religii. 
Obecnie dom znajduje się w rękach potomków sołtysa 
Kordygi.

Przy ul. Zacisze odnajdziemy kolejną drewnianą willę. 
To „Zakopianka”, nawiązująca nie tylko nazwą, ale rów-
nież pod względem architektonicznym do budownictwa 
uzdrowisk górskich: spadzisty dach, weranda, od półno-
cy i zachodu małe ganki, podwieszany balkon, a całość 
ozdobiona kunsztowną dekoracją snycerską. Willa ta była 
własnością Michała Chodorowskiego, a po wojnie szew-
ca Kuczmińskiego.59

Nieistniejące niestety wille, zapamiętane przez miesz-
kańców Adampola, to „Amerykanka” oraz willa „Wrzos”. 
Była to własność Niecieckich, która stała na pewno jesz-
cze w 1933 r. w okolicach dzisiejszej ul. Piłsudskiego, 
nieopodal „Grażyny”, przy dawnej alei Bartosza Głowac-
kiego. Potwierdzeniem jej istnienia jest karta pocztowa, 
którą zaadresowano do przebywającej tutaj na wakacjach 
z dziećmi Wandy Białkowskiej. 

„Ostoja”, wybudowana przez Przeradzkiego, później 
była własnością Drzałów (Dżałów?) i Kozłowskich. „Bie-
dronka” Czarneckich została rozebrana w latach 70. XX w. 

„Paryżanka” Korniłowiczów, usytuowana była w oko-
licy dzisiejszej ul. Świerkowej. Ostatnim właścicielem tej 
pięknej willi był Romuald Korniłłowicz. Odziedziczył ją 
po swoim ojcu Czesławie.

Czesław Korniłowicz (pisany przez jedno „ł”) przybył 
w Lubelskie w latach 40. XX wieku. Pochodził z polskiej 
szlachty osiadłej na Kresach Wschodnich. Rodzina Kor-
niłowiczów zmuszona była opuścić tamte tereny w związ-
ku z antypolską akcją nacjonalistów ukraińskich. Cze-
sław, wraz z trzema braćmi i siostrą, opuścił dom nocą, 
unikając niechybnej śmierci. Swoje życie uratowali dzięki 
życzliwości ukraińskiego sąsiada, który w ostatniej chwi-
li ostrzegł ich przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. 
Przeszli pieszo ponad 100-kilometrową trasę. Podczas 
ucieczki Czesław Korniłowicz poznał swoją przyszłą 
żonę Katarzynę, u której wraz z rodzeństwem znalazł 
schronienie w czasie okupacji niemieckiej. Zamieszkali 

59   Relacja Stefana Kujawskiego, wrzesień 2014 r.

w Zaraszowie, niedaleko Bychawy. W 1943 roku przy-
szła na świat ich pierwsza córka Izabela, a w 1946 roku 
syn Romuald.

Rodzinie Korniłowiczów udało się uratować trochę 
przedwojennych kosztowności, za które w latach 50. XX 
wieku nabyli nieruchomości w Świdniku. W 1957 roku 
Katarzyna i Czesław Korniłowiczowie kupili od państwa 
Zielińskich ponad półhektarową posiadłość z przedwo-
jennym domem, którą Zielińscy nabyli dzisięć lat wcze-
śniej, w 1947 roku. Przed II wojną światową była to pięk-
na, letniskowa willa, co potwierdzał negatyw na szklanej 
tafli fotograficznej, z lat 20. XX wieku, przekazywany so-
bie przez kolejnych właścicieli. 

Dom wykonano z drewnianych bali. Posiadał dwie 
duże, przeszklone werandy, od wschodniej i zachod-
niej strony. Przy werandach wiły się dorodne pnące róże, 
a cały dom okalał piękny ogród. Przed werandą wschod-
nią znajdował się taras, na którym latem ustawiane były 
stoliki dla letników. Od strony północnej znajdowały się 
schody prowadzące na przestronne, mieszkalne podda-
sze. Od południa umieszczony był stylowy, rzeźbiony, 
drewniany balkonik. Snycerskie zdobienia, przypomi-
nające styl nałęczowski, znajdowały się też na facjatach, 

Stodoła Kicińskiego

Zaułek Poetów w miejscu gospodarstwa Kicińskiego Willa Zakopianka
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od strony południowej i północnej. Na frontowej ścianie 
domu umieszczony był napis „Paryżanka”. 

Budynek posiadał na parterze sześć sporych pomiesz-
czeń oraz przestronne poddasze użytkowe. Na parte-
rze znajdowało się pięć pokoi oraz kuchnia oddzielona 
od saloniku ścianą z okienkiem, przez które wydawano 
letnikom posiłki. Każde pomieszczenie posiadało piec 
z ozdobnych kafli. 

„Paryżanka” usytuowana była na środku posiadłości. 
Od strony wschodniej sąsiadował z domem piękny sad, 
który przetrwał do końca lat 80. XX wieku. W sadzie ro-
sły jabłonie, grusze, śliwy, mirabelki, morwy oraz orze-
chy włoskie. Ogród ozdobiony był krzewami oraz rzad-
ko spotykanymi kwiatami. Rosły tam także wysokie stare 
drzewa: graby, sosny, brzozy oraz świerki. Dzięki temu 
działka obfitowała również w grzyby, poziomki i jago-
dy. Posesję zamieszkiwały liczne zwierzęta: borsuki, tchó-
rze, jeże, kuny, bażanty, sowy, puszczyki oraz inne ptac-
two. Miejsce to cechował swoisty, niepowtarzalny klimat. 
Jeszcze w latach 80. XX wieku, odnosiło się wrażenie jak-
by dom znajdował się w lesie, z dala od cywilizacji. Tutaj 
czas się zatrzymał. 

Budynek na przełomie lat 50. i 60. XX wieku zo-
stał przebudowany, otynkowany i pomalowany na bia-
ło. W konsekwencji przeróbek pozostała tylko jedna, 
wschodnia, weranda, z której widać było duży ogród, gra-
niczący bezpośrednio z niewielkim laskiem. Na terenie 
posesji znajdowała się oryginalna studnia, ok. 20 metrów 
od domu, oraz piwniczka, które przetrwały do lat 90. XX 
wieku. Posiadłość ogrodzona była drewnianym płotem.

Po 1945 roku władze PRL objęły willę „Paryżanka” 
tzw. „kwaterunkiem”, w związku z czym zamieszkiwa-
ło tutaj wiele osób. Ostatni właściciel, Romualda Kor-
niłłowicz wspominał, że jeden z lokatorów mieszkał na 

Szkic Paryżanki

Willa Bajka

Domek dozorcy w obecnym kształcie

Willa Rozkosz 1930
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poddaszu… z kozą. Peerelowskie zasady lokowania lo-
katorów powodowały absurdalną sytuację mieszkaniową 
ówczesnych właścicieli. Katarzyna i Czesław Korniłowi-
czowie, będąc właścicielami dwóch budynków, willi „Pa-
ryżanka" oraz dużej kamienicy w Lublinie, sami cisnęli się 
z dziećmi w dwóch izbach, nie otrzymując profitów pie-
niężnych z tytułu zajmowania pozostałych pomieszczeń 
przez inne osoby.

U schyłku XX wieku posiadłość podzielono na dział-
ki i kilka sprzedano. Nowa rzeczywistość wymusiła duże 
zmiany. W pobliżu starego budynku wybudowano nowy 
dom.

Nieopodal „Paryżanki” znajduje się „Bajka”. Należąca 
niemal do końca XX w. do Czarnołuskich, pomalowana 
na niebiesko jawiła się faktycznie jak z bajki. Funkcjono-
wała w latach 90. XX wieku jako bar. Później stała się wła-
snością rodziny znanej w Świdniku okulistki. Willa zosta-
ła rozebrana – w zamierzeniu do remontu, którego nie 
ukończono. Wysoki murowany fundament i pozostało-
ści pierwszej kondygnacji znajdują się na dużej, zadrze-
wionej działce przy ul. Świerkowej.

Przy ul. Leśnej znajdowała się jedna z największych 
w przedwojennym Adampolu, 14-pokojowa willa „Ha-
nia”, wybudowana prawdopodobnie w 1937 roku. Właści-
cielem tego domu był lubelski dentysta Roman Ogiński,60 
który swój gabinet prowadził w Lublinie przy Krakow-
skim Przedmieściu, pod nr 66. Nie był on jednak spo-
krewniony ze słynnym kompozytorem, autorem zna-
nego wszystkim maturzystom poloneza „Pożegnanie 
Ojczyzny”. Jego rodzina pochodziła z Koła w Wielkopol-
sce i zajmowała się bardziej przyziemnymi czynnościami, 
handlem i ubojem. Roman Ogiński z żoną Franciszką61 
korzystali z willi okazjonalnie, używając jej letniskowo, 
posiadali bowiem kamienicę w Lublinie, „w parafii ka-
tedralnej”. W 1936 roku, jak informował Dziennik Wo-
jewódzki, Ogiński garażował w Świdniku auto. W cza-
sie wojny, z powodu zaprószenia ognia – mieszkający na 
piętrze lokatorzy próbowali podsycić płomień w kuch-
ni dolewając benzyny – willa spłonęła62. Podczas ratowa-
nia dobytku sędziwy właściciel, siedząc w fotelu patrzył 
na płonący dom. Prawdopodobnie te przeżycia przyczy-
niły się do tego, że 22 września 1942 roku zmarł na serce. 
Wdowa, Franciszka z Bychawskich, zamieszkała w dwu-
pokojowym domku dozorcy, wybudowanym na jej pole-
cenie jeszcze w okresie budowania willi. Domek ten był 
dwukrotnie okradany, podczas nieobecności właścicielki. 

60   Urodzony w 1871 roku w Kole, syn Józefa i Franciszki z domu Sztelter.

61   Z domu Bychawska, córka Floriana i Marianny z domu Mazur, urodzona 
w Bystrzejowicach 30 września 1882 roku, wdowa po Różańskim. Z Ogińskim 
wzięła ślub 19 marca 1918 roku w katedrze św. Jana w Lublinie.

62   Wg naocznego świadka Stefana Kujawskiego, relacja ustna z 9 września 
2016 roku.

W trakcie trzeciego rabunku, 1 listopada 1954 roku63, 
Ogińska została zamordowana przez dwóch złodziei, 
prawdopodobnie rozpoznała bandytów i ci „nie mie-
li wyjścia”.64 Jej zgon zgłosił w gminie Mełgiew, w któ-
rej prowadzone były urzędowe sprawy Adampola, gajowy 
Mikołaj Kuwałek. Przebudowany dawny domek dozorcy 
stoi do dzisiaj, służąc za mieszkanie świdniczanom.

Najładniejsza na Adampolu była jednak ponoć willa 
„Rozkosz”. Znajdowała się przy obecnej ulicy Polnej. Był 
to duży, dwupiętrowy budynek, o dachu pokrytym blachą 
cynkowaną. Atrakcyjności dodawały mu cztery wieżycz-
ki i balkony poprowadzone wzdłuż całej ściany budynku. 
Architektura była tak odmienna od typowych w okolicy 
obiektów, że kiedy obcy ludzie, nieznający przeznaczenia 
budynku, przechodzili obok, zdejmowali czapki z głów, 
sądząc, że to budynek kościoła.65

Willa należała do Stefana Gąsiorowskiego, właści-
ciela słynnej, założonej w 1913 roku fabryki powozów 
i bryczek, usytuowanej w podwórku kamienicy przy uli-
cy Zamojskiej 10 w Lublinie, kontynuującej tradycje za-
kładu wytwarzającego powozy aż od 1860 roku.66 Fabry-
ka produkowała bryczki, wolanty, linijki, wieloosobowe 
omnibusy, sanie, ekwipaże i inne pojazdy. Powozy Gą-
siorowskiego trafiły do muzeum w Łańcucie i Olsztynie, 
niektóre eksponaty z fabryki obejrzeć można w podlu-
belskiej Kozłówce.

Z mieszkań willi „Rozkosz” usytuowanych na drugim 
piętrze widać było pobliski las dębowy. 

W 1930 roku na tle willi „Rozkosz" sfotografowali się 
w 1930 roku mieszkańcy Adampola. Trzecia z lewej Ele-
onora (z d. Olszewska) Dec, czwarta Zofia z Łodzi, druga 
z prawej Niusia Kuleszowa (żona prezesa banku w Wil-
nie). Na zdjęciu widać rosnący przed domem okazały 
krzak bzu.

W latach 40. na parterze willi mieszkały rodziny Bu-
gwiczów (mieli oni czworo dzieci, dwóch chłopców i dwie 
dziewczynki: Bronia i Zosia), Kranców, Nowaków (No-
wak był dozorcą tego domu). Pierwsze piętro było nieza-
mieszkane, zajmowała je okazjonalnie gospodyni, pani 
Gąsiorowska, która przyjeżdżała do willi latem. Na dru-
gim piętrze mieszkały rodziny Kujawskich, Jabłońskich 
(Jabłoński aresztowany został przez Niemców, zgładzony 
„Pod Zegarem” w Lublinie), Szkopków (zajmowali miesz-
kanie od zachodniej strony) i Zielińskich67. Na tej kondy-
gnacji w części dach się obniżał, były tutaj tzw. komórki, 
pomieszczenia gospodarcze.

63   Akt zejścia nr 76 z 2 listopada 1954 roku.

64   Relacja Henryka Wójcika, 21 czerwca 2016 roku.

65   Relacja Stefana Kujawskiego, kwiecień 2009 roku.

66   Lublin przewodnik, op. cit., s. 406.

67   Relacja Stefana Kujawskiego, wrzesień 2014 roku.
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Ta przepiękna willa została niestety spalona w Boże 
Narodzenie 1943 roku. Stało się tak w odwecie za niefor-
tunne zastrzelenie żołnierza niemieckiego. Towarzyszy-
ły temu dramatyczne sceny. Kulminacją było wrzucenie 
w płomienie głuchego mieszkańca, pana Puszkę, który 
nie zareagował na komendę niemieckiego żołdaka.

Poniższy rysunek willi wykonał, po ponad 60 latach, 
odtwarzając z pamięci jej wygląd, mieszkaniec „Rozko-
szy”, Stefan Kujawski.

Wśród mieszkańców przedwojennego Adampola były 
spokrewnione ze sobą rodziny Gwiazdów, Lipińskich, 
Majewskich, Modelskich, Olszewskich, Podolszyńskich, 
Serejów.

Adampol to nie tylko letnisko, wypoczynek i wczaso-
wicze, ale również codzienne życie, jego trudy i bolącz-
ki. Narzekano na łamach lubelskiej prasy68 na stan dróg, 
głównie alei prowadzącej ze stacji kolejowej w głąb lasu, 
do kilkunastu willi, apelując o poprawę stanu do wójta 
gminy Mełgiew i sejmiku powiatowego.

Główne drogi przedwojennego Adampola nosiły na-
zwy, tak jak w mieście, ale odmienne od dzisiejszych. Ale-
ja Kościuszki to dzisiejsza ul. Partyzantów, aleja Bartosza 
Głowackiego to obecnie ul. Józefa Piłsudskiego, a ówcze-
sna ul. Jagiellońska nosi dziś nazwę Romualda Traugutta.

Do połowy lat 20. XX wieku nie było w Świdniku poczty 
ani agencji telefonicznej. Było to dotkliwe szczególnie dla 
wypoczywających tutaj letników. Wiosną 1924 roku dy-
rekcja Poczt i Telegrafów zaproponowała pracownikom 
kolei uruchomienie agencji pocztowej na stacji Świdnik. 

68   Vide Z naszych letnisk. Bolączki Świdnika [w:] Głos Lubelski nr 256, 18 
września 1925.

Nikt z kolejarzy na taką propozycję nie przystał z powo-
du niskiego wynagrodzenia. Zdecydowała się na to na 
szczęście jedna z mieszkanek Adampola, która na ten cel 
wydzieliła pomieszczenie w swoim mieszkaniu, a sama 
odbyła kilkutygodniową praktykę w lubelskim urzędzie 
pocztowym. Dzięki temu Świdnik zyskał pocztę. Agen-
cja funkcjonowała w godzinach typowych dla poczty: 
10-12 i 16-17. Z telefonu można było korzystać w godz. 
8-12 i 15-18. Na początku działalności agencji nadawa-
no w niej średnio 2 listy tygodniowo. Główna działalność 
polegała na obsługiwaniu nadleśnictwa, z którego inicja-
tywy uzyskano połączenie telefoniczne. Nadleśnictwo po-
niosło część kosztów związanych z uruchomieniem tele-
fonii i dostarczyło słupy telefoniczne.69

Spis Abonentów Sieci Telefonicznych na 1939 rok wy-
mienia z tego terenu zaledwie dwóch abonentów indy-
widualnych (Aleksander Kobyliński, Leokadia Szcze-
śniewska) oraz kilku instytucjonalnych: Nadleśnictwo 
Państwowe Lublin, posterunek policji w Mełgwi, zarząd 
gminny Mełgiew oraz Szkoła Pilotów Ligi Obrony Po-
wietrznej i Przeciwgazowej, funkcjonująca przy trawia-
stym lotnisku.

Po wojnie poczta świadczyła usługi w lokalu wynajmo-
wanym w domu, przy dzisiejszej ul. Partyzantów 6, nale-
żącym do pionierskiej rodziny, państwa Gruszczyńskich. 
Antoni Gruszczyński w 1893 roku sprzedał włości pod 
Kielcami i zakupił ziemię na terenie dzisiejszego Świd-
nika. Ta przeprowadzka była związana z losami jego 
brata, Franciszka Gruszczyńskiego, księdza profesora 

69   Za WM, Z życia prowincji. Jeszcze bolączki Świdnika [w:] Głos Lubelski  nr 
270, 2 października 1925.

Willa Rozkosz na rysunku Stefana
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Kieleckiego Seminarium Duchownego, zesłanego na Sy-
bir w 1893 roku. Dostał wyrok 3 lat z prawem powrotu po 
10 latach. Car Aleksander II wyrok skrócił, jednak ksiądz 
nie skorzystał z aktu łaski. Pieniądze ze sprzedaży ziemi 
Antoni Gruszczyński przekazywał władzom carskim, by 
sprowadzić brata. Bezskutecznie, ksiądz zmarł na Syberii. 
Antoni Gruszczyński był rolnikiem bardzo postępowym, 
działał w sejmiku lubelskim i założył kółko rolnicze. Był 
wzorcowym gospodarzem i zrobił wiele w sprawie pod-
niesienia kultury rolnej na terenie obecnego Świdnika. 
Wykształcił 3 synów. Pozostałym dzieciom ofiarował zie-
mię i pieniądze na zagospodarowanie. Jeden z jego sy-
nów został architektem, studiował w Paryżu. Drugi – in-
żynierem elektrykiem, a trzeci syn, Leon Gruszczyński 
był zawodowym wojskowym. Walczył w Legionach Pił-
sudskiego oraz na froncie II wojny światowej. Antoni 
Gruszczyński zmarł w 1927 roku. Świdnik postanowił 

upamiętnić tę postać. Jego nazwiskiem została nazwa-
na jedna z ulic. Teresa Gruszczyńska, córka Leona, była 
patriotką i wybitną polonistką, do emerytury pracowała 
w Szkole Podstawowej nr 3.

W Adampolu funkcjonował oczywiście sklep, o znajo-
mo brzmiącej nazwie Stokrotka. Dzisiejsza, bardzo roz-
winięta sieć Stokrotek może się zatem szczycić już ponad 
100-letnią tradycją. Działała tutaj restauracja, prowa-
dzona w domu Sawickich, przy ul. Partyzantów. W cza-
sie wojny w formule „nur für Deutsche”. Jej właściciel wy-
kazywał się zresztą wyjątkową elastycznością. Po wojnie 
błyskawicznie uruchomił posterunek milicji. Taka przy-
krywka nie uchroniła go jednak przed aresztowaniem 
i uwięzieniem.

Zdarzały się na tym terenie napady i kradzieże. W oko-
licy grasował przecież herszt najsłynniejszej przedwo-
jennej bandy, Stanisław Boguta z Mełgwi. Ale to kolej-
na historia.

Piotr Jankowski

Spis Abonentów Sieci Telefonicznych 1939 s79

Dom Gruszczynskich

Ogłoszenie o wynajęciu sklepu Stokrotka
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Jerzy Kuncewicz 
w pamiętnikach 
Wincentego Witosa

Edward 
Balawejder

W roku 1918 Jerzy Kuncewicz opuścił rodzinny Lu-
blin (urodził się 31 lipca 1893 roku w majątku Jakubów-
ka, parafia Zemborzyce) podejmuje studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i, nie pozostając jed-
nak obojętnym na toczące się w kraju wydarzenia, włą-
czył się całkowicie już do działalności politycznej w ruchu 
ludowym. Ma za sobą bardzo otwartą aktywność w ru-
chu niepodległościowym z okresu najwcześniejszych lat 
szkolnych, później studenckich w Uniwersytecie w Lie-
ge w Belgii, różnorodną działalność polityczną, społecz-
ną, nauczycielską i oświatową prowadzoną w Lublinie, 
a zdecydowane sympatie do ruchu ludowego usytuowa-
ły go, po odzyskaniu niepodległości, w gronie działaczy 
politycznych, skupionych wokół Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. W roku 1920, przerywając studia prawni-
cze w Uniwersytecie Warszawskim, wziął udział, wraz ze 
swoim bratem Czesławem, w wojnie bolszewickiej, wal-
cząc jako szeregowy kawalerzysta w I Pułku Szwoleżerów. 
Przeszedł całą kampanię do Kijowa i z powrotem. Po po-
wrocie z wojny ożenił się z Marią Szczepańską, ukończył 

studia, utworzył samodzielną kancelarię adwokacką, ak-
tywie uczestniczył w życiu politycznym w obrębie lu-
dowców skupionych wokół Wincentego Witosa, Macieja 
Rataja, Brunona Gruszki, udzielał się w życiu intelektu-
alnym, artystycznym, literackim. Jego szerokie zaintere-
sowania i aktywność polityczna, społeczna, biznesowa 
zaowocowały kontaktami z licznymi wybitnymi i znaczą-
cymi osobistościami tamtej epoki. Warto tu wspomnieć 
między innymi polityków: Józefa Piłsudskiego, Ignacego 
Paderewskiego, Władysława Raczkiewicza, Władysława 
Sikorskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Stanisława Mi-
kołajczyka, czy znanych twórców: Juliana Tuwima, Ma-
rię Dąbrowską, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Róże-
wicza, nie wspominając już innych wybitnych polityków 
i twórców spoza kraju, także ludzi kościoła. Okres mię-
dzywojenny spędzili Kuncewiczowie w Kazimierzu Dol-
nym, czyniąc ze swojego domu miejsce licznych spotkań. 

Z Wincentym Witosem po raz pierwszy zetknął się 
Jerzy Kuncewicz osobiście w roku 1918 w Krakowie, na 
oficjalnym spotkaniu ludowców Galicji i Kongresówki. 

Jerzy Kuncewicz



→
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Wspomina o tym w swojej ostatniej książce „Wyspy pa-
mięci” (Wydawnictwo Lubelskie, 1989), opisując spo-
tkanie przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Małopolsce, skupionego wokół tygodnika „Piast”:

„Witos zaproponował mnie na przewodniczącego ob-
rad. Kiedy delegaci wrócili, aby zdać sprawozdanie ze 
spotkania z prezesem, oświadczyłem, że co do porząd-
ku obrad, nie mam zastrzeżeń, natomiast w sprawie 
przewodnictwa zgłosiłem sprzeciw. Uważałem bowiem, 
że osoba Witosa, który złożył w Parlamencie Wiedeń-
skim deklarację niepodległościową, nada naszej konfe-
rencji większe znaczenie” (tamże, str. 63). Nie był więc 
Jerzy Kuncewicz osobą obcą W. Witosowi w gronie ze-
branych działaczy PSL. Konferencja krakowska, według 
Kuncewicza, wzmocniła pozycję całego ruchu ludowego, 
w tym Witosa, znacznie utrwaliła w społeczeństwie ha-
sła niepodległościowe. 

Bliskie kontakty z Wincentym Witosem zaowocowa-
ły podjęciem pracy w Departamencie Opieki Społecznej 
na stanowisku naczelnika Wydziału Opieki nad Dziećmi 
i Młodzieżą w jego rządzie. Nowy naczelnik, dobrze zna-
jący sprawy młodych, ich warunki życia w innych kra-
jach, opracowywał bardzo odważne koncepcje pomo-
cy młodemu pokoleniu, które znalazły międzynarodowe 
zainteresowanie. W roku 1923 uczestniczył w Genewie, 
jako przedstawiciel polskiego rządu, w posiedzeniu Za-
rządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki na 
Dziećmi w sprawie problemu repatriacji dzieci opusz-
czonych, gdzie spośród trzech projektów, polskiego, ru-
muńskiego i włoskiego, przyjęto do realizacji jednomyśl-
nie rozwiązanie przedłożone przez Kuncewicza. Premier 
Wincenty Witos w wielką radością przyjął ten sukces, wy-
słał do Genewy dwie depesze gratulacyjne, co bardzo cie-
kawe – jedną jako premier, drugą jako prezes PSL Piast. 
Po powrocie Kuncewicza do Polski – jak wspomina bliski 
współpracownik W. Witosa, Henryk Dzendzel: „W. Witos 
wydaje dla niego przyjęcie. W wygłoszonym przemówie-
niu Witos wyraża radość z powodu tak wielkiego sukce-
su młodego działacza ludowego i wybitnego urzędnika. 
Osobiście interesuje się, aby prasa zamieściła odpowiedni 
komunikat. Kuncewicza zaczyna Witos zaliczać do gro-
na swoich bliskich. Bywa w jego domu”. (J. Borkowski, 
O Wincentym Witosie. Relacje i wspomnienia, Warszawa, 
1984, str. 275–276).

W kolejnych latach dochodziło do wielu kontaktów, 
spotkań, rozmów i dyskusji, kiedy już Jerzy Kuncewicz 
stał się wpływowym działaczem ludowym, ale były to 
spotkania organizacyjne, statutowe, programowe związa-
ne z działalnością polityczną. Były też zapewne spotkania 
towarzyskie, odwiedziny w warszawskim mieszkaniu Je-
rzego Kuncewicza przy ul. Służewskiej, czy w małżeńskim Wincenty Witos
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już domu obojga Kuncewiczów na Placu Trzech Krzyży. 
O jednym z takich spotkań wspomina Maria Kuncewi-
czowa: „…w mojej świadomości Jerzy niezmiennie po-
zostawał Działaczem. Dwie sfery życiowe sąsiadowały nie 
przenikając się wzajemnie. Przez ścianę dochodził mnie 
soczysty baryton Witosa, raz prezydowałam przy stole, za 
którym premier bez krawata i w butach z cholewkami od-
suwał z niesmakiem sardynki i wino, często spotykałam 
w przedpokoju przywódców ludowych: Macieja Rataja, 
Jacka Woźnickiego, Niećkę, Niedbalskiego, Aleksandra 
Bogusławskiego, Brunona Gruszkę…” (M. Kuncewiczo-
wa, „Fantomy”, Wydawnictwo Lubelskie, 1989, str.165). 

Ważne informacje o wzajemnych relacjach, kontak-
tach, wymianie poglądów między W. Witosem a J. Kun-
cewiczem uzyskujemy z pamiętników Witosa, pisanych 
na emigracji w Czechosłowacji, na której znalazł się jesie-
nią 1933 roku. Bardzo znamienna jest opinia Wincentego 
Witosa, zapisana w pamiętniku o jego stosunku do poglą-
dów politycznych i projektów ustrojowych, opracowywa-
na, bez jego w nim bezpośredniego udziału, przez krajo-
wy ruch ludowy, pokazująca daleko idące różnice ideowe 
dzielące ludowców. Po zapoznaniu się z projektem nowe-
go programu Stronnictwa na początku grudnia 1935 roku 
Witos zapisał: „…Projekt przygotowali Kuncewicz i Mił-
kowski. Ci ludzie nic nie widzą i niczego się nie nauczy-
li. Wypracowanie studenckie, bałamutne i tendencyjne. 
O narodzie, rodzinie, etyce, religii ani słowa, natomiast 
całe stronice o spółdzielczości i agraryzmie, które to na-
zwy mają wszystko zmienić i na wszystko poradzić. Spra-
wę żydowską postawiono ogromnie wstydliwie, a przy 
tym niepoważnie. Tak chcieli masoni, którzy się podob-
no bardzo przezornie usadowili w Stronnictwie”. (Win-
centy Witos, Moja tułaczka, opr. Józef Ryszard Szaflik, 
Warszawa, 1967, str. 220). Program, o którym pisał Wi-
tos przygotowany był w latach 1932–34 na wniosek Rady 
Naczelnej Stronnictwa Ludowego przez komisję powo-
łaną w składzie m.in. Maciej Rataj, Stanisław Miłkowski, 
Stanisław Thugutt, Jerzy Kuncewicz. 

„Prace nad skróconym programem poszły w szybkim 
tempie, pozostawiając ambitniejsze zadania do dalszych 
opracowań” pisał o nich Jerzy Kuncewicz w „Wyspach pa-
mięci” (str. 103–105). Nie oceniał więc Witos autorskich 
poglądów J. Kuncewicza a zespołu roboczego powoła-
nego przez władze statutowe Stronnictwa. Indywidual-
nie opracowane koncepcje J. Kuncewicza, opublikowa-
ne w 1930 r. w wydanych książkach „Przebudowa. Rzecz 
o życiu i ustroju Polski” z 1934 r. oraz w 1935 „Na no-
wych drogach. Próba programu…”, były pozytywnie od-
bierane przez wybitnych członków ruchu ludowego. Nie 
ma jednak w tej sprawie oficjalnego stosunku Wincente-
go Witosa.

Jerzy Kuncewicz należał do grupy osób często odwie-
dzających Wincentego Witosa w czasie jego pobytu na 
emigracji w Czechosłowacji. Pierwszą taką wizytę złożył 
mu jadąc do Rzymu, już 9 listopada 1933 roku w Brnie. 
Dyskusja dotyczyła spraw poruszanych w polskim sejmie, 
jak przekazał mu Kuncewicz „…robią co mogą, aby mu 
powrót uniemożliwić” i roli w nim opozycji ludowej, jej 
słabości (W. Witos, Moja tułaczka, str. 115). Rok później, 
14 października 1934, roku Jerzy Kuncewicz złożył kolej-
ną wizytę Witosowi. Podjęli obaj bardzo ważną dyskusję 
o niebezpieczeństwie wybuchu wojny, o stosunkach Pol-
ski do Francji i Niemiec, o sytuacji politycznej i gospo-
darczej ZSRR. Jerzy Kuncewicz odbył wcześniej wizytę 
w tych krajach, planował także spotkanie z Ignacym Pa-
derewskim przed swoją podróżą do Stanów Zjednoczo-
nych. Miał więc aktualne wiadomości z kraju i ze świa-
ta, które chciał przekazać Witosowi. Wincenty Witos tak 
opisał to spotkanie: „…Kuncewicz jedzie do Paderew-
skiego, ażeby u niego poderwać wpływy gen. Sikorskie-
go, gdyż je uważa za szkodliwe. Kiedy mu powiedziałem, 
że to misja zarówno brzydka, jak i niemożliwa, odpowie-
dział, że Sikorskiego nie ma co oszczędzać, bo to bufon 
i nic więcej, a misja mu się na pewno powiedzie, bo ma 
listy polecające od bardzo poważnych ludzi… Za kilka 
dni wrócił p. Kuncewicz i nie pytany zaznaczył, że spra-
wy gen. Sikorskiego wcale nie poruszał” (tamże, str. 163–
164). Warto wspomnieć, przy okazji, że swoją podróż do 
Paderewskiego i przeprowadzone z nim rozmowy opi-
sał Jerzy Kuncewicz w „Wyspach pamięci” (Wydawnic-
two Lubelskie, str. 82–91), w których zabiegał o pomoc 
Paderewskiego w nawiązaniu kontaktów z wpływowymi 
osobistościami Stanów Zjednoczonych w celu zorganizo-
wania międzynarodówki ludowej. 

Przebywający na emigracji Witos żywo interesował się 
sprawami kraju, utrzymywał z nim ożywione kontakty, na 
bieżąco był informowany także o sytuacji w ruchu ludo-
wym, licznych w tym czasie rozbieżnościach wewnątrz 
Stronnictwa. Swoje miejsce w tych rozbieżnościach ma 
także J. Kuncewicz. Witos pisze o tym wprost: „ W dniu 
9 maja 1937 roku spotkałem się z Gruszką i Mikołajczy-
kiem w czeskim Cieszynie. Mikołajczyk się żalił, że mimo 
deklarowania zupełnej lojalności przez p. Rataja w sto-
sunku do niego, teraz mu na każdym kroku czyni prze-
szkody. Między innymi p. Kuncewicz, zaufany p. Rataja, 
robi mu intrygi i kłamliwymi donosami stara się skom-
promitować Mikołajczyka i wnosi rozdźwięki pomię-
dzy członków Stronnictwa”. (W. Witos, Moja tułaczka, 
str. 411). Po kolejnym spotkaniu z Mikołajczykiem, Wi-
tos odnotowuje, że ten skarżył mu się, że Rataj nadal wy-
stępuje przeciw niemu, a „chociaż wyjechał na odpoczy-
nek, robotę dalszą prowadzi Kuncewicz” (tamże, str. 414). 



n u m e r  5  ( 1 1 5 )  w r z e s i e ń – p a ź d z i e r n i k  2 0 2 2  •  3 5

Problem prawdziwych relacji Mikołajczyk–Kuncewicz–
Rataj wymaga oddzielnego wyjaśnienia, chociaż pewne 
światło w tej sprawie dał już Janusz Gmitruk w opracowa-
niu pt. „Jerzy Kuncewicz – współtwórca i prezes Polskie-
go Stronnictwa Ludowego „Wolność” („Jerzy Kuncewicz 
– ludowiec polityk, publicysta”, Fundacja Kuncewiczów, 
oprac. zbiorowe, Kazimierz Dolny, 1993). Jerzy Kunce-
wicz należał do gorących zwolenników Macieja Rataja, 
byli obaj w bliskiej przyjaźni, do Mikołajczyka miał wie-
le zastrzeżeń natury politycznej. 

Wincenty Witos odnotował w swoich wspomnie-
niach kolejne odwiedziny Kuncewicza i przeprowadzone 
z nim rozmowy na temat strajków chłopskich: „W połu-
dnie d. 20 X 1937 spotkałem się w Morawskiej Ostrawie 
z p. Kuncewiczem z Warszawy. Twierdzi, że włożył masę 
pracy w akcję strajkową. Spodziewał się nawet lepszych 
rezultatów, szczególnie w Królestwie i Poznańskim… 
Twierdzi, że trzeba pół roku, by przyszli do siebie. Skład-
kowski po zajściach przyszedł na radę ministrów z żą-
daniem wprowadzenia w Małopolsce stanu oblężenia, 
specjalnych numerów, rekwizycji bezpłatnej i masowej, 
rozwiązania Stronnictwa Ludowego. Beck się sprzeci-
wił, Rydz był raczej za tym. On (Kuncewicz) z generałem 
Kasprzyckim (E.B.: generał Tadeusz Adam Kasprzycki, 
minister spraw wojskowych w latach 1935–1939) odbył 
gwałtowną rozmowę, wskazując na to, że wojna z chło-
pami jest wojną z narodem… Twierdził w końcu, że 
w obozie rządzącym jest kompletne bezhołowie i rozbi-
cie. Widzi przed Polską tylko katastrofę”. (tamże, str. 437). 
Była to bardzo ważna dla Witosa informacja o atmosfe-
rze w kraju, interwencji w strajki chłopskie najwyższych 
władz państwowych, członków rządu, wojska i policji. 
Wincenty Witos bardzo głęboko przeżywał te najbardziej 
masowe protesty w dziejach II Rzeczpospolitej, obserwo-
wał je z Czechosłowacji, przekazywał do kraju swoje in-
strukcje i rady. Sprawom tym poświęcone było kolejne 
spotkanie Kuncewicza z Witosem w Cieszynie 7 listopada 
1937 roku. Jerzy Kuncewicz należał do grupy ludowców 
podejmujących starania w elitach rządowych o zgodę na 
powrót W. Witosa z emigracji. Jak napisał Witos J. Kun-
cewicz przedstawił mu odpowiedź ministra Grabowskie-
go w tej sprawie, „…byłoby to kompromitacją dla rządu”. 
( E. B.: Witold Grabowski był ministrem sprawiedliwości 
II RP w latach 1936–1939). W dalszej rozmowie otrzymał 
informacje od Kuncewicza, że „… objechał szereg powia-
tów w Małopolsce. Twierdzi, że chłopów nic nie załama-
ło. Wieńce ode mnie złożyli wszędzie gdzie byli zabici. 
Policja próbowała usunąć je, ale spotkała się ze zdecydo-
wanym oporem chłopów i ustąpiła” (tamże, str. 437). Je-
rzy Kuncewicz odbył jeszcze jedną, ostatnią już, wizytę 
w Czechosłowacji u Witosa w roku 1938, podczas której 

przedłożył mu kolejną informację o zabiegach w kraju 
w sprawie jego powrotu z emigracji. W. Witos zanotował: 
„…W dniu 15.I.1938 przybył z Warszawy p. Kuncewicz. 
Spotkaliśmy się w czeskim Cieszynie. Opowiedział mi 
hurtem, mając mało czasu, że minister Grabowski wyra-
ził się do niego dosłownie: Moglibyśmy Witosa zakatru-
pić, ale tego jeszcze nie chcemy. Kiedy on mu miał zwró-
cić uwagę, jak minister sprawiedliwości może się w ten 
sposób wyrażać, odrzekł: Dla interesu państwa wszyst-
ko się powinno zrobić. P. Kuncewicz chcąc mnie uspo-
koić, zaznacza, że nie tylko ja jeden jestem na indeksie” 
(tamże, str. 450). 

Wincenty Witos, najwybitniejszy działacz ruchu ludo-
wego, prezes Stronnictwa Ludowego, trzykrotny premier 
rządu w II Rzeczypospolitej, oskarżony przez władze sa-
nacyjne w tzw. procesie brzeskim o przygotowanie za-
mach stanu, skazany na 1,5 roku więzienia, przebywał na 
emigracji w Czechosłowacji od września 1933 do mar-
ca 1939 roku. 

Jerzy Kuncewicz w swoich wspomnieniach opisa-
nych w „Wyspach pamięci” powraca jeszcze do jednej 
okazji na spotkanie z Wincentym Witosem. Pisze: „Wy-
padki wojenne uniemożliwiły projektowane spotkanie 
osób wchodzących w skład naczelnych władz Stronnic-
twa Ludowego – prezesa Wincentego Witosa, urzędują-
cego prezesa SL – Macieja Rataja, prezesa Rady naczelnej 
– Brunona Gruszki i prezesa Naczelnego Sądu Partyj-
nego – Jerzego Kuncewicza… Przyjechałem do stolicy 
w trzecim dniu wojny, …uznałem, że sytuacja wyma-
ga od Stronnictwa przemyśleń i decyzji zasadniczych, 
aby zapobiec konsekwencjom organizacyjnym niemoż-
liwym do przewidzenia… Warszawa jako miejsce spo-
tkania przedstawiała wiele trudności. Zaproponowałem 
Kazimierz i nasz dom… Rataj zaproponował ten sam 
skład jaki przewidywał w Warszawie z uzupełnieniem 
go o niedawno pozyskanego, ale już zasłużonego i god-
nego zaufania obrońcy więźniów z procesu brzeskiego 
– radcę prawnego, adwokata Stefana Urbanowicza… 
Uzgodniono spotkanie w Kazimierzu na dzień 6 wrze-
śnia”. („Wyspy pamięci” str. 138–139). Do spotkania jed-
nak nie doszło ze względu na śmierć w dniu 31 sierpnia 
żony Wincentego Witosa i jego wyjazd do Wierzchosła-
wic a także trudności z dojazdem uczestników planowa-
nego spotkania do Kazimierza Dolnego, w związku z wy-
buchem II wojny światowej.

 Jerzy Kuncewicz, wraz z żoną, wyjechał z kraju po-
czątkiem września 1939 roku na wieloletnią emigrację, 
rozpoczynając nowy, bardzo bogaty i różnorodny okres 
swojej politycznej aktywności. 

 Edward Balawejder
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Topole
Na brzegu wiosennego rozlewiska 
Ojciec posadził trzy topole
Wkrótce wspięły się ponad las olszynowy
I stuletnie korpulentne wierzby 

Nie żyły jednak długo
Bo to krótkowieczne drzewa
Wiatry lubią się nad nimi znęcać
A jemioły wysysać  soki

Najsmuklejszą złamał grudniowy huragan
Następnego roku piorun roztrzaskał  drugą
Trzecia uschła po mroźnej zimie
I też spłonęła w kuchennym piecu

Sielskie spokojne dzieciństwo
Jak ci nie wstyd rugał mnie ojciec
Gdy nauczyciel doniósł 
Że trzy dni
Nie byłem w szkole
Pewnie włóczyłeś się
Bezmyślnie  po polach krzyczał

Złościł się że nie potrafiłem
Zaprząc konia do wozu
Orać 
Skosić łąki
Że w niedzielę 
Nie dotarłem do kościoła
I nie miał kto 
Służyć do mszy
Że ukradłem sąsiadowi 
Gołębia 

Za karę
Do biblioteki po książki
Mogłem chodzić 
Tylko w zimie

Czytaliśmy przy naftowej lampie
Trylogię Sienkiewicza
Powieści Kraszewskiego
Bunscha  Dumasa i Hugo

Wszystko po tobie
Trzeba poprawiać zrzędził
Raz  powiedziałem
W wakacje

Że ja powinienem mieć
Bogatego ojca
Wtedy nie musiałbym pracować
Byłbym teraz na obozie
I uczył się angielskiego

Lanie pamiętam do dzisiaj
Dzięki ojcze że kazałeś mi 
Wynieść się  ze wsi 
Bo na pewno nie zbudowałbym
Nowego domu
Nie zapełniłbym ziarnem stodoły
I nie wiedziałbym kiedy zacząć 
Sianokosy
Zostawiłbym łąkę
Dla zajęcy kuropatw
Pasikoników ważek i motyli 

Umarł w sierpniu po żniwach
Zdążył jeszcze posadzić brzozy 
I dwa dęby w miejscu
Gdzie  wiatry uśmierciły jego topole

Zróbcie mi z dębów trumnę nakazał

Były za małe niedorosły
Do trumiennych
Desek 

Jak włóczykij
Szedłem sobie przez życie
Zajrzałem tu
Zajrzałem tam

Ostrożnie 
Zawsze pytałem
Czy można

Nie rozpychałem się pewnie dlatego
Zdobywałem tylko 
Pagórki 

Ach jak się cieszyłem
Gdy pół Kotlarskiej
O tym mówiło

Że Tadeusz Nowak
W Tygodniku Kulturalnym
Wydrukował trzy moje wiersze

40 lat minęło 
A ja wciąż je pamiętam
Przecież to nie ma sensuH

en
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J. 
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Omijałem ważnych
Nie narażałem się możnym
A przyjaźniłem się z równymi sobie

Spokojne i nudne było
Takie zwyczajne
Mi się trafiło

Ale kochało mnie
I za to każdego dnia
Mu się odwdzięczam 

Opowieść metafizyczna
Szedłem przez sierpniowe pola
Płosząc
Przygotowujące się do powrotnej podróży
Pliszki świergotki
I skowronki

Zmierzchało
Tuż nad rżyskiem
Krążył myszołów
Wyżej 
Huśtała się pustułka
Z seradeli 
Uciekały do Zarośli sarny

Obok mnie szedł ojciec
Chociaż
Go nie widziałem
Przeczuwałem  tylko 
Nagle poczułem jego zapach
Usłyszałem   głos
I stukot
Jego drewnianej
Prawej nogi

A ty skąd się tu wziąłeś 
Znów wygonili cię ze szkoły
I włóczysz się 
Po nieswoich już polach
Idź do domu
Powiedz matce że ci wybaczyłem
Albo wracaj
Tam gdzie pobłądziłeś 

Obudziłem się bo wiedziałem
Że śnię
Złe sny

Na parapecie cykał budzik
W okno zaglądał
Pełny księżyc
Wiatr zmagał się z kulistym klonem
W wieżowcu naprzeciwko
Oświetlona była tylko
Schodowa klatka

Pozostałe były ciemne
Także czekały na dzień
 

O zdążaniu czyli diagnoza
Śmieszna historia dopiero dzisiaj 
W gabinecie doktora Sz.
Zrozumiałem
Ileż to niezałatwionych spraw
Wlecze się za mną
I przeraziłem się
Że nie zdążę
Aż zaniosłem się kaszlem
A potem 
Śmiechem 

Pewnie że nie zdążę
Nie ja jeden  

 Znałem co najmniej
Sto osób które
Nie zdążyły
   Napisać odkryć
   Zdobyć pojechać
   Przeczytać posiać

Panie K. proszę nie reagować
Tak emocjonalnie 
Ja także nie zdążę
   Plac Litewski

Poszliśmy na plac Litewski
Posiedzieć 
    Pogadać 
        Pomilczeć 
Popatrzeć w pogodne niebo
I jeszcze raz mu się przyjrzeć

Ze słońcem w parze
Pracowała fontanna
W koronie dębu
Śpiewała zięba
Uzbrojona w plastikowe karabiny
Bawiła się w wojnę
Dzieciarnia 

Tak było spokojnie
Tak było słonecznie
Jak na łąkach  nad Krzną
Pół wieku temu
W Styrzyńcu
W lipcu
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Europa Środkowa to obszar kresów i peryferii.
Określenie „kresy” nie jest ściśle sprecyzowane, w naj-
bardziej ogólnym sensie odnosi się do ziem będących na 
skraju państwa, a w potocznym odczuciu oznacza tere-
ny, które niegdyś były przynależne narodowi, a potem je 
utracono, ale naród zachował do nich sentyment1. Jest 
określeniem poetyckim, nie naukowym. Jako pierwszy 
użył go Wincenty Pol w wydanym w 1854 r. poemacie 
„Mohort”, nazywając tak gubernie w tym momencie ro-
syjskie – które wcześniej należały do I Rzeczypospolitej, 
lecz nie weszły w skład Królestwa Kongresowego. Począt-
kowo potocznie nazywano je „Ziemie Zabrane”2. Później 
słowa „kresy” używano też w stosunku do innych pogra-
nicznych terenów Polski, czy też przez polskich polityków 
postulowanych, a przede wszystkim – Pomorza, Śląska, 
Orawy i Spiszu. Niekiedy odnoszono to pojęcie do „kre-
sów zachodnich”, a więc terenów dawnego zaboru pru-
skiego, ale takie podejście nie przyjęło się3.

W języku polskim istnieje ogromna literatura dotycząca 
kresów, ale – co charakterystyczne – są to przede wszyst-
kim wydawnictwa publicystyczne, popularno-naukowe4, 
wiele jest wspomnień. Natomiast w opracowaniach nauko-
wych dotyczących obszarów określanych potocznie jako 

1 Wojciech Wrzesiński (red.), Między Polską etniczną a historyczną, Wrocław 
1988; Jacek Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 1995.

2 Hanna Dylągowa, Koniec Rzeczypospolitej. Granica wschodnia w świadomo-
ści Polaków XIX i XX wieku. Kilka refleksji historycznych, „Przegląd Wschod-
ni”, t. II, 1992/93, z. 4(8), s. 915–918.

3 Bogusław Bakuła, Z kresów na kresy (powojenna powieść o kresach zachod-
nich), „Kresy” nr 26 (1996), s. 142–154; Marek A. Koprowski, Kresy na Pomo-
rzu. Tułaczka po Ziemiach Odzyskanych, Zakrzewo 2018. Od 1921 do 1934 r. 
działał Związek Obrony Kresów Zachodnich, przekształcony następnie w Pol-
ski Związek Zachodni: Marian Mroczko, Związek Obrony Kresów Zachodnich 
1921–1934. Powstanie i działalność, Gdańsk 1977; Adam Maciurzyński, Nasze 
kresy, cz. 1: Ruś Czerwona, Śląsk Górny i Cieszyński, Orawa, Spisz, Płock 1919.

4 Szczególnie interesujący jest zbiór esejów historycznych: Anna Smółka, 
Agnieszka Rybak, Kresy. Ars moriendi, Kraków 2020. Inne podaję tylko przy-
kładowo: Wiktor Krzysztof Cygan, Kresy w ogniu. Wojna polsko-sowiecka 
1939, Warszawa 1990; Czesław Grzelak, Kresy w czerwieni. Agresja Związku 
Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Warszawa 2001; Michał Klimecki, Lwów 
1918–1919. Z dziejów walk o polskie Kresy, Warszawa 2016; Kolbuszewski Ja-
cek, Kresy, Wrocław 2004; Grzegorz Łukomski, Walka Rzeczypospolitej o kresy 
północno-wschodnie 1918–1920. Polityka i działania militarne, Poznań 1994; 

„kresy” używa się tego słowa rzadziej5. Częściej pojawia się 
ono w opracowaniach z zakresu historii literatury, odno-
si się do „kresowej” twórczości pisarzy6. Ukazują się licz-
ne czasopisma7. W literaturze popularnej i wspomnienio-
wej „Kresy” są mitologizowane, utożsamiane z Arkadią, 
budowana jest legenda o ich wspaniałej przeszłości, choć 
– wprawdzie tylko wyjątkowo – pojawiają się ostrzeżenia 
„że tam na kresach przyjdzie ginąć marnie”8. W tej litera-
turze dostrzegane są wprawdzie obecne tam inne narody, 
ale jakby na marginesie narodu polskiego.

Pojawiły się też propozycje, by odnieść się do historii 
polskich „kresów”, w perspektywie postkolonialnej, nieja-
ko odwracając perspektywę „Polski–ofiary”9. Podkreślają 

5 Anna Burzyńska-Kamieniecka, Małgorzata Misiak, Jan Kamieniecki (red.), 
Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą, Wrocław 2012; Sta-
nisław Ciesielski, Teresa Kulak, Krystyn Matwijowski (red.), Polska – Kresy – 
Polacy. Studia historyczne, Wrocław 1994; Krzysztof Jasiewicz, Zagłada polskich 
Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej 
pod okupacją sowiecką 1939–1941. Studium z dziejów zagłady dawnego narodu 
politycznego, Warszawa 1998; Jan Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwo-
wie 1918–1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007; Tomasz Stryjek, Histo-
riografia a konflikt o Kresy Wschodnie w latach 1939–1953. Radzieckie, rosyjskie, 
ukraińskie i polskie prezentacje dziejów ziem wschodnich dawnej Rzeczypospo-
litej jako część „wojny ideologicznej” w okresie lat trzydziestych-pięćdziesiątych 
XX wieku [w:] Krzysztof Jasiewicz (red.), Tygiel Narodów. Stosunki społeczne 
i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953, War-
szawa 2002, s. 429–554; Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy 
wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918, pod red. G. Kuchar-
czyka, Warszawa 2019; Robert Traba, Kresy. Miejsce pamięci w procesie repro-
dukcji kulturowej [w:] Polska Wschodnia i orientalizm, red. Tomasz Zarycki, 
Warszawa 2013, s. 146–170; Marek Wierzbicki, Życie gospodarcze w sowieckiej 
strefie okupacyjnej w okresie przejściowym. Kresy Wschodnie II RP wrzesień — 
grudzień 1939 [w:] Krzysztof Persak i in. (red.), Od Piłsudskiego do Wałęsy. 
Studia z dziejów Polski w XX wieku [Profesorowi Andrzejowi Paczkowskiemu 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin], Warszawa 2008, s. 45–58; Wojciech Wrze-
siński, Kresy czy pogranicze? Problem ziem zachodnich i północnych w polskiej 
myśli politycznej XIX i XX w. [w:] Między Polską etniczną a historyczną. Polska 
myśl polityczna XIX i XX w., t. VI pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988;

6 Np.: Inga Iwasiów, Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba fe-
ministyczna, Szczecin 1994.

7 Najpoważniejsze to „Kwartalnik Kresowy”, wydawany przez Muzeum Nie-
podległości w Warszawie. W latach 2015–2020 ukazywał się jako „Rocznik 
Kresowy”.

8 Józef Ignacy Kraszewski, Banita, Warszawa 1956, s. 55. 

9 Aleksander Fiut, Polonizacja? Kolonizacja?, „Teksty drugie”, 2003, nr 6, s. 152. 
Zob. także German Ritz, Kresy polskie w perspektywie postkolonialnej [w:] (Nie)
obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, pod red. Hanny 
Gosk i Bożeny Karwowskiej. Warszawa 2008; Krzysztof Zajas, „Litwo! Ojczy-
zno moja!” Kolonialne perspektywy literatury polskiej [w:] Hanna Gosk, Dorota 

Europa Środkowo-Wschodnia 
obszarem krzyżujących się 
Kresów

Andrzej 
Małkiewicz
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to szczególnie Bogusław Bakuła10 i Jan Sowa. Ten ostatni 
pisze: „Na terenach, które w naszej zbiorowej wyobraź-
ni i pamięci funkcjonują pod nazwą Kresów, Polska wy-
stępowała natomiast sama w roli kolonialnej potęgi, pod-
porządkowując sobie zamieszkującą te tereny ludność”11. 
Jest to jednak stanowisko reprezentowane przez nielicz-
nych badaczy.

Kołodziejczyk (red.), Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia przy-
należnościowe w perspektywie porównawczej, Kraków 2014, s. 291–300.

10 Bogusław Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kre-
soznawczego (zarys problematyki), „Teksty drugie”, 2006, nr 6, s. 20; idem, Pol-
ska i kolonialna przeszłość dzisiaj, „Nowa Krytyka” 2011, nr 26/27, s. 146–180; 
idem, Studia postkolonialne w Europie Środkowej oraz Wschodniej 1989–2009. 
Kwerenda wybranych problemów w ramach projektu badawczego [w:] Ryszard 
Nycz, Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależno-
ściowy – konteksty i perspektywy badawcze, Kraków 2011, s. 137–165 idem, 
Współczesne debaty narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej [w:] Hanna 
Gosk, Dorota Kołodziejczyk (red.), Historie, społeczeństwa, przestrzenie dia-
logu. Studia przynależnościowe w perspektywie porównawczej, Kraków 2014, 
s. 141–166.

11 Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną for-
mą, Kraków 2011, s. 26.

W nieco zbliżonym sensie używane jest słowo „pogra-
nicza”12, które funkcjonuje w dyskursie naukowym, po-
dejmowane są próby jego definiowania13.

Samo słowo „kresy” jest charakterystyczne dla języka 
polskiego, w innych językach używane są określenia ina-
czej brzmiące, ale mające zbliżone znaczenie, np. „Rus-
skij Mir” (Русский Мир), „Srpski svet” (Српски свет), 
„verlorene Heimat”, „Lumea Romaneasca”.

12 Paweł Kowal, Kresy kontra pogranicza. Uwagi na temat współczesnego ro-
zumienia pojęcia kresów [w:] Polska. Sąsiedztwo bliższe i dalsze. Różne punkty 
widzenia. Księga jubileuszowa profesora Wojciecha Materskiego, red. Ryszard 
Żelichowski, Warszawa 2019, s. 286–308.

13 Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadow-
ski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kultu-
rowo i na pograniczach, t. 1–2, Białystok 2006; Kazimierz Krzysztofek, Andrzej 
Sadowski (red.), Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, Biały-
stok 2001; Andrzej Sadowski, Mirosława Czerniawska, Tożsamość Polaków na 
pograniczach, Białystok 1999; Andrzej Sadowski (red.), Wschodnie pogranicze 
w perspektywie socjologicznej, Białystok 1995; Jarosław Ławski (red.), Pograni-
cza, Kresy, Wschód a idee Europy, Białystok 2013.
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Warto przyjrzeć się, w jakim sensie pojęcia te funk-
cjonują w świadomości potocznej niektórych narodów, 
w odniesieniu do regionu Europy Środkowej.

Przede wszystkim są to kresy mocarstw.
Dla Niemców ich ojczyzna kończyła się niegdyś na 

Niemnie, a ze względu na osadnictwo szlachty i miesz-
czan obejmowała też dzisiejszą Łotwę i Estonię. A dalej 
na południe były to Mazury, Pomorze, ziemie nad War-
tą, Śląsk. Dalszy zasięg ujmowano różnie, zależnie od tego 
czy brano pod uwagę tylko obszar Niemiec cesarskich, 
czy wcześniejszą Rzeszę Niemiecką, która obejmowa-
ła też Czechy, Austrię, Słowenię. A istnieje również pro-
blem czeskiego Pogranicza, nazywanego w Niemczech 
Sudetami14. A dalej na Bałkanach istniały wyspy nie-
mieckie nad Dunajem, w Siedmiogrodzie, na południu 
dzisiejszej Ukrainy. Hitler perorował: „że granice Rzeszy 
z 1914 roku nie miały nic wspólnego z logiką […] nie 
obejmowały one w całości ludzi niemieckiej narodowo-
ści”15. Jego myślenie – czego w zasadzie nie muszę przy-
pominać – niewiele miało wspólnego z nauką, natomiast 
odwoływało się właśnie do potocznych odczuć niemiec-
kich nacjonalistów.

Dla Turków kresami są całe Bałkany, które należały do 
nich przez kilka wieków, były przez nich zasiedlane, a kul-
tura turecka silnie odcisnęła się na tym obszarze. W wielu 
miejscach są tu rozrzucone skupiska tureckiej mniejszości – 
na ogół ludzi biednych, często trudniących się rzemiosłem 
i rękodziełem, ale dumnych ze swej religii i narodowości.

I paradoksalnie – ten sam obszar to kresy Grecji, bo 
grupy Greków osiedliły się licznie wszędzie na Bałkanach, 
a w czasach tureckich z nich rekrutowała się osmańska ad-
ministracja, oni stanowili elity intelektualne. Grecy zostawali 
hospodarami Mołdawii i Wołoszczyzny, greckie było prawo-
sławne duchowieństwo na całych Bałkanach, poza tylko Ser-
bią, w której jedynej utrzymało się duchowieństwo narodo-
we. Grecy zostawali też wielokrotnie władykami na obszarze 
dzisiejszej Ukrainy. W programie greckiego ruchu narodo-
wego zrodzonego w XIX w., określanego jako panhellenizm, 
całe Bałkany należeć powinny do ich państwa.

Kresami mogliby też nazwać zachodnie Bałkany Wło-
si, którzy od średniowiecza zasiedlali nadmorskie miasta, 
a ich kupcy penetrowali też kraje w głębi lądu – i rzeczy-
wiście, zarówno podczas I jak i II wojny światowej podej-
mowali starania o „odzyskanie” tego obszaru.

I wreszcie są aspiracje Rosjan. Dla nich kresami są 
wszystkie państwa poradzieckie, na czele z Ukrainą, 

14 Radim Prokop, České pohraničí se zřetelem na národnostní a sociálně-ekono-
mickou charakteristiku 1918–1938, Opava 2000.

15 Adolf Hitler, Mein Kampf. Moja walka, edycja krytyczna, tł. Eugeniusz Ce-
zary Król, Warszawa 2020, s. 772.

a także Kraj Nadwiślański, jak go kiedyś nazwali. Ale 
aspiracje sięgały dalej. Fiodor M. Dostojewski (Федір 
Михайлович Достоєвський, 1821–1881) pisał w swym 
dzienniku latem 1877 r.: „Konstantynopol powinien być 
nasz, zdobyty przez nas, Rosjan, u Turków i pozostać na-
szym na wieki. Tylko do nas powinien należeć”16. I rze-
czywiście, Rosja kilkakrotnie podejmowała starania – 
zbrojne i dyplomatyczne – dla jego pozyskania. Rosjanie 
używają słowa „Okrainy” (Oкраины), ale częściej poja-
wia się pojęcie „Russkij Mir” – obejmujące właściwą Ro-
sję razem z wszystkimi terenami, które kiedykolwiek do 
niej należały, łącznie z Polską. Dzisiejsza wojna przeciw 
Ukrainie to właśnie taka próba odzyskania ważnego frag-
mentu „kresów” Rosji. Pokazuje ona, do jakich nieszczęść 
prowadzić może polityka oparta o myślenie historyczne, 
o „politykę historyczną”, a nie o realia.

Próby naśladowania działań Rosji to nie abstrakcyj-
na obawa, pomysły takie są formułowane. Serbscy nacjo-
naliści wprost wzywali, by naśladować państwo Putina. 
Członek prezydium rządzącej Serbskiej Partii Postępowej 
(partii o profilu, wbrew nazwie, konserwatywnym) Vladi-
mir Đukanović (Владимир Ђукановић) 31 lipca 2022 r. 
postulował „denacifikaciju Balkana”, tj. odzyskanie przez 
Serbię utraconych dawnych krajów Jugosławii17. A w ślad 
za tym siły serbskie zaczęły naruszać granice Kosowa.

Oczywiście, sytuacja i rola historycznych mocarstw 
mocno się zmieniła, ale mocarstwami są nadal, choć 
w sensie innym niż w minionych wiekach. Dotyczy to 
zwłaszcza Rosji, która próbuje kontynuować politykę 
podbojów, tak jak w czasach carskich. Ale i Turcja pró-
buje być mocarstwem. Po kryzysie w minionych stule-
ciach, w XX i XXI w. odzyskała stopniowo siły. Ma dziś 
największą, po USA, armię w NATO, o jakości jej prze-
mysłu zbrojeniowego świadczą drony Bayraktar i tureckie 
transportery. Jedne i drugie dobrze sprawdziły się pod-
czas obecnej wojny w Ukrainie, wyraźnie przewyższając 
jakość rosyjskiego sprzętu podobnego typu. O sprawności 
jej armii świadczy fakt, że gdy podczas interwencji w Sy-
rii rosyjski samolot przekroczył raz jej granicę, został na-
tychmiast zestrzelony. Przekroczenie nastąpiło wskutek 
błędu pilota, jak oficjalnie poinformowano, choć praw-
dopodobnie była to rosyjska świadoma prowokacja, dla 
sprawdzenia, jaka będzie reakcja Turcji.

Turcja podjęła zresztą wielokierunkową ekspansję – pod-
porządkowała sobie dwie dawne republiki radzieckie: Azer-
bejdżan i Turkmenistan, a stara się zdobyć wpływy w pań-
stwach Środkowej Azji, jej armia wciąż dokonuje prowokacji 

16 „Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у 
турок и остаться нашим навеки. Одним нам он должен принадлежать” – 
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0500.shtml.

17 Cyt. za: Stranačka politika u državnoj oblandi, „Vijesti” (Podgorica), nr 8216, 
3 avgust 2022, s. 5.
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na granicach Syrii oraz Iraku. Jednocześnie lawiruje w trwa-
jącej wojnie między Rosją i Ukrainą, występuje w roli me-
diatora i rozjemcy. Stara się wykorzystywać ten konflikt dla 
wzmocnienia własnej roli jako mocarstwa regionalnego. Zaś 
na Bałkanach Turcja inwestuje w pomoc dla tutejszych grup 
mniejszości tureckiej i dla muzułmanów innych narodowo-
ści, np. finansuje tureckie szkoły w Północnej Macedonii, 
budowanie meczetów w wielu krajach.

Armia Turcji uczestniczyła w kilku misjach NATO na 
Bałkanach, w tym „Deny Flight” (kwiecień 1993 r. – gru-
dzień 1995 r., Bośnia i Hercegowina), „Deliberate Force” 
(sierpień – wrzesień 1995 r., Bośnia i Hercegowina), „Al-
lied Force” (marzec – czerwiec 1999 r., Kosowo), „Eufor 
Althea” (od 2004 r., Bośnia i Hercegowina)18, jest aktyw-
na także w północnej części regionu. W 2006 r. jej czte-
ry samoloty F-16 tworzyły kontyngent osłaniający prze-
strzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii w ramach misji 
NATO Baltic Air Policing19. W 1992 r. powstała Organi-
zacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego, 

18 Seamus Shannon, Turkish Company reached Full Operatio-
nal Capability, 11 February 2022, https://www.euforbih.org/index.php/
latest-news/2948-turkish-company-reached-full-operational-capability.

19 Robert Czulda, Modernizacja lotnictwa Turcji, „Lotnictwo”, 2014, nr 8.

do której przystąpiły wszystkie kraje leżące nad tym akwe-
nem. Wprawdzie nie odgrywała ona wielkiej roli, ale do 
chwili wybuchu obecnej wojny ułatwiała wzajemne kon-
takty, a Turcja pełniła w niej kluczową rolę. A 20 sierp-
nia 2022 r. prezydent Turcji Recep Erdoğan wygłosił prze-
mówienie w mieście Manisa (w starożytności Magnesia 
– Μαγνησία), w którym, jak przystało na muzułmanina, 
zaczął od zwrócenia się do Allaha, po czym stwierdził: „je-
steśmy zdeterminowani, aby uczynić Turcję jednym z naj-
potężniejszych politycznie i gospodarczo państw na świe-
cie. […] Zbudowaliśmy Turcję, która zdobyła szacunek 
świata swoją siłą polityczną, dyplomatyczną i militarną, 
która zdecydowanie broni swych interesów w regionie”20.

Latem 2022 r. Turcja dokonała licznych prowokacji wo-
bec Grecji. Turcja i Grecja od lat spierają się w sprawie gra-
nicy morskiej, praw do podmorskich złóż surowców, zasięgu 
przestrzeni powietrznej i statusu niektórych wysp na Morzu 
Egejskim. Obszar dzisiejszej Grecji to dawne „kresy” Turcji. 
Jak widać nie tylko Ukraina jest dziś zagrożona.

20 Türkiye’yi, dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına 
sokmakta kararlıyız, https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/139171/-turkiye-yi-
-dunyanin-siyasi-ve-ekonomik-olarak-en-guclu-devletleri-arasina-sokmak-
ta-kararliyiz – – dostęp 21 sierpnia 2022  r. Nie znam języka tureckiego, 
korzystałem z tłumaczenia przez Google.
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Kresowe aspiracje mają również narody dawnych mo-
carstw regionalnych.

Serbowie za swoje „kresy” uważają wszystko co nale-
żało niegdyś do Serbii, czyli Bośnię, Północną Macedo-
nię, Czarnogórę, Kosowo, a w najbardziej ambitnej wer-
sji – cały obszar byłej Jugosławii, która w świadomości 
niektórych spośród nich jawi się jako poszerzona Serbia. 
Poprzez analogię z pojęciem „Russkij Mir” używają okre-
ślenia „Srpski svet”. Nietrudno domyślić się, jak te aspi-
racje postrzegane są przez narody niegdyś przez Serbię 
zniewolone. Czarnogórska dziennikarka Violeta Cvejić 
w końcu lipca 2022 r. zapewniła, że „«srpski svet» se lomi 
u Crnoj Gori”21.

Znane są aspiracje Węgrów. Ich „kresy” to cała dzi-
siejsza Słowacja, ukraińskie Zakarpacie, cała Chorwa-
cja, rumuński Siedmiogród, północna Serbia, wschod-
nia część Austrii (Burgenland), a nawet skrawki Polski 
(Spisz i Orawa). A niekiedy przypominają też aspiracje 
do Rusi Czerwonej, którą przez pewien czas Madziarzy 
władali w późnym średniowieczu. Czy to jest jeden z po-
wodów, dla których wspierają agresję Putina?

Także inne narody mają swe aspiracje. Dla Białorusi-
nów do 1918 r. stolicą ich kraju było Wilno, podczas gdy 
„Mińsk był brzydkim miastem, a przynajmniej uchodził 
za brzydkie miasto”22. Żyło tam więcej Białorusinów niż 
Litwinów. Uważali się za spadkobierców Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, które rzeczywiście było bardziej ruskie 
niż litewskie, urzędowym był w nim język ruski, a więk-
szość mieszkańców (w tym arystokracji i szlachty) wy-
znawała prawosławie. 

Przed ponad trzydziestu laty doszło do konfliktów gra-
nicznych między Białorusią a Litwą, aspirującą wtedy do 
niepodległości, które liderzy Moskwy próbowali wyko-
rzystać dla ratowania Imperium. Wtedy im nie wyszło, ale 
zdobyte doświadczenie później doskonalili i wykorzysty-
wali także dla konfliktowania innych narodów, by – skłó-
cone – utrzymać je nadal pod swą hegemonią.

Jak widać, te same tereny mogą być „kresami” jedno-
cześnie dla kilku – dwóch, trzech czy czterech narodów. 
Jak rozstrzygnąć ich racje? Każdy wyrok będzie dla kogoś 
korzystny, a wszyscy inni uznają go za niesprawiedliwy.

W tym kontekście jest dla nas szczególnie interesują-
cy problem „kresów” Polski. Potraktowane w wymiarze 
maksymalnym obejmowałyby cały obszar przynależny do 
I Rzeczypospolitej, a więc całość dzisiejszej Ukrainy, Bia-
łorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. 

21 Violeta Cvejić, Srbija još neće na Zapad, ali „srpski svet” se lomi u Crnoj Gori, 
„Побједа”, nr 20362, 31 jul 2022, s. 11.

22 Michał Kryspin Pawlikowski, Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego, 
Wilno 2011, s. 259. Cyt. za: Anna Smółka, Agnieszka Rybak, Kresy. Ars mo-
riendi, Kraków 2020, s. 44.

Podejmowane są liczne inicjatywy związane z kresami, 
często nadzwyczaj udane i użyteczne. Ale w obecnej sy-
tuacji pojawia się szczególna okoliczność – straszenie in-
nych narodów, zwłaszcza Ukraińców, lecz nie tylko ich, 
że Polacy chcą rzekomo „odzyskać” kresy.

Gdyby ktoś wpadł dziś na absurdalny pomysł, by re-
alnie tego próbować, to powinien pamiętać, że najwięk-
sze szanse na odzyskanie tego, co niegdyś do nich nale-
żało, podzielenia pomiędzy siebie terytoriów, do których 
aspirują, mają najsilniejsi gracze, czyli mocarstwa. Próba 
odzyskania „kresów” byłaby to, jak określił czarnogór-
ski dziennikarz Ranko Krivokapić „polityczna piroma-
nia”23. Gdyby tak się stało, Europa Środkowa przestałaby 
istnieć w obecnym kształcie. Radzę, by pamiętali o tym 
ci, co marzą o ich odzyskaniu, bo sami są mieszkańca-
mi czyichś kresów, a ich kraj może „odzyskać” ktoś inny. 
Nie muszę chyba przekonywać, że konflikty między pań-
stwami Środkowej Europy osłabiają je, ułatwiają rozgry-
wanie ich przez potencjalnych agresorów. Rosja właśnie 
realizuje taki zamiar.

W obliczu zagrożeń będziemy na tyle silni, na ile bę-
dziemy zjednoczeniu, lub na tyle słabi, na ile będziemy 
podzieleni.

Oczywiście, sentyment do tradycji kresowych, pamięć 
o wspaniałej polskiej kulturze, która tam rozkwitała, nie 
musi prowadzić do negowania praw innych narodów, nie 
musi im niczym zagrażać. „Obecną do niedawna postawę 
obronną wobec zagrożenia «substancji polskiej» na Kre-
sach zastępuje postawa otwarta, uznająca prawo innych 
narodów z Kresów do samodzielności i niepodległości”24.

Tak czy inaczej, nawet to, co dla Polaków ma znaczenie 
wyłącznie sentymentalne, może być i jest obecnie wyko-
rzystywane do straszenia Ukraińców, że Polacy chcą ode-
brać im Lwów, do podsycania napięć pomiędzy naroda-
mi, które w przeszłości przyniosły wiele zła, szczęśliwie 
od pewnego czasu zostały załagodzone, a ich przypomi-
nanie jest dla obu narodów głęboko szkodliwe, korzysta 
na tym tylko Rosja.

Obszary „Kresów”, czy też „Pogranicza” mają często 
kulturę nadzwyczaj bogatą, właśnie dzięki łączeniu róż-
nych tradycji. Warto troszczyć się o tę kulturę, o podtrzy-
mywanie jej wartości, ale starannie pilnując, by nie stała 
się przedmiotem manipulacji.

Andrzej Małkiewicz

23 Cyt. za: Stranačka politika u državnoj oblandi, „Vijesti”, nr 8216, 3 avgust 
2022, s. 5.

24 Dużą rolę w zmianie sposobu patrzenia na Kresy odegrała na emigracji 
„Kultura” (zwłaszcza artykuły Juliusza Mieroszewskiego), a w kraju „Więź” 
(publicystyka m.in. Bohdana Skaradzińskiego), Hubert Łaszkiewicz, Sławo-
mir Łukasiewicz, Kresy [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, s. 1272. 
Podobnie: Tadeusz Chrzanowski, Kresy czyli obszary tęsknot, Kraków 2001.
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Romantyzm, 
czyli czego nie widać  
szkiełkiem i okiem

Józef 
Franciszek 

Fert

Alina Kowalczykowa we wprowadzeniu do syn-
tetycznych uwag o romantyzmie ostrzega: „Jest to prąd 
praktycznie niedefiniowalny ze względu na ogromną róż-
ność zjawisk wchodzących weń w obrębie każdej litera-
tury narodowej, a także dlatego, że jako nurt z założenia 
antynormatywny nie pozostawił tekstów programowych, 
wytyczających w sposób obligatoryjny reguły stylu” (Ali-
na Kowalczykowa, Romantyzm [w:] Słownik literatury pol-
skiej XIX wieku, red. Józef Bachórz i Alina Kowalczykowa, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 832).

A jednak trudno zrezygnować z potrzeby pojęciowe-
go oswajania nawet czegoś tak nieoswajalnego, jak ten 
zrodzony w ogniu rewolucji poryw europejskiego ducha 
spragnionego wolności i buntującego się przeciw wszel-
kim ograniczeniom – aż do anarchii i nihilizmu… B u n -
t u j ę  s i ę  – w i ę c  j e s t e m , można by lapidarnie ująć 
tę kwestię. Tak też w mówieniu o romantyzmie nie pre-
cyzja definicji, lecz raczej magia pojęciowych czy obra-
zowych przybliżeń wydaje się najbardziej odpowiednia. 
A choć nad tym niezwykłym zjawiskiem przechodziły 
potężne burze a ponad dwustuletnia obecność roman-
tyzmu w kulturze europejskiej wielokrotnie polegała na 
składaniu go do grobu (mauzoleum, muzeum, rupie-
ciarni ideowej…) – to jednak niemal w każdym pokole-
niu odżywa niczym Mickiewiczowska zjawa z Dziadów 
mniej czy bardziej intensywna pamięć o nim jako potęż-
nym doświadczeniu jednostkowej i zbiorowej wielkości 
i oryginalności. Czy uwielbiany, czy potępiany – roman-
tyzm stał się też bardzo szybko, szczególnie w tradycji 
polskiej, miernikiem wartości literatury i sztuki, ale też 
zaczynem nowoczesnej świadomości narodowej i obywa-
telskiej, a nawet ekspresją religijności (w skrajnościach 
wiary dochodząc do heterodoksji, szczególnie jako me-
sjanizm narodowy, czy anachroniczne  bałwochwalstwo 
rekonstruowanej namiętnie „religii słowiańskiej”).

Pominąwszy patriotyczne samouwielbienie „wszyst-
kich ludów – nad wszystkie… pierwszych”, jak ironizuje 
Norwid w Vanitas, da się zauważyć intensywne i niezwy-
kle trwałe „doświadczanie” magii romantyzmu w polskiej 
kulturze wysokiej i popularnej. Owszem, wiele zrobiono, 
szczególnie w trybach szkolnego kształcenia, żeby defi-
nitywnie go obrzydzić, z słynnym Gombrowiczowskim: 
„A mnie nie zachwyca” w Ferdydurke, ale przecież już za 
kilka lat ten sam Gałkiewicz czy inni adepci szkolnej tor-
tury, zwanej zachwytem nad wielkością poezji romantycz-
nej, pójdą na śmierć „po kolei, / Jak kamienie przez Boga 
rzucane na szaniec…”

Mit romantyczny, mimo że tylekroć dekonstruowany, 
wyszydzany i przeklinany musi zastanawiać swoją trwa-
łością w polskiej tradycji, a rzec można, że i niezagrożoną 

Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale, 1828, 
Muzeum Narodowe w Warszawie
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żywotnością w perspektywie możliwych wyborów ide-
owych i estetycznych przez przyszłe pokolenia jako naj-
wyższe osiągnięcie polskiej kultury. Tym to dziwniejsze, 
że najważniejsze owoce literackie i artystyczne polskie-
go romantyzmu przypadły na czasy szczególnie drama-
tyczne i naznaczone definitywną klęską Rzeczypospolitej 
jako pełnoprawnego członka rodziny społeczeństw eu-
ropejskich. A choć najwybitniejsze dzieła polskiego ro-
mantyzmu powstały w zasadzie poza krajem, na emigra-
cji (dobrowolnej lub przymusowej), to przecież stały się 
uniwersalnymi znakami polskości jako czegoś wyraziste-
go i ważnego w życiu kulturalnym Polski, Europy, a nawet 
świata, jak chociażby muzyka Fryderyka Chopina.

Romantyzm polski, mimo że ideowo i artystycz-
nie początkowo pozostawał pod silnym wpływem Za-
chodu (Anglia, Francja, Niemcy...), to z czasem poprzez 
ścisłe związanie się z autentycznymi i palącymi proble-
mami własnego społeczeństwa, jak walka o niepodle-
głość, emancypacja obywatelska chłopstwa (kwestia wło-
ściańska), obrona języka narodowego i tradycji, walka 
z ogromnymi zapóźnieniami cywilizacyjnymi i in., stał 
się rzeczywiście ogniskową wielopokoleniowego ruchu 
narodowego, uwieńczonego ostatecznie zwycięstwem 
nieomal na wszystkich polach działania. Równocześnie 
ten aspekt „narodowy” polskiego romantyzmu głęboko 
wpisał w świadomość Polaków poczucie przynależności 

kulturowej, obyczajowej i politycznej do demokracji za-
chodniej, dodając do kanonu jej wartości własne doświad-
czenia, jak na przykład wypracowana z ogromnym tru-
dem i poświęceniem idea solidarności.

Pamiętając o ogromnej wadze tradycji romantycznej 
w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, warto zauwa-
żyć, że przez dwa wieki jego obecności w naszym życiu 
społecznym zachodziły najrozmaitsze zmiany, które wy-
twarzały oczywisty dystans między aktualnością a prze-
szłością. W odniesieniu do poezji, tej najważniejszej w ro-
mantyzmie dziedziny ekspresji literackiej, ewolucja form, 
a przede wszystkim przemiany języka polskiego czynią 
wiele romantycznych arcydzieł zjawiskami mało przystęp-
nymi czy – jak  u Norwida, poety „programowo” sięgają-
cego po tematy „ciemne”, trudne, wymagające wysokiej 
aktywności czytelniczej – wręcz „hermetyczne” w per-
spektywie oczekiwań konsumentów kultury „miłej, łatwej 
i przystępnej”. Dodajmy, że wiele najwybitniejszych dzieł 
naszych wieszczów – Mickiewicza, Słowackiego, Krasiń-
skiego... – wymaga nie tylko orientacji w nurtach dzie-
więtnastowiecznej filozofii, ale też pogłębionej świado-
mości historycznej i przełomowego znaczenia procesów 
cywilizacyjnych owego wieku „kupieckiego i przemysło-
wego”, jakie towarzyszyły potężnym przemianom w sferze 
„ducha” kultury europejskiej. 

Józef Franciszek Fert

Wielcy romantycy polscy Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, fragment ryciny 2 poł. XIX w.
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A czy znasz ty, bracie młody…? 
Lubelskie szlaki romantyków polskich

Wiktor 
Kowalczyk

Obchody Roku Romantyzmu Polskiego, pretekstem 
do ogłoszenia którego stała się 200. rocznica pierwszego 
wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza, mają 
wymiar i zasięg ogólnokrajowy. Wiele miejscowości się-
ga też po własne, lokalne tradycje romantyczne. Okazje 
bywają różne, jak choćby przypadające w tym roku 215. 
urodziny oraz 150. rocznica śmierci Wincentego Pola – 
romantyka rodem z Lublina. Zdarza nam się wprawdzie 
narzekać na „rocznicowość” współczesnej kultury, lecz 
wobec kurczenia się przestrzeni pamięci, kolejne lata po-
święcane ważnym historycznym postaciom, zjawiskom, 
dziełom czy wydarzeniom, koncentrując na nich naszą 
uwagę, pozwalają na bliższe ich poznanie i skuteczniej-
sze zapamiętanie.

23 października odbyło się uroczyste otwarcie Cen-
trum Promocji Wsi Poturzyn. Ta niewielka miejsco-
wość, położona na terenie gminy Telatyn w powiecie to-
maszowskim, swój dzisiejszy wizerunek buduje między 
innymi w oparciu o postać i działalność niegdysiejsze-
go właściciela tutejszych dóbr ziemskich i przemysłow-
ca Tytusa Woyciechowskiego (1808–1879). W czasach 
szkolnych mieszkał on na pensji u Chopinów i uczęsz-
czał do Liceum Warszawskiego, do klasy o rok wyższej 
niż Fryderyk. Połączyła ich wówczas serdeczna przyjaźń. 
Młody kompozytor zadedykował koledze skomponowa-
ne w 1827 roku Wariacje B-dur op. 2 na temat Là ci da-
rem la mano z opery Don Giovanni W. A. Mozarta. Zaś 
w lipcu 1830 roku wybrał się w odwiedziny do przyjacie-
la. Wrażenia z pobytu w Poturzynie mocno utkwiły w pa-
mięci Chopina, dając o sobie znać w kolejnych, pisanych 
już na emigracji utworach, a trwająca tydzień wizyta na 
trwałe zapisała się w historii miejscowości. Ponoć podróż 
dyliżansem z Warszawy do Poturzyna zajęła Chopinowi 
cztery doby – dziś potrzebowałby pewnie czterech go-
dzin. Z Lublina mieliśmy o połowę bliżej. 

Wczesnym popołudniem, po oficjalnościach, przed 
licznie zgromadzoną  publicznością, która szczelnie wy-
pełniła obszerną salę nowo otwartego Centrum, zapre-
zentowane zostało widowisko poetycko-muzyczne „Lu-
belskie szlaki romantyków polskich”. U boku uznanych 

artystów – Marioli Zagojskiej (sopran), Patrycjusza Soko-
łowskiego (bas) oraz Alesii Aleksandrowicz (fortepian), 
wystąpiła w nim muzyczna młodzież z grupy Young He-
arts to Art: Teresa Ritter (sopran), Fryderyk Pieńkoś i Er-
nest Tymczyszyn (tenor), Jan Mielniczuk (wiolonczela) 
oraz Natalia Ociesa, Seweryn Szarpak i Gabriel Zagoj-
ski (fortepian). 

Pierwsza część widowiska – Z Pieśni o ziemi naszej, 
przybliżała sylwetkę i wybrane utwory Wincentego Pola. 
Poprzedziła ją krótka prelekcja piszącego te słowa. W czę-
ści drugiej – W drodze do przyjaciela, ukazana została po-
stać i twórczość Fryderyka Chopina, w kontekście jego 
przyjaźni z Tytusem Woyciechowskim. Wprowadzeniem 
do niej były wystąpienia Grażyny Dobrzańskiej i Karo-
la Rzepeckiego.

W programie koncertu znalazły się arie, pieśni i utwo-
ry kameralne Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopi-
na do słów Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskie-
go, Jana Chęcińskiego, Stefana Witwickiego i Wincentego 
Pola oraz recytowane fragmenty Pieśni o ziemi naszej au-
torstwa tego ostatniego. Widowisko w reżyserii Mario-
li Zagojskiej zostało przygotowane staraniem Funda-
cji EduArtte przy wsparciu finansowym Województwa 
Lubelskiego. ■

Wincenty Pol
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Lubelscy romantycy 
i podlubelscy Babińczycy

Klemens 
Podsiadło

Związki romantyków z Lublinem skrupulatnie reje-
strował August Grychowski, w wielkim dziele Lublin i Lu-
belszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich. Z żalem 
zauważał, że Mickiewicz, Słowacki, Krasiński nie zaintere-
sowali się trybunalskim grodem, ale nie uszły uwagi bada-
cza choćby szlaki podróżne Krasińskiego i Norwida, a te 
wiodły przez Lubelszczyznę. „Trzynastoletni Zygmunt 
Krasiński odbywał w 1825 r. swą większą podróż, w towa-
rzystwie guwernera Chlebowskiego, z Warszawy do Du-
najowiec na Podolu. Jechał wtedy przez Garwolin, Kra-
snystaw, Włodzimierz. Wstępował zapewne i do Lublina.

Wrażenie swe z tej podróży notował w Dzienniku po-
dróży, który nie dochował się do naszych czasów, ale miał 
go jeszcze w ręku prof. Kallenbach, wydając monografię 
Krasińskiego w 1904 roku”.

Tę drogę przebywał także – i to wielokrotnie – generał 
Wincenty Krasiński, ojciec Zygmunta. A ten nie omiesz-
kał wstępować do Lublina i podlubelskich Piotrowic. „Ge-
nerał Krasiński odwiedzał mnie także, jadąc do Dunajo-
wic na Podole nie omijał nigdy mojego domu, zajeżdżał 
na odpoczynek, bawił parę dni i szczerą przyjaźnią uprzy-
jemniał samotność mego wiejskiego życia. W oddaleniu 
ciągłą ze mną korespondencją wciągał mnie i dotąd wcią-
ga w opuszczony przeze mnie świat”— wspominał Kaje-
tan Koźmian na kartach swych znakomitych Pamiętników.

O Koźmianie powiada się dziś pseudoklasyk, czołowy 
przedstawiciel klasycyzmu postanisławowskiego. Repre-
zentanci tego kierunku — tu zacytujmy stosowny frag-
mencik z Przewodnika encyklopedycznego Literatura pol-
ska — odwoływali się w swym programie estetycznym do 
wzorów antycznych, głównie rzymskich, bronili czystości 
i jasności języka, głosili ponadczasową zasadność poety-
ki klasycyzmu, domagali się rygorystycznego przestrze-
gania wyprowadzonych z niej prawideł. Romantycy za 
nic mieli wszechwładztwo reguł artystycznych, „rozum-
ni szałem” szydzili z rozsądku i tchórzliwego umiarkowa-
nia klasyków. 

Koźmian, strzegący swego poetyckiego pierwszeństwa, 
z uwagą czytał wiersze nadesłane w Wilna, „brednie litew-
skie” powiadał o nich i dodawał szybko: „zaraza”, to słów-
ko miało wówczas moc najcięższego przekleństwa. 

Skąd wiersze litewskie w rękach senatora? Wydaje mi 
się, że znam odpowiedź: w latach 1821–1822 w lubelskiej 
szkole wojewódzkiej rozpoczął pracę Onufry Pietraszkie-
wicz, najprawdziwszy filomata. Przybysz z Wilna pozyskał 
wśród lublinian pięciu prenumeratorów na pierwszy zbiór 
poezji Mickiewicza. Jestem przekonany, że jeden z tych 
pięciu egzemplarzy trafił do rąk Koźmiana. A ten w listach 
do swego przyjaciela, generała Franciszka Morawskiego, 
z roku 1827 twórcę nowego prądu nazywał „półgłówkiem, 
wypuszczonym ze szpitala szalonych, brudnym i karczem-
nym”. Generał Morawski, stacjonujący w Lublinie w latach 
1819–1826 i 1828–1830 dowódca brygady piechoty, był 
człowiekiem wszechstronnie wykształconym, a choć w ge-
neralskim mundurze, to nie skrywał literackich ciągotek, 
tłumaczył Byrona, Szekspira, Schillera, pisywał recenzje te-
atralne, prace krytyczne, z powodzeniem parał się poezją, 
ale cóż tam zgrabne rymy, gdy przyszło chwycić za broń, 
wydawać rozkazy, okazał się tchórzem i kapitulantem.

Generał Morawski poczuł w sobie misję godzenia stron 
okupujących ojczysty Parnas i miast szkolić, ćwiczyć swych 
żołnierzy, przyjmować parady, dozorować nocne marsze, 
pozorowane ataki i kampanie, dniami i nocami pisał na lu-
belskiej kwaterze – wydane w roku 1829 – dzieło Klasycy 
i romantycy polscy. W dwóch listach wierszem. 

Wybuchło powstanie listopadowe, lała się krew, a nie-
chęć Koźmiana do Mickiewicza nie wygasła. Nadchodzą-
ce czasy miały dostarczyć faktów i pretekstów do nowych 
obelg, pomówień i upustów nienawiści. Cóż, świat nie koń-
czył się na sporze romantyków z klasykami. Inni autorzy 
też szukali sławy i czytelników! Lublinianie dostąpili wiel-
kiego zaszczytu, mieli wszak szczęście gościć Kajetana Jak-
sę Marcinkowskiego (1788–1832) poetę, dramaturga, wy-
bitnego pedagoga tamtej doby, a przy tym niezrównanego 
facecjonistę i kpiarza, nieoszczędzającego w żartach ludzi 
znakomitych jak i postaci z gminu. 

Ale i wyszydzani potrafili się zrewanżować żartem, prze-
śmiewca stał się przedmiotem bezlitosnych kpin grupy 
wierszopisów (G. Olizar, D. Lisiecki, K. Gaszyński) sku-
pionych wokół generała Wincentego Krasińskiego. Poeci ci 
spijali wino księcia-generała, nie opuścili ani jednego pod-
wieczorku w pałacu arystokraty, a przecież książę-generał 
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nie był wzorem cnót obywatelskich, wielu w tamtej dobie 
nie tylko nie przyjęłoby zaproszenia na generalski obiad, 
ale odmówiłoby uściśnięcia jego ręki.

Patriotyzmu mógł się uczyć od swych poddanych i pod-
władnych, szkopuł jedynie w tym, że hrabia-generał za nic 
miał nauki i zasady innych, cóż, lekceważył sobie także 
idee swego syna, poety Zygmunta. Był to wszak człowiek 
próżny, lekkomyślny i jak pisze Stanisław Barzykowski 
w cennym dla narodowej kultury dziele Historia powsta-
nia listopadowego „wątpliwej wartości moralnej, dla pienię-
dzy i wywyższenia wszystko poświęcić gotowy”. Byli tacy 
i są dzisiaj. 

W wyniku działań tej prominentnej grupy – powie-
dzielibyśmy dzisiaj – pełnej wątpliwych autorytetów mo-
ralnych, Jaksa przeszedł do historii literatury jako mega-
loman, poeta opętany manią wyższości, najzarozumialszy 
rymokleta.

Do Lublina przybył na zaproszenie wspomnianego już 
generała Morawskiego (1783–1861), do odwiedzin doszło 
w roku 1822. 

Generał-poeta nim okrył się niesławą w okresie powsta-
nia, w czasach pokoju okazał się zręcznym intrygantem, 
zadbał, aby przybywającego do Lublina Jaksę-Marcinkow-
skiego poprzedziła sława grafomana.

Szeptanej propagandzie poetyckiej uległ również Onu-
fry Pietraszkiewicz, w jednym z listów napisze o koledze 
po piórze: „płód jego nie donoszony”.

Jaksa pisał szybko, jeszcze szybciej realizował swe po-
mysły i plany. Dramat sceniczny o rzeczpospolitej babiń-
skiej Pszonka powstał – niczym później Wesele Wyspiań-
skiego – w dwa tygodnie.

Stanisław Pszonka, żyjący w XVI wieku właściciel pod-
lubelskiego Babina, założył w swej posiadłości legendarną 
rzeczpospolitą babińską, humorystyczno-satyryczne towa-
rzystwo lubelskiej szlachty. Babińczycy – jak można wy-
czytać w pamiętnikach tamtej epoki – wzorowali się na 
porządku i urządzeniach Rzeczypospolitej, wybierali sobie 
senat, biskupów, wojewodów i hetmanów. Proces nomi-
nacji był prosty. Im ktoś mniej nadawał się do sprawowa-
nia konkretnego urzędu czy funkcji, tym łatwiej uzyski-
wał ją w Babinie. Kto celował w kłamstwach myśliwskich 
zostawał łowczym, kto rzucał paradoksami lub prawił rze-
czy zabawne i nieprawdopodobne – zostawał kanclerzem, 
tchórzom przyznawano godności hetmanów, rozpustni-
kom – biskupów.

Ktoś może wzruszy ramionami, bo co mu takie zaba-
wy, ale jak zapisano w Encyklopedii Staropolskiej: Stanisław 
Pszonka, „poczciwy sędzia lubelski stał się znany w Świecie 
na równi z największymi mężami polskiej nauki i literatu-
ry, a Rzplita Babińska znalazła w XVII wieku wielu naśla-
dowców we Francyi”.

Jaksa stworzył swoje dzieło w Lublinie, w roku pańskim 
1822, Kordian – wielki dramat Słowackiego — powstał 
w Genewie jedenaście lat później, wydany został bezi-
miennie w Paryżu w roku 1834, zaś pierwszej inscenizacji 
doczekał się w Krakowie w listopadzie 1899 roku! Mickie-
wiczowskie Dziady powstałe w Kownie i Wilnie ukazały 
się drukiem w roku 1823, Dziady – zwane drezdeńskimi 
— powstały wiosną 1832 roku. Na scenie najpierw pojawi-
ły się w Krakowie, bo w roku1848, lecz tylko we fragmen-
tach, całość w inscenizacji Wyspiańskiego zaprezentowa-
no polskiej publiczności dopiero w roku 1901.

Ciekawostka, w Dziadach części III Onufry Pietrasz-
kiewicz przedstawiony został jako budzący sympa-
tię Jacek, Koźmian zaś wykpiony został w scenie Salon 
w Warszawie, jako senator-służalec, zawsze lojalny wo-
bec cara.

Temat podjęty przez Jaksę był atrakcyjny literacko, 
w roku 1861 sięgnie poń poeta, ale także kasztelan-sena-
tor, Franciszek Wężyk (1785–1862) publikując komedię 
historyczną I ja też, czyli rzeczpospolita babińska. 

Pszonka to pierwszy mąż rzeczypospolitej, król nad 
króle, dysponent wszelkich zaszczytów, monarcha krainy 
śmiechu. Nic dziwnego, że jego królestwo musiało intry-
gować całe wieki! 

W jednym z wykładów w paryskim Collége de France 
przeciwstawił Mickiewicz tyranii Iwana Groźnego czasy 
swobody, jakimi cieszyła się polska szlachta za panowa-
nia Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.

Echa rządów babińskich dały się słyszeć w VII księdze 
Pana Tadeusza w trakcie rozmowy Buchmana z Macie-
jem Dobrzyńskim. Buchman, entuzjasta teorii J. J. Rous-
seau, ze swadą ćwierć intelektualisty obwieszczał, że pa-
nujący rządzą z woli ludu, zdaniem Maćka były to rządy 
babińskie! 

Jaksa odjechał, zmarło mu się w szpitalu dla obłąka-
nych, rękopisy pozostały w archiwum generała, o dzi-
wo, przechował je, choć nie zadał sobie trudu, aby ogło-
sić je drukiem. Przetrwały wiele lat, ponad sto, a może sto 
pięćdziesiąt, miał je w swoim posiadaniu legendarny ar-
chiwista lubelski Wiktor Ziółkowski. Opatrzone były ko-
mentarzami i recenzjami, m.in. profesorów Zygmunta 
Kukulskiego (1890–1944) i Wiktora Hahna (1871–1959). 
Szczególnie cenna wydawała się opinia profesora Hahna, 
który od młodości zajmował się twórczością Słowackiego, 
pracował nad genezą jego dramatów, teatr romantyczny 
był mu wszak szczególnie bliski. Hahn pisał, że w Pszonce 
„prawdy żywe” zdecydowanie przeciwstawione są „mar-
twym”, niedostępne dla zmysłów dawały się zgłębić jedy-
nie oczami duszy, „wewnętrznym okiem”.

Można rzec, że w dziele Jaksy o Babińczykach powraca-
ła sprawa sporu romantyków z klasykami. ■
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Wigilia Mickiewicza  
na Podlasiu

Zbigniew
Włodzimierz
Fronczek

Wiele wigilii naszego narodowego wieszcza, Ada-
ma Mickiewicza, przeszło do historii i do legendy. Uro-
dził się w wigilijny wieczór 1798 roku, wigilię 1823 roku 
przyszło poecie przeżyć w więzieniu, w słynnej dziś celi 
Konrada w wileńskim klasztorze Bazylianów. I była to 
ostatnia wigilia w Ojczyźnie. Dwie następne spędził na 
wygnaniu w Rosji: w Moskwie i Petersburgu. Do kraju 
udało się poecie powrócić już tylko raz, lecz nie na ro-
dzinną Litwę, a w Poznańskie, w roku 1831. Od tego roku 
Mickiewicza czekały jedynie wigilie tułacze.

Wszystkie zostały dokładnie opisane. Bo przecież 
zdarzało się, że w czasie paryskich wigilii na wiesz-
cza spływało szczególne natchnienie i zdumiewał zgro-
madzonych na wigilijnych wieczerzach przejmującymi 
improwizacjami.

A jednak w starych rosyjskich archiwach, pozostawio-
nych na terenie Polski po ucieczce wojsk carskich, natra-
fiono na szczególny trop, była to informacja o pobycie 
Mickiewicza na wigilijnym wieczorze w Radzyniu Pod-
laskim, w roku 1898!

Czy to możliwe?
W roku 1898 Mickiewicza już od 43 lat nie było wśród 

żywych, ale tamtego roku niezwykle uroczyście obcho-
dzono w kraju setną rocznicę urodzin wieszcza. Raport 
o pobycie Mickiewicza na plebanii w Radzyniu złożył Ba-
zyli Prokopiuk, strażnik rosyjski, znany służalec i służbi-
sta. Jego przełożeni potraktowali raport z należytą uwa-
gą i autora nie ominęła nagroda. 

*
W Warszawie, stulecie urodzin naszego wieszcza, stanął 
jego pomnik. Atmosfera była podniosła, ludzi wszyst-
kich stanów ogarnęła euforia, nastroje patriotyczne oży-
wiły się również na Podlasiu. Władze carskie zaniepoko-
iły się, iż sytuacja – jak powiada się przy takich okazjach 
– może się wymknąć spod kontroli. Poeta posiada wszak 
– o czym władza wie doskonale – rząd nad duszami, jego 
słowa nawet po śmierci, ba, przez wieki całe nie tracą 
mocy. Wydano więc stosowne rozporządzenia. Urzędni-
kom, żandarmom, strażnikom różnych szczebli a także 

wszelkiej maści szpiclom zalecono szczególną czujność 
oraz zobowiązano do szybkiego informowania zwierzch-
ności o podejrzanych osobach, związkach, organizacjach, 
spotkaniach i próbach zgromadzeń.

Rozkazy dotarły również do Czemiernik, niewielkie-
go miasteczka na Podlasiu. Tam przeczytano je uważnie, 
zapoznał się z nimi Bazyli Prokopiuk. Wstąpił w niego 
duch bojowy, postanowił dać się we znaki wszelkim wro-
gim elementom władzy carskiej: buntownikom, wichrzy-
cielom, anarchistom i poetom.

Nie bez znaczenia dla tej opowieści jest położenie Cze-
miernik. Miejscowość ta – leżąca na lewym brzegi uroczej 
rzeczki Tyśmienicy, dopływu równie pięknego Wieprza 
– znajdowała się na terenie ówczesnej guberni lubel-
skiej, jednakże w pobliżu guberni siedleckiej. Probosz-
czem w Czemiernikach, w kościele św. Stanisława Bi-
skupa, był ksiądz Adam Decyusz, człek nie stroniący od 
wesołego towarzystwa, lecz kapłan światły i bogobojny. 
W swe imieniny, przypadające w wigilię Bożego Naro-
dzenia, zwykł był kieliszeczkiem dereniówki podejmować 
grono okolicznych ziemian oraz inteligencji.

Bazyli Prokopiuk, uczulony przez zwierzchność na sła-
wę i wpływy buntowniczego poety, nabrał – w sobie tyl-
ko wiadomy sposób – przekonania, iż ten głośny i nie-
bezpieczny dla władzy osobnik nie przepuści okazji i do 
skosztowania proboszczowskiej dereniówki, i do podbu-
rzania zgromadzonej na plebanii elity. Pełen zawodowej 
czujności przechadzał się więc wokół starego budynku 
mansjonarii. To kopnął grudkę zlodowaciałego śniegu, to 
przyjrzał się niedomkniętej furtce. Ciągle niby to na spa-
cerze, a bacznym okiem lustrował gości ciągnących do 
plebana w gościnę, znał ich wszystkich doskonale, z nie-
pokojem konstatował, iż nie było wśród gości nikogo ob-
cego. Wkrótce wszyscy się pospiesznie rozjechali, był to 
przecież dzień wigilii i należało zasiąść do stołu z chwilą 
pojawienia się na niebie pierwszej gwiazdy.

Poczęło się w Czemiernikach zmierzchać, gdy nadzie-
je żandarma na znalezienie tropu buntowniczego poety 
odżyły. Proboszcz nieoczekiwanie, w stroju podróżnym: 
w szubie i kożuszanej czapie, wyszedł na ganek i począł 
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pohukiwać na służbę, by zaprzęgano konie do sań. Za-
mierzał bowiem, o czym szpieg jeszcze nie wiedział, spę-
dzić wigilijny wieczór w Radzyniu, u tamtejszego pro-
boszcza, z którym łączyła go stara przyjaźń. Radzyń, co 
jest równie istotne w tej historii, choć nieodległy od Cze-
miernik, leżał już w guberni siedleckiej. Ksiądz Decyusz 
w drodze do Radzynia musiał więc przekroczyć grani-
cę, ale rzecz jasna – zieloną granicę, w wigilię narodzin 
swego Pana za nic miał wszelkie carskie uchwały, zaka-
zy, dekrety i żołnierskie posterunki. Strażnik z Czemier-
nik pomykał na koniu za księżymi saniami, trzymał się 
– co oczywiste – w pewnej odległości. Granicy guberni 
nie odważył się jednak przekroczyć. Nic w tym dziwnego, 
prawo poważał jak każdy służbista. Z bólem serca zrezy-
gnował ze śledzenia konspiratora pędzącego na spotka-
nie buntownika, a że do spotkania musiało dojść, o tym 
był święcie przekonany. Sporządził więc raport, w którym 
tak rzecz przedstawił: „Buntowszczika Adama Mickiewi-
cza w Czemiernikach nie było, znać się zląkł, że zanad-
to strzeżono plebanii, ale za to był na wilii u probosz-
cza w Radzyniu. Pojechał tam i proboszcz z Czemiernik 
i obaj księża z Adamem Mickiewiczem jedli i pili, a po-
tem śpiewali jakieś pieśni, niewątpliwie buntownicze.”

Raport nie wywołał – jak można by pomyśleć – salwy 
śmiechu. Jego autor wykazał się przecież należytą czuj-
nością, doniósł, że ksiądz lekceważył sobie prawo i nie-
legalnie przekraczał granicę. Były to ciężkie czasy, nie 

tylko dla duchowieństwa, przede wszystkim dla wier-
nych wszystkich wyznań. Do przejścia na prawosławie 
zmuszano wtedy tysiące unitów, duchowni katoliccy za 
posługi chrześcijańskie dla prześladowanych braci kara-
ni byli zsyłką na Sybir, więzieniem, przed czujną władzą 
należało tłumaczyć się z każdego kroku, z każdego wyjaz-
du i przedsięwzięcia. Ksiądz Decyusz, w związku z donie-
sieniem, też musiał złożyć zeznanie. Niewątpliwie poniósł 
karę pieniężną i zapewne otrzymał surową reprymendę.

Raport o pobycie Mickiewicza pozostał w archiwach 
Białej Podlaskiej. Na jego ślad natrafiono po odejściu Ro-
sjan, dopiero wtedy wywołał powszechną wesołość wśród 
odkrywców. Pokazywano go zainteresowanym, odpisy-
wano. Widziało go wiele osób, był wśród nich ks. prałat 
Romanowski, dziekan w Białej Podlaskiej, który znał obu 
księży zamieszanych w tę sprawę. 

Raport strażnika Prokopiuka, zapisany koślawymi li-
terami na lichym papierze, uległ zniszczeniu od częstego 
podawania go sobie z rąk do rąk, od oglądania i przepi-
sywania. Jeden z odpisów szczęśliwie dotrwał do naszych 
czasów. Sporządziła go Genowefa Królik, wiejska nauczy-
cielka z Białej, kolekcjonerka ludowych sensacji i osobli-
wości. Stosik jej notatek, pożółkłych od starości zdjęć, 
złożonych w blaszanym pudełku po chińskiej herbacie 
ocaliła rodzina. To w tym chińskim pudełku wypełnio-
nym tajemnicami Podlasia znajduje się do dzisiaj wymię-
ty kajecik z relacją o wigilii Mickiewicza w Radzyniu. ■
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Norwid w Piotrowicach

Zbigniew 
Włodzimierz 
Fronczek

Piotrowice leżą nad Bystrzycą, obok Lublina.
W Piotrowicach stanął dwór Kajetana Koźmiana. 

Szczęśliwie przetrwał do naszych czasów.
Do drzwi tego dworu zastukał Cyprian Kamil Nor-

wid. Było to w roku 1842. Sto osiemdziesiąt lat temu.

*
Podobiznę gospodarza, Kajetana Koźmiana, moż-
na obejrzeć w encyklopedii albo w Internecie. Na 
portrecie nieznanego malarza uwieczniony został 
w sile wieku: gładko wygolone policzki i wypielę-
gnowana fryzura.

Urodził się w roku 1771 pod Lublinem w Ga-
łęzowie, zamieszkał w pobliskich Piotrowicach, 
gdzie zmarł w wieku 85 lat. Spoczął na cmen-
tarzu w nieodległej Bychawie pod kamieniem 
z napisem:

„Tu leży starzec. Bóg mu lat przyczynił,
Czcił Boga, kraj swój kochał, ludziom 

nie zawinił”.
Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Zo-

stał politykiem, ale zasmakował w lite-
rach, był także poetą. Głośnym po-
etą. Przyjęło się mówić o nim: wódz 
pseudoklasyków. Brzmi to niezręcz-
nie i chyba niezrozumiale. Pseudokla-
sycyzm to pejoratywne określenie kla-
sycyzmu warszawskiego, rozwijającego 
się w pierwszym trzydziestoleciu XIX 
wieku, głównie w Warszawie.

Pozostawał rygorystycznym obrońcą klasycy-
stycznej poetyki i zdecydowanym wrogiem tenden-
cji preromantycznych, a następnie romantyzmu. Zasły-
nął jako nieubłagany przeciwnik Mickiewicza. Wieszcz 
ośmieszył adwersarza z Piotrowic jednym daniem. Naj-
słynniejszy utwór Koźmiana, poemat opisowo-dydak-
tyczny Ziemiaństwo nazwał tysiącem wierszy o sadze-
niu grochu. I nie był to koniec literackich upokorzeń. 
W III części Dziadów – bal u znienawidzonego Senato-
ra, sługusa moskali – to bal u Koźmiana.

Dziś strofy autora Ziemiaństwa tchną stęchlizną. Nikt 
już nie sięga po tę poezję, choć nie brak w tych wierszach 
uwag celnych i dojrzałych, ot, choćby taki dwuwiersz:

„Żądza władzy wrodzoną jest ludzkiej naturze:
Stąd demokrat na dole despotą jest w górze”.
Myśl – jak się rzekło – trafna, język obcy.

Cyprian Kamil Norwid, rycina



→

n u m e r  5  ( 1 1 5 )  w r z e s i e ń – p a ź d z i e r n i k  2 0 2 2  •  5 1

Ale Koźmian to także kronikarz. I to niezwykły. Jego 
pamiętniki obejmujące lata 1780–1855 są lekturą pasjo-
nującą. Zachowały świeżość i niespotykany w utworach 
innych autorów autentyzm epoki.

Jako polityk też nie zapisał pięknej karty. Był rad-
cą stanu o zdecydowanych poglądach konserwatyw-
nych. Powstanie listopadowe uważał za zbrodnię, Lele-
wela i Mochnackiego miał za głupców, przed carem bił 
czołem. Poglądy i maniakalna służalczość nie przypa-
dły do gustu nawet synowi Kajetana – Andrzejowi 
Edwardowi, również mieszkańcowi Piotrowic, któ-
ry to i owo z Pamiętników ojca wykreślił nim od-
dał do druku. Pamiętniki, już bez poprawek, 
ukazały się w druku 1972, a wybitny historyk 
Jerzy Łojek wystawił piotrowickiemu konser-
watyście, jako obywatelowi i Polakowi, zde-
cydowanie złe świadectwo. Ale w miejscowej 
legendzie zapisał się Koźmian jako człowiek 
prawy, życzliwy wspomagający biednych 
i skrzywdzonych. Pamięta się, ze przygar-
nął zniedołężniałego sługę, kiedy niebo-
rak został bez dachu nad głową, bo zięć 
roztrwonił majątek. Nagrobek ufundowa-
ny staremu służącemu można odnaleźć na 
cmentarzu w Bychawce.

Do dzisiaj istnieje także dwór w Gałęzowie, gdzie przy-
szedł na świat przywódca warszawskich klasyków.

Dwór to może nawet niewłaściwe słowo, wszak to ni-
ski, niepokaźny, parterowy budyneczek z dwoma mały-
mi ganeczkami. Bywał dzięki zapobiegliwym gospoda-
rzom konserwowany, trwa więc w zadowalającym stanie.

Od lat kilkudziesięciu mieści się w nim szkoła. Za-
chował się również park, rozległy i nie pielęgnowany. 
W wiekowe konary postukują dzięcioły, w wybujałych 
leszczynach buszują wiewiórki. W dole Kosarzewka, jej 
liczne źródła utworzyły na podmokłej łące rozległe bajora. 
Szczęśliwie – jak się rzekło – ocalał także dworek w Pio-
trowicach, w którym pędził swe dojrzałe lata, pisał Pa-
miętniki, owo wykpione przez wieszcza Ziemiaństwo, nie 
mniej dumne Ody i gdzie urodzili się jego potomkowie: 
syn i wnuk. Koźmian słynął ze staropolskiej gościnności, 
bywali więc w piotrowickim dworze politycy i artyści. Był 
też gospodarzem co się zowie, kochał rolę, zagony, upra-
wy, ogrody. Dbał, aby każdy pisarz goszczący w jego po-
siadłości posadził drzewo w przydworskim parku.

Rośnie tu dąb przywieziony przez Felicjana Faleńskie-
go, rosną buki, zasadzone w dniu dotarcia do Piotrowic 
wieści o śmierci lorda Byrona. Miejsce dla nich wybierał 
ze swoim przyjacielem generałem-poetą Franciszkiem 
Dzierżykraj-Morawskim.

Do Piotrowic dotarł także Cyprian Kamil Norwid. Tu-
bylcy wskazują okazały, stupięćdziesięcioletni modrzew, 
który miał jakoby własnoręcznie zasadzić. Młodego po-
etę rekomendował gospodarzowi Albert Potocki, znany 
w tamtych latach awanturnik, podpułkownik wojsk ro-
syjskich, głośny we wszystkich warszawskich towarzy-
stwach tak salonowych, jak też literackich.

Koźmian, i o tym należy pamiętać, niechętny był 
młodej literaturze, nie rozumiał jej i nie cenił. Pochleb-
ne świadectwa Potockiego o młodym twórcy przeczytał 
uważnie, ale nie dał im wiary. W Pamiętnikach skomen-
tował je pobłażliwie:

„Idąc za wiatrem opinii publicznej unosił się nad mło-
dym Norwidem [...]. Przysłał mi wiersze jego nader liche 
i prostackie z wielkimi pochwałami, a gdy wyrzuciłem 
płochość sądu, wywijał się jak wąż, przyznając mnie 
słuszność w oczy, a za oczami mówiąc co innego”.

W pierwodruku Pamiętników, w miejscu zaznaczonym 
powyżej trzema kropeczkami, znajdował się jeszcze jeden 
fragmencik dotyczący rekomendowanego poety:

Kajetan Koźmian, rycina, „Kłosy", 1877, nr 609 s. 129, drzeworyt, 13,1 × 11,5
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„[...] dobrym i miłym młodym człowiekiem, które-
go poznałem w moim domu, gdzie kilka dni gościł, lecz 
który o ile ładnie rysował, o tyle zbyt często niezrozu-
miale pisał”.

Gospodarz, jak można mniemać, nigdy się swymi od-
czuciami przed gościem nie zdradził. Warszawa przecież, 
jak nie bez grozy zapisał, grzmiała już wtedy odgłosem: 
„Orle, Norwidzie, wiek twój idzie”. 

Zdanie to pojawia się w Pamiętnikach trzykrotnie. 
Brzmi, może się wydawać, patetycznie, lecz skrywa też 
pewnie i nutkę ironii. Autor chciał niewątpliwie ową 
nutkę sarkazmu wzmocnić, kiedy dopisywał złośliwy 
komentarz:

„Orle, Norwidzie na skrzeczącą żabkę!”
A wiek idzie – to wcale nie przyszłość. 
Słowa te notował piotrowicki pamiętnikarz w latach 

1850–1855.
Norwid gościł w Piotrowicach w roku 1842. Minęło 

zaledwie kilka lat, a młody orzeł nabrał śmiałości lotu. 
W Paryżu, w wielu artykułach, zdołał wyłożyć swój pro-
gram ideowy i artystyczny, publikował dramaty, poetyc-
kie traktaty o sztuce, poezje. Stary przywódca warszaw-
skich klasyków, w swym dworku na prowincji, ze zgrozą 
i oburzeniem doświadczał, że ten wyszydzany wiek Nor-
widowski nadchodził, a może nadszedł. Otrzymał wszak 
z Paryża wydany tam latem 1852 roku Promethidion, 
musiał, bez wątpienia, rzecz przeczytać, gdyż w Pamięt-
nikach traktacikowi wystawił świadectwo „najwyższego 
głupstwa, jakby od obłąkanego skreślonego”.

Koźmian dokonał swych dni w Piotrowicach, jak się 
rzekło, w roku Pańskim 1856. Norwid w tamtym czasie 
powrócił był z Nowego Jorku do Paryża, gdzie miał przed 
sobą jeszcze 27 lat życia w osamotnieniu i niedostatku.

Twórczość autora Promethidiona do końca wieku po-
zostawała nieobecna w świadomości społecznej.

Ale od początku następnego znalazła się w cen-
trum zainteresowań kulturalnych. Miał w tym olbrzymi 
udział Zenon Przesmycki – Miriam. Urodził się w 1861 
roku, w nieodległym od Piotrowic Radzyniu Podlaskim. 
W latach 1901–1907 wydawał w Warszawie głośne pismo 
„Chimera”. Jeden z tomów poświęcony został Norwidowi.

Ten rocznik, oprawny w półskórek, odgrzebano, już 
po ostatniej wojnie, wśród starych gazet na strychu pio-
trowickiego dworku. Któż go czytał pod tym dachem, 
gdzie pod adresem Cypriana Kamila padło tyle kpiar-
skich uwag? W roku publikacji owego numeru „Chime-
ry” wśród żywych nie było już syna Koźmiana, wnuk 
zdołał sprzedać Piotrowice i reformował teatr w Krako-
wie. Dworek przeszedł w ręce Jana Tarnowskiego. Czy to 
ów ziemianin, czy ktoś z jego rodziny, a może jakiś zabie-
dzony guwerner wczytywał się w Norwidowskie strofy?

Zdarzyło się, że i ja stanąłem przed koźmianowskim 
dworem. W przydworskim parku senatora odnalazłem 
modrzewie sadzone ręką Norwida i odkryłem boisko pił-
karskie, na którym przez szereg lat zebrani przeze mnie re-
prezentanci literatury światowej usiłowali pokonać miej-
scowych oldbojów. Zapisałem kilka refleksji, parę z nich 
okryłem w tomie Dzieje Strzyżewic autorstwa znane-
go prawnika i regionalisty Ferdynanda Rymarza, z dzieła 
przepisałem swój tekst i załączam jako pointę publikacji.

Norwid, modrzew i Koźmian
Na zielonym pagórku moja chata stoi,
U stóp jej krynica miękką trawę poi…

Norwid był w tej chacie, gdzie tam chacie, pałacu
Pełnym ksiąg. Sreber, luster i dostatku. 
Jadł chleb, pił wino, chwalił wiersze gospodarza.

Hrabia Koźmian – gospodarz, przywódca klasyków, ama-
tor gruszek w cukrze i smakosz dziczyzny, gładko przeły-
kał komplementy gościa. Tego już świat pasował na arty-
stę. Orle, Norwidzie, wiek twój idzie! – wrzała Warszawa. 
Koźmian nie wierzył w ów wiek, orał (uprawiał) swoją 
niwę, siał groch, pszenicę, lubił miodny zapach lipy. Na-
legał, by pan Kamil posadził modrzewie.

Rośnie modrzew.
A sława? gdzie? Jakie wiodą do niej drogi
i słowa?
Ze dworu śpiew. Panny łuskają groch.
Szmer wody. Nadal krynica poi, chata 
Stoi. Na księgach kurz, w lustrach odbicia 
coraz starszych twarzy.
A Norwid – gdzie jego wiek?! – w paryskim 
Przytułku? Koźmian, gdyby wiedział,
Wysłałby parę rubli. Sam cierpliwie mozolił się 
Ziemią, narodem i słowem. Składał epitafium,
Które kazał sobie wyryć na polnym kamieniu.

„Tu leży starzec – przeczytasz na mogile – 
Piotrowickiego cmentarza – kochał naród, czcił Boga,
Ludziom nie zawinił”. 
Jeden w parku modrzew ocalał z tuzina 
czy kopy, które sadził poeta. 
Każdej jesieni złote igły sypie.

Pod dłonią chropowatość kory:
Pył, kurz, proch, szmer lat. 
Wyzwala czas czy złudę? Bo
Jakbym przez moment dotykał ich twarzy.

Piotrowice – Lublin 2002
Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Mickiewicz nad Ciemięgą

Klemens 
Podsiadło

W roku 1955, w stulecie śmierci Mickiewicza, w pra-
sie lubelskiej ukazało się wiele artykułów, szkiców, roz-
praw i esejów poświęconych naszemu wieszczowi. August 
Grychowski w pracy Mickiewicz a Lubelskie, opublikowa-
nej na łamach „Kameny”, przypomniał Onufrego Pietrasz-
kiewicza (?–1863) sekretarza wileńskiego Towarzystwa 
Filomatów. Tenże filomata zawitał do Lublina, w latach 
1821–1822 pełnił obowiązki nauczyciela w lubelskiej 
szkole wojewódzkiej i pozyskał wśród młodej inteligen-
cji pięciu prenumeratorów na pierwszy zbiór poezji Mic-
kiewicza. Nie był to wynik znakomity, ale – co tu ukrywać 
– mógł być gorszy. Nasz badacz pominął jednak w swo-
im artykule nazwisko wielkiego przyjaciela Mickiewicza, 
Kaliksta Moroziewicza (1799–1872) z Jakubowic Koniń-
skich. Nazwisko Moroziewicza wielokrotnie pojawia się 
w Kronice życia i twórczości Adama Mickiewicza zredago-
wanej przez Stanisława Pigonia a także w Żywocie Adama 
Mickiewicza opublikowanym przez syna poety, Władysła-
wa. Moroziewicza nie pominięto w Polskim słowniku bio-
graficznym, pamięć o nim przetrwała również w ludowych 
opowieściach. O istnieniu lubelskiego romantyka wiedział 
ziemianin i słynny hodowca koni Leon Gawlikowski, ten 
mawiał często: „moim domu mieszkał największy przyja-
ciel naszego Adama, sam Moroziewicz! I niejeden raz go-
ścił tu wybitnego poetę!”.

Gawlikowski obracał się wśród ludzi wykształconych, 
z wyższych sfer, ale nie można stąd wyciągać wniosku, 
iż jego goście czy też przyjaciele, znali biografię narodo-
wego wieszcza. Gospodarz, stary kpiarz i mitoman, nie 
przepuszczał żadnej okazji do tworzenia legendy swej 

miejscowości, rodziny i domu. Głosił więc wszem i wo-
bec o gościnie udzielonej genialnemu poecie w dworze ja-
kubowickim należącym kiedyś do Moroziewiczów.

Dowodów miał bez liku. Koronnym był oryginalny ob-
raz „Mickiewicz nad Ciemięgą”.

Kim był, zapomniany i pominięty przez Grychowskie-
go, Kalikst Moroziewicz?

To poseł na sejm w latach 1830–1831, żołnierz, emi-
grant, historyk, pisarz i wydawca. Mickiewicz i Morozie-
wicz poznali się w lipcu 1829 roku w Dreźnie i obaj wy-
ruszyli do Pragi. Nad Wełtawą spotkali pokrewne sobie 
dusze, byli to przyjaciele Waclawa Hanki, prascy młodzi 
gniewni, nazywani w pamiętnikach epoki „budzicielami” 
czeskiego życia narodowego. Z Pragi polscy podróżnicy 
trafili do Karlsbadu. Pożegnanie nastąpiło parę tygodni 
później, w sierpniu. Mickiewicz odjechał do Francji, Mo-
roziewicz powrócił do kraju, wybrany został posłem, wziął 
udział w powstaniu. Po upadku znalazł się na emigracji. 
W Paryżu przetłumaczył na francuski i wydał Śluby pa-
nieńskie Aleksandra Fredry, finansował również wydania 
dzieł Mickiewicza. Już w czasie nauki szkolnej zwracano 
uwagę na jego nieprzeciętne zdolności, za postępy w nauce 
otrzymał wiele nagród, wszak wszystkie egzaminy zdawał 
z wyróżnieniem. W Słowniku biograficznym odnotowa-
no, iż po magisterium otrzymał na konkursie młodych 
prawników złoty medal, który do końca życia przechowy-
wał jako pamiątkę narodową. Gawlikowski wszedł ponoć 
w posiadanie owego medalu, oryginalna pamiątka wisia-
ła w jakubowickim dworze na honorowym miejscu, pod 
obrazem „Mickiewicz nad Ciemięgą”. ■
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Leon Ulrich – wierny 
ideałom patriotycznym  
w życiu i twórczości

Urszula 
Gierszon

Leon Juliusz Ulrich vel Ulrych, pełne nazwisko 
Ulrich de Ulrichstal1 – poeta, publicysta, powstaniec li-
stopadowy i działacz emigracyjny – urodził się 23 kwiet-
nia 1811 r. w Urzędowie na Lubelszczyźnie. Jego ojciec 
Franciszek Ulrich pochodził ze zasymilowanej z polską 
kulturą szlachty niemieckiej, piastował stanowisko pocz-
mistrza w Urzędowie, matką była Katarzyna z Chró-
ścielewskich. Leon uczył się w kolegium ojców pijarów 
w Opolu Lubelskim, a następnie w Lublinie. Tu złożył 
egzamin maturalny w 1828 r.2. W latach szkolnych za-
przyjaźnił się z braćmi Stanisławem Egbertem i Janem 
Koźmianami, bratankami Kajetana. 13 września 1828 r. 
siedemnastoletni Ulrich rozpoczął studia na Wydziale 
Prawa i Administracji oraz równolegle na Wydziale Fi-
lozoficznym (oddział fizyczny) Uniwersytetu Warszaw-
skiego3. W tym samym czasie i miejscu studia prawnicze 
podjął również Stanisław Egbert Koźmian, a rok później 
Zygmunt Krasiński, z którym Ulricha również wiązały 
związki koleżeńskie4. O latach studenckich i organizo-
wanych przez Wincentego hrabiego Krasińskiego zebra-
niach oraz biesiadach literackich dla kolegów syna pisze 
S. E. Koźmian: „Bywałem prawie co dzień u Zygmunta. 
Miewaliśmy u niego jakby sesje literackie. Dominik Ma-
gnuszewski, Franciszek Gąsiorowski, Leon Ulrich i inni 
zdolni akademicy brali w nich udział. Czasami bywali na 
nich i starsi, jak Konstanty Danielewicz. Gaszyński prze-
wodził. Zwykle wnoszono nam na tacach jakiś podwie-
czorek lub kolację. Było też i pustoty, i figlów wiele”5.

1 R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biogra-
ficzny. Wrocław-Warszawa-Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 224.

2 J. Biliński: Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831). T. 3. Warszawa: 
Skład Główny w Księgarni E. Wende i Ska (T. Hiż i A. Turkuł), 1912, s. 465.

3 R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego… dz. cyt.., s. 224.

4 Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 9: Romantyzm: hasła osobo-
we P-Ż, uzupełnienia. Oprac. zespół pod kier. Irminy Śliwińskiej i Stanisława 
Stupkiewicza; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972, s. 261–262; Tyrowicz Marian: Towarzy-
stwo Demokratyczne Polskie 1832–1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Prze-
wodnik bibliograficzny. Warszawa: Książka i Wiedza, 1964, s. 716; 

5 S. E. Koźmian: Wspomnienie o Konstantym Gaszyńskim i wyjątki z jego li-
stów [In:] Krasiński Zygmunt: Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Opracował 

Leon Ulrich debiutował wierszem Z Petrarki w 1830 r., 
w zeszycie 2, tomu I „Pamiętnika dla Płci Pięknej”6, miał 
wówczas dziewiętnaście lat. W ciągu roku opublikował 
blisko dwadzieścia wierszy. Zapewne jego poezja miała 
szanse dynamicznie i znacząco się rozwinąć, gdyby nie 
wybuch powstania w 1930 r. Nie tylko literatura zeszła 
na dalszy plan, Ulrich nie mógł także ukończyć studiów. 
Wstąpił do armii i wziął udział w walkach niepodległo-
ściowych. Służył w randze podporucznika 5 Baterii Ar-
tylerii Lekkopieszej w Korpusie generała Juliana Sieraw-
skiego i Girolamo Ramorina. Brał udział w bitwie pod 
Międzyrzeczem i przeszedł granicę Galicji pod Racho-
wem. Za zasługi w walkach został odznaczony Złotym 
Krzyżem Virtuti Militari. 

i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. Warszawa: Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, 1971, s. 574.

6 Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski na s. 12, 
błędnie podaje jako debiut Ulricha wiersze z zeszytów 3 i 4 nawet nie poda-
jąc tomów. Pierwszy wiersz poety ukazał się w „Pamiętniku dla Płci Pięknej” 
z 1830 r. w T. 1, poszyt [zeszyt] 2 [przyp. U.G.].

Leon Juliusz Ulrich



→

n u m e r  5  ( 1 1 5 )  w r z e s i e ń – p a ź d z i e r n i k  2 0 2 2  •  5 5

Na początku 1831 r. razem ze S. E. Koźmianem reda-
gował „Dziennik Gwardii Honorowej”. 

Po upadku powstania Ulrich wyemigrował do Fran-
cji7. Na skutek rozporządzenia władz francuskich od lu-
tego 1832 r. mieszkał w Avignon8, następnie w zakładzie 
(Dèpots) Lunel, w 1833 r. w Le Puy (Le Puy-en-Velay), 
a od 1833 do 1837 r. w Agen. Tu należał do grupy aktyw-
nych działaczy pracujących nad stworzeniem jednolitego 
bloku odłamu demokratycznego emigracji, zajmował się 
własną działalnością literacką, studiami filologicznymi, 
języków starożytnych i angielskiego oraz tłumaczył po-
ezje oddanego sprawie polskiej cyrulika i poety Jasmina 
(Jacques Boé)9. W 1833 r. Leon Ulrich pisywał wówczas 
do „Pielgrzyma Polskiego”10. Było to jedno z pierwszych 
czasopism Wielkiej Emigracji, o podtytule Dziennik Na-
rodowy Polityczny i Literacki, wydawane w Paryżu, w la-
tach 1832-1833 przez Eustachego Januszkiewicza i Ada-
ma Mickiewicza11. W jednym z numerów tego pisma z 31 
sierpnia 1933 roku zamieścił L. Ulrich swoje tłumaczenie 
wiersza Jasmina Ptaki wędrowne, czyli Polacy we Francji, 
napisanego na obchody 29 listopada 1833 roku12, zaczy-
nający się od słów:

Wypartym z gniazda od burzy i gradu
Nie odmawiajcie cichego schronienia,
Drobna garść ziarna, mały kątek cienia
Skarbem się stanie wędrownemu stadu (…)13.
Większość uchodźców, a wśród nich także Leon Ulrich, 

myślała o zorganizowaniu ogólnonarodowego powstania. 
Emigranci byli zgorszeni sposobem prowadzenia dzia-
łań wojennych i mieli nadzieję przygotować się znacznie 
lepiej do kolejnego, powszechnego zrywu niepodległo-
ściowego. Z tego powodu dążono do zjednoczenia ca-
łej emigracji. Odbywano dyskusje na temat przygotowa-
nia i sensu zrywów zbrojnych, a przede wszystkim snuto 
plany, jak ma wyglądać przyszła, wolna Polska. W gru-
pie aktywistów dążących do stworzenia jednolitego blo-
ku emigracji był również Leon Ulrich w pierwszych la-
tach swojego wychodźstwa14. 

7 R. Gerber: Studenci Uniwersytetu… dz. cyt., s. 225.

8 Ibidem, s. 224; Vide: Cz. [Czapelski, Tadeusz]: Leon Ulrych. „Tygodnik Ilu-
strowany” 1885, nr 153, s. 354.

9 R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego… dz. cyt.., s. 224; M. Ty-
rowicz: Towarzystwo Demokratyczne… op. cit., 717; Dawni pisarze polscy…
dz.. cyt., s. 12. 

10 Dawni pisarze polscy…op. cit., s. 12; Tyrowicz M.: Towarzystwo Demokra-
tyczne… op. cit., 717; Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut … dz. cyt., 
s. 261.

11 Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 162–163.

12 R. Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego… dz. cyt., s. 224.

13 Jasmin [Jakub Boe]: Ptaki wędrowne, czyli Polacy we Francji.[tłum. Leon 
Ulrich] „Pielgrzym Polski” 1933, nr 22, s. 87–88. [pisownia oryginalna].

14 Tyrowicz Marian: Towarzystwo Demokratyczne…, dz. cyt., s. 716.

Emigracja po powstaniu listopadowym była zjawi-
skiem niepowtarzalnym, jedynym tego rodzaju na świe-
cie. Jej charakter doskonale określił Mochnacki: „Emigra-
cję polską porównywać trzeba z wierzchołkiem drzewa 
mającego korzenie swoje we wnętrznościach ojczystej zie-
mi. Każde zatrząśnienie tej napowietrznej korony, jakby 
elektryczną mocą odezwie się koło podnóża. Tym kształ-
tem, stosunki z ziemią rodzinną utrzymywać jej nie prze-
staną w ciągłym wzruszeniu, a żałoba nie weźmie koń-
ca”15. Emigrację tę nazwano Wielką, nie tylko ze względu 
na liczbę – dziesięć tysięcy uchodźców – ale także ze 
względu na olbrzymią rolę, jaką odegrali uchodźcy pol-
scy w życiu kulturalnym i politycznym zarówno Fran-
cji, jak i Polski. Opuścili ojczyznę uczestnicy powstania, 
żołnierze, oficerowie, działacze polityczni, pisarze, arty-
ści, publicyści, ogółem najczęściej dobrze wykształceni, 
uzdolnieni i młodzi Polacy, z których większą część sta-
nowiła szlachta. Na emigracji powstały największe dzieła 
romantyzmu, tworzone także przez uchodźców: Frydery-
ka Chopina, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Józe-
fa Bohdana Zaleskiego, Seweryna Goszczyńskiego i wie-
lu innych, w tym Leona Ulricha. 

Polskie środowiska emigracyjne prowadziły działal-
ność kulturalną, zakładały szkoły, powoływały stowa-
rzyszenia i instytucje, tworzyły drukarnie i księgarnie 
(Jełowicki i S-ka: Aleksander Jełowicki, Stefan Dembow-
ski, Eustachy Januszkiewicz), ukazywały się czasopisma, 
w 1838 r. otwarto Bibliotekę Polską. 

W 1838 r. L. Ulrich związał się ze Zjednoczeniem Emi-
gracji Polskiej w Loudun. W latach 1938–1942 przebywał 
w Anglii16, pracował tam jako nauczyciel w zakładzie edu-
kacyjnym Hilla17 w Tottenham pod Londynem18. 

Inne źródła podają, że Ulrich już, względnie także, 
w lipcu 1837 r. był w Londynie. Wówczas razem ze Sta-
nisławem E. Koźmianem oprowadzali po mieście Fryde-
ryka Chopina. Na prośbę Juliana Fontany, aby otoczyć 
Chopina opieką, towarzyszyli mu w Windsorze, Blac-
kwall, Richmond i Arundel (Brighton)19. Ulrich spotkał 
się już wcześniej z Chopinem na jego koncertach, które 
odbyły się 17 i 22 marca 1830 r. w Teatrze Narodowym 

15 Mochnacki Maurycy: O charakterze polskiej emigracji „Pamiętnik Emigra-
cji” , z. I: Ziemowit, 1832, cz. 1, s. 3.

16 Dawni pisarze polscy… op. cit., s. 12; Bibliografia literatury polskiej „Nowy 
Korbut… dz. cyt., s. 261. Natomiast Literatura polska: przewodnik encyklope-
dyczny. T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 520 po-
daje 1837–1842 jako daty pobytu Ulricha w Anglii, a Gerber Rafał: Studenci…
dz. cyt., s. 225 1838–1841 [przyp. U.G.].

17 Cz. [Czapelski Tadeusz]: Leon Ulrych. „Tygodnik Ilustrowany” 1885, nr 153, 
s. 354.

18 Dawni pisarze polscy…dz. cyt.., s. 12. 

19 Szulc Tadeusz: Chopin w Paryżu: życie i epoka, przeł. Janina Komaniecka, 
Warszawa: Wydaw. Alfa, 1999, s. 178.
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w Narodowym w Warszawie. Pod wrażeniem muzyki na-
pisał wówczas panegiryczny sonet Do Fryderyka Chopin 
grającego koncert na fortepijanie20. Wiersz przedrukował 
„Kurier Warszawski” w sobotnim wydaniu z 17 kwiet-
nia 1830 r.:

[…]
Dusza siłą tych pieśni porwana do góry,
Na skrzydłach harmonii w niebiosa ulata,
Aby się tam pobratać z anielskiemi chóry.

Lecz jedno ją uczucie krępuje do świata,
I jeszcze z niebios granic powraca ku ziemi
Aby się jeszcze pieścić z pieśniami twojemi21.

Fryderyk Chopin nie był tym zachwycony. Pisał w li-
ście datowanym 17 kwietnia 1830 r. z Warszawy do Ty-
tusa Woyciechowskiego22, mieszkającego wówczas w Po-
turzynie: „Dmuszewski23 zawsze ten sam, łże, komponuje 
sobie rozmaite awantury; wczoraj go spotkałem i po-
cieszną nowinę mi powiedział, że jakiś sonet do mnie 
w «Kurierze» umieszcza. Na miłość Boską prosiłem, 
żeby głupstwa nie robił. «Już wydrukowany», odpowie-
dział z uśmiechem przysługującym się, myśląc, żem się 
pewnie radować powinien z zaszczytu, jaki mię spotkał. 
O, źle zrozumiane przysługi! Znów będą mieli pole szy-
dzenia ci, którym zawiniłem”24.

Chopin, niezwykle wrażliwy na swoim punkcie, unikał 
rozgłosu, który mógłby przysporzyć mu nieprzyjemnych 
sytuacji, zawiści lub niepochlebnych opinii i jego nieza-
dowolenie dotyczy tylko wydrukowania wiersza. Wyda-
je się, że z Ulrichem później łączyły go dobre stosunki. 
W 1837 r. Fryderyk Chopin – jak pisze jego biograf – 
przyjął propozycję Camille’a Pleyela25, aby towarzyszyć 
mu w podróży do Londynu. Podróżował incognito jako 
Mr Fritz, chcąc uniknąć zobowiązań towarzyskich czy 
muzycznych i odpocząć. „Z Paryża dojechali pociągiem 
do Kanału La Manche, potem przeprawili się promem 

20 Fryderyk Franciszek Chopin (1810–1849) – jeden z najwybitniejszych pol-
skich kompozytorów i pianistów; osiadł w Paryżu. Znał Leona Ulricha.

21 Ulrich Leon: Do Fryderyka Chopin grającego na fortepijanie „Kurier War-
szawski” 1830, nr 103, s. 518; „Pamiętnik dla Płci Pięknej” 1830, t. 2, z. 2, s. 
59–60.

22 Tytus Woyciechowski (1808–1879) działacz polityczny, przemysłowiec, pio-
nier postępu rolniczego w lubelskim (cukrownia w Poturzynie), mecenas sztu-
ki, przyjaciel F. Chopina. 

23 Ludwik Adam Dmuszewski (1777–1847) – aktor, reż.teatr., dyr.Teatru Na-
rodowego, dramaturg, wykładowca w Szkole Dramat., dzien.; wolnomularz; od 
1822 roku wydawał i red. „Kurier Warszawski”. 

24 List Fryderyka Chopina do Tytusa Wojciechowskiego z 17 kwietnia 1830 r. 
[w:] Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1: 1816–1831, oprac. Zofia Helman, 
Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus, Warszawa: Wydaw. Uniwersy-
tetu Warszawskiego, 2009, s. 358–359.

25 Camille Pleyel (1788–1855) pianista, kompozytor, wydawca i przedsiębior-
ca francuski, (F. Chopin zadedykował mu Preludia op. 28) otworzył salę kon-
certową Salle Pleyel, w której koncertował F. Chopin. 

do Anglii i 7 lipca znaleźli się w Londynie. Zamieszka-
li w jednym z najlepszych hoteli. Chopin znał w Londy-
nie dwóch Polaków Stanisława Egberta Koźmiana i Le-
ona Ulricha – i jak wcześniej uzgodniono, nie zamierzał 
spotykać się z nikim więcej”26.

Chopina do kręgu znajomych Ulricha zalicza także 
Ferdynand Hoesik: „Do kółka młodych entuzjastów li-
terackich, w którym obracali się Chopin, […] Gaszyński 
należeli także, oprócz Andrzeja Edwarda Koźmiana, Sta-
nisław Egbert i Jan Koźmianowie, z których szczególnie 
Stanisław bardzo się zaprzyjaźnił z Chopinem. […] Kół-
ko to przyjacielskie zwiększyło się niebawem kilku inny-
mi zdolnymi młodzieńcami, jak Dominik Magnuszewski, 
Leon Ulrych, Lucjan Siemieński […]”27.

W czasie pobytu w Anglii Koźmian i Ulrich za-
warli umowę koleżeńską, że przetłumaczą całego 

26 Szulc Tadeusz: Chopin w Paryżu: życie i epoka, przeł. Janina Komaniecka, 
Warszawa: Wydaw. Alfa, 1999, s. 178.

27 Hoesik Ferdynad: Warszawa: luźne kartki syreniego grodu, Poznań; Warsza-
wa, Nakładem księgarni św. Wojciecha, 1920,, s. 213–214.

Stanisław Egbert Koźmian,foto. 13 stycznia 1880
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Szekspira. Ulrich do swojej obietnicy podszedł rzetelnie, 
już w 1840 r. w numerze 22 „Tygodnika Literackiego” 
ukazały się fragmenty Otella w jego tłumaczeniu, a dalsze 
fragmenty dwa lata później w numerach 6 i 9 tego pisma. 
Również w „Tygodniku Literackim” z 1842 r., w numerze 
28–29 opublikowane zostały fragmenty Kupca weneckie-
go w jego tłumaczeniu28. Ulrich wywiązał się z obietnicy 
danej przyjacielowi z nawiązką, bowiem sam przetłuma-
czył wszystkie dzieła dramatyczne Szekspira, poświęcając 
tej pracy większą część swojego życia. 

Kiedy Ulrich i Koźmian podejmowali wyzwanie prze-
tłumaczenia Szekspira w całości, w tym samym czasie ta-
kie samo zadanie postawili sobie w Kijowie Ignacy Ho-
łowiński (pseudonim Kefaliński) i Józef Korzeniowski. 
Wydanie dzieł Szekspira zainicjował w kraju Józef Igna-
cy Kraszewski. Pierwsze ukazały się tłumaczenia Ignace-
go Hołowińskiego, Placyda Jankowskiego i Józefa Korze-
niowskiego, nie były dobrze przyjęte przez krytykę.

28 Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”… dz. cyt, s. 261.

Kiedy Kraszewski dowiedział się o tłumaczeniach Ulri-
cha, wówczas Warszawska Spółka Wydawnicza zakupiła 
dwadzieścia jego przekładów. W 1875–1877 roku ukaza-
ły się Dzieła dramatyczne W. Szekspira, w trzech tomach, 
w tłumaczeniu Leona Ulricha, Stanisława Egberta Koź-
miana i Józefa Paszkowskiego, wydawcą był J. I. Kraszew-
ski. Zamieszczono tu tylko dwadzieścia tłumaczeń Ulri-
cha29. Było to wydanie przełomowe. Tłumaczenia Ulricha 
dobrze ocenia Stanisław Helsztyński, pisze, że nie popeł-
niał błędów, ponieważ doskonale znał język angielski, 
miał trafne wyczucie epoki, używał jedenastozgłoskow-
ca bez rymów. „Szkodziła mu jedynie okoliczność – pi-
sze – że przebywał w środowisku obcojęzycznym, gdzie 
nie miał możności odświeżenia i ubogacenia mowy oj-
czystej30. Kraszewski dążył do wydania wszystkich dzieł 
Szekspira w przekładzie Ulricha, prowadził z nim kore-
spondencję, pertraktował z wydawcami. Wysoko oceniał 
jego tłumaczenia. W przedmowie do wydania trzytomo-
wego napisał: „Najwięcej wszakże winniśmy profesoro-
wi L. Ulrichowi. Tłumacz ten, znakomity filolog, nauce 
języków oddający się z zamiłowaniem, miał już całkowi-
ty przekład Szekspira gotowym, gdy wydawcy się do nie-
go zgłosili. Z niego dopełniliśmy wszystko, czego nam 
brakowało, co było najmniej dla innych ponętnym, dla 
tłumacza najtrudniejszym. Już to samo zalety przekładu 
prof. Ulricha wykazuje, że długie lata ulubionemu poecie 
poświęcił przez miłość do niego. Obcowanie z nim nada-
ło mu tę siłę, blask i łatwość, jaką się przekład ten odzna-
cza. Nie tylko nie ustępuje on w niczym dwom pierw-
szym, ale wiernością kolorytu nikomu się prześcignąć nie 
daje”31. Za tę opinię podziękował Ulrich Kraszewskiemu 
w liście, w którym objawia także swoje niecodzienne ce-
chy charakteru: niezwykłą skromność i pokorę wobec 
słowa: „Zbyt często stwierdzam z żalem, ze wybrzeża Ga-
ronny nie są najlepszą szkołą nauki języka polskiego. Każ-
da, drobna nawet trudność stawała się zagadką, nie do 
rozwiązania, gdyż w bibliotekach publicznych łatwiej było 
znaleźć przysłowiowe ptasie mleczko, niż polską książkę. 
Tak więc pozostawiony własnej inwencji stawałem w ob-
liczu coraz to nowych trudności i miałem często obawę, 
że moje tłumaczenia będą w swym smaku raczej gaskoń-
skie niż polskie. Pańska pochlebna opinia uspokoiła mnie 
i jestem Panu za to bardzo wdzięczny”32.

Następne wydanie Williama Szekspira w języku pol-
skim Dzieła dramatyczne w 12 tomach, z objaśnieniami 

29 Zob: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”… dz. cyt, s. 261.

30 S. Helsztyński: Szekspir w Polsce [In:] Szekspir, Wilam: Dzieła dramatyczne. 
T. 2: Tragedie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 1076–1078.

31 S. Helsztyński: Szekspir w Polsce… dz. cyt, s. 1081–1082.

32 Cyt za: Dąbrowski Jan: Lubliniacy w służbie Szekspira. „Kamena” 1966, nr 
18, s. 6.

Józef Paszkowski, rycina
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J. I. Kraszewskiego ukazało się w 1895 roku33, zawiera-
ło tylko i wyłącznie przekłady Leona Ulricha. Niestety, 
wskutek działań Orgelbranda, który kupił po zaniżonej 
cenie tłumaczenia Ulricha i trzymał je przez wiele lat, nie 
wydając, Leon Ulrich nie doczekał się publikcji za życia. 
Dzieła… ukazały się dziesięć lat po jego śmierci.

Władysław Tarnawski w 1914 r. dodaje, że trzy drama-
ty Szekspira: Perykles, Tytus Andronikus i Henryk VIII do-
tychczas przełożył tylko Ulrich. A Tymon Ateńczyk po-
zostaje jedynym wierszowanym polskim tłumaczeniem, 
podobnie Stracone zachody miłości są jedynym przekła-
dem zachowującym formę oryginału34.

W tej samej mierze, co sztuka translatorska zajmowa-
ła Ulricha poezja własna. Postawę i ideały patriotyczne 
Ulricha można rozpoznać już w jego wczesnej twórczości. 
Swoje utwory poetyckie podpisywał najczęściej inicjałami 
L.U., rzadko sygnował wiersze, a wszystkie swoje artykuły 
zamieszczał anonimowo. W przypadku publicystyki cho-
dziło o uniknięcie problemów z cenzurą zaborców. Po-
ruszane tematy mogły stać się powodem represji wobec 
jego rodziny. Język poezji pozwalał na większą swobodę, 

33 Zob: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”… dz. cyt t., s. 261–262.

34 W. Tarnawski: O polskich przekładach dramatów Szekspira. Kraków: Nakła-
dem Akademii Umiejętności; Skład Główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp. 
w Krakowie, Gebethnera i Wolfa w Warszawie, 1914, s. 176.

zakazane tematy mogły nie zostać rozpoznane. Ulrich ko-
dował je używając aluzji, metafor, dwuznaczności, para-
boli, aby oszukać cenzurę. Wiele utworów ma wyraźne 
przesłanie patriotyczne. Np. sonet Pocałowanie35, opowia-
dający o martwej kochance jest równocześnie opowie-
ścią o umarłej ojczyźnie: nie zdołasz uściskiem martwej 
wskrzesić ziemi. 

Podobnie wiersz o podwójnym sensie Dla nas spokoj-
ności nie ma 

Dla nas spokojności nie ma,
Ciebie tysiąc ócz ma w straży;
Liczy kroki, słowa waży,
I w wiecznej niewoli trzyma.
Ja się z tobą mogę smucić,
Wolności nie mogę wrócić (…)36.

W pierwszym znaczeniu opowiada o dziewczynie, ko-
chance, która uwięziona obyczajami, nie może swobodnie 
spotykać się z ukochanym. Narrator podkreśla, że żad-
ne obyczaje i nakazy nie mogą powstrzymać westchnień 
i uczuć. W ukrytym przesłaniu opowiada o braku wolno-
ści, o cenzurze, szpiegach carskich (tysiąc ócz ma w stra-
ży; liczy kroki, słowa waży, i w wiecznej niewoli trzyma). 
Podmiot liryczny wie, że dla nich nie ma spokoju, ale nie 
może ojczyźnie wrócić wolności. Jej obrazu w sercu nikt 
nie zamaże, nie zabroni uśmiechu, pamięci, uczuć, itp. 
O tym, że utwór mówi o Polsce, świadczą także końco-
we wersy: A gdy smutne przeznaczenie, na nowe wyzwie 
mię boje, poświęć mi ciche westchnienie.

Przykładem może być także kolejny utwór Ty nie je-
steś moją panią

Ty nie jesteś moją „panią”!
Nie tak „panów” pali oko,
Nie unoszą tak wysoko
Najtkliwsze „panów” spojrzenia,
I nie ranią tak głęboko
najcięższe „panów” westchnienia (…)37

Treść tego wiersza można odczytywać wprost, wów-
czas zwrot ty nie jesteś moją panią daje pole wyobraźni, 
ale wskazuje tylko na związek uczuciowy kobiety i męż-
czyzny. Może również tylko pozornie odnosić się do ko-
biety, co jest bardziej prawdopodobne. Narrator zwraca 
się tutaj do Polski i pisze o swoich uczuciach wobec oj-
czyzny, która jest dla niego wszystkim, choć nie można 
jej nazwać jego panią, ponieważ nie jest kobietą i nie jest 
wolna.

35 Ulrich Leon: Pocałowanie „Pamiętnik dla Płci Pięknej” 1830, t. 1, z. 4, s. 144.

36 Ulrich Leon: Dla nas spokojności nie ma „Pamiętnik dla Płci Pięknej” 1830, 
t. 2, z. 1, s. 12–13.

37 Ulrich Leon: Ty nie jesteś moja panią, tamże „Pamiętnik dla Płci Pięknej” 
1830, t. 3, z. 3, s. 103.
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U Ulricha można zauważyć różnicę między utwora-
mi, które pisał jako chłopiec (drukował je w wieku 19 lat, 
ale mogły powstać jeszcze wcześniej), a tymi tworzony-
mi w Anglii, kiedy miał 27 lat. Jego poezja wyraźnie ewo-
luowała, podobnie jak zmysł postrzegania, ogląd i oce-
na otaczającego świata, zdobyta wiedza i doświadczenie. 
Podczas trudnego życia Ulrich nie stracił swojej ducho-
wej wrażliwości. Wśród znanych utworów z tych lat, nie-
stety tylko kilku, szczególnym pięknem słowa, nastrojem 
i głęboką treścią wyróżnia się sonet Do Polki w Anglii (ty-
tuł w rękopisie Do K…S.):

Schwyciłem słowa polskie w cudzoziemskiej wrzawie,
I harmonijne spadki ojców świętej mowy
Zbudziły śpiący w duszy szmer polskiej dąbrowy,
Gwar polskiego strumienia po kwiatach i trawie.

Słodkie słowa tak długo niesłyszane prawie,
Wlały do zwiędłej duszy, do omdlałej głowy
Świeży balsam pociechy, życia promień nowy,
Jak oaza pielgrzymów w syryjskiej wyprawie.

O błogosław ci Boże! niechaj losu dłonie
Zleją, nam wzięte szczęście na młode twe skronie,
A ty wspomnij choć czasem o braciach w podróży.

Czy wspomnisz? Przyrzeczenie zyskane od ciebie
Będzie świecić na chmurnem przeznaczeń mych niebie,
Tak, jak samotna gwiazda żeglarzom wśród burzy38.

Leon Ulrich odrzucał mesjanizm i katolicką historio-
zofię męczeństwa, więc nie można porównywać jego po-
ezji z natchnioną i wieszczącą twórczością Z. Krasińskie-
go czy A. Mickiewicza, szczególnie jego młodzieńczej 
poezji. Jako poeta pozostaje nadal nierozpoznany, cze-
ka na odkrywcę i sprawiedliwą ocenę swojej twórczo-
ści. Czytając jego wczesne wiersze odnosi się wrażenie, 
że dość często poezja staje się parawanem, który osłania 
idee i myśli autora przed cenzurą zaborcy.

W Agen Leon Ulrich napisał utwór Powstańcy pol-
scy w 1833 roku. Obraz dramatyczny, poświęcony wypra-
wie Zaliwskiego, wydany w 1834 r.39. Jest to jedyne dzie-
ło Ulricha, które ukazało się w wydaniu książkowym40 
i pierwsze z serii, podyktowanych ówczesnymi tenden-
cjami utworów scenicznych, poematów wierszowanych 

38 Tamże, s. 148–149.

39 Spis dzieł i znaczniejszych broszur w języku polskim ogłoszonych na emigra-
cyi, 5: Literatura. „Noworocznik Demokratyczny” 1842, s. 171, poz. 20 (Po-
wstańcy polscy, obraz dramatyczny; przez Leona Ulrycha, Agen, in-8, str. 39). 

40 Rafał Gerber podaje, że Leon Ulrich wydał drukiem Poezje w 1830 r. Zob.: 
Gerber, Rafał: Studenci… dz. cyt. s. 225.

o tematyce patriotycznej41. Utwór ma 36 stron, na dwóch 
ostatnich znajdują się przypisy, które w większości sta-
nowią cytaty z Króla Henryka IV (akt 5, scena 1) oraz Ry-
szarda II (akt 3, scena 2) Williama Szekspira. Zamieszcze-
nie ich tutaj, w książce wydanej w 1834 r. świadczy o tym, 
że Ulrich już wtedy zainteresowany był Szekspirem i po-
dejmował próby tłumaczenia, przynajmniej fragmentów 
jego dzieł. Obraz dramatyczny pisany bezpośrednio po 
tamtych wydarzeniach jest żarliwą patriotyczną wypo-
wiedzią oraz świadectwem demokratycznych poglądów 
autora. Nie ma konstrukcji typowego dramatu. Nieliczne 
didaskalia, liryczny prolog i epilog, a także forma rymo-
wana wskazują raczej na poemat, a nie dramat. Dopełnia 
go wiersz Konstantego Gaszyńskiego Pamiątce Artura Za-
wiszy, opatrzony mottem Mickiewicza: 

Młodość, jakież wielkie twe ofiary!
Zwyciężonemu za pomnik grobowy
Zostanie suche drzewo szubienicy…42.

Poemat Powstańcy polscy w 1833 roku ma znakomitą for-
mę, pisany jest jedenastozgłoskowcem, prolog i epilog 

41 Markiewicz Zygmunt: Polsko-francuskie związki literackie. Warszawa: Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 417.

42 Gaszyński Konstanty: Pamiątce Artura Zawiszy [w:] Ulrich Leon: Powstań-
cy…, dz. cyt., s. 37–39. 
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trzynastozgłoskowcem, rymy paroksytoniczne, o zróżni-
cowanym splocie, okalające w treści i epilogu, parzyste 
w prologu, zawiera pięć scen. W prologu przedstawione 
są dwa głosy: „Żołnierza”, który nawołuje do walki, uważa, 
że szkoda tracić energię na pieśni, trzeba żar serca przekuć 
w czyn, w walkę o wolność. W tym jest poezja, życie jest 
poezją. Drugi głos „Ja” – to poeta, który mówi, że nie wzru-
szają go fikcyjne poematy, ale ma prawo opisywać bohater-
stwo powstańców, otaczać czcią i pamięcią męczenników 
narodowych, zgadza się jednak z żołnierzem, że poezja 
w czasie wojny nie może być przeznaczeniem człowieka. 
Te głosy są dialogiem wewnętrznym żołnierza-poety.

Żołnierz
Poezja, kwiat pieszczony swobody anioła,
Niewiele dusz piękniejszych przed tron swój dziś woła,
Bo kiedy ludzkość stanęła do boju
Nie czas trwonić żar serca na cackach pokoju.
O! lepiej ogień serca w zapasów dzień krwawy
Na świat wylej zewnętrzny, i dla świata sprawy
Słowa na kule przelej, dnie spędzaj śród trudów,
Czynami życia twego śpiewaj sprawę ludów,
A piękniejsze, piękniejsze zbierzesz kiedyś wianki,
Niż nucąc królów zbrodnie, wojny i kochanki;
Bo najsłodszą jest pieśnią w dniach przygotowania
Dla ludów Hymn marsylski, albo Pieśń rozstania,
I najsilniejsze echo rozlega się w łonie
Gdy się bębny odezwą, albo zarżą konie.

Wojenna tłumu wrzawa harfy dźwięki zagłuszy!
Wojna i zemsta dzisiaj bogami są duszy;
Zemsta za krzywdy przeszłe i wojna zagłady
Żyjmy życiem poezji, – mniejsza o ballady.

Ja
Zmyślone heroiny i minione wieki
Łzy żadnej nie wycisną i z mojej powieki,
Ale mogiła w której śpią bracia żołnierze
Do łez moich ma prawo – i łzy nie odbierze.
Kiedy w pochwach śpi pałasz uczucie jest miłe
Rzucić kwiatek wspomnienia na bratnią mogiłę,
I śród obcych, czekając gorzkich dni zachodu,
Pleść wianki męczennikom biednego narodu;
Uczcić niezląkłych braci kości rozsypane
Jest religią mej duszy – wierny jej zostanę.
I mnie ciężko dolega ludzkości los krwawy,
I ja będę wraz z tobą świętej bronił sprawy,
I ja wiem że śród wojny która ludy czeka
Poezja być nie może przeznaczeniem człeka.
Lecz widzę w niej tę łąkę gdzie po trudach boju
Uszczkniesz kwiat na grób bratni i wytchniesz pokoju43.

43 Ulrich Leon: Powstańcy polscy w 1933 roku. Obraz dramatyczny. Z dołącze-
niem wiersza poświęconego pamiątce Artura Zawiszy przez Konstantego Gaszyń-
skiego, Agen: Trzcionkami Juliana Quillot, 1834, s. 3–4.

Scena I rozgrywa się w Paryżu. Osoby: powstańcy Za-
liwski, Zawisza, Winnicki i Dziewicki. Roztrząsają oni 
przyczyny upadku powstania listopadowego, błędy po-
lityki przywódców:

Zaliwski
W ojczystych szablach nadzieje leżały
Polskiego bytu i polskiej swobody,
A dzieci zgniotły matki zapał młody
Rozbiły pułki, miecze potrzaskały;
Pragnęły nieba, nie niosąc ofiary;
Pragnęły cudów, a nie miały wiary; (…)

Zamiast sił szukać w ojczystych granicach,
Do marnych cieni wyciągały ręce;
Prochem padały przed trony książęce;
Szukały zbawcy po obcych stolicach (…)

I pyta, czy są gotowi złożyć ofiarę z życia:

Czy chcecie bracia, krwawą pobiec drogą,
Gdzie śmierć, w tysiączne przybrana postaci,
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Pod waszą ciągle potoczy się nogą?
Gdzie na was czeka potwarz własnych braci?
Jedyną płacą krwi i poświęcenia
Będzie świadectwo własnego sumienia,44 

Zawisza odpowiada, że nagrodą największą będzie dla 
niego wolność ojczyzny, Winnicki podobnie, że jego ży-
cie do Polski należy, a Dziewicki: Gdzie Polska wezwie, 
pobiegną tułacze i dodaje:

(…) O idźmy! idźmy! Romanowów plemię
W krainie Lecha wsie i miasta pali!
O lećmy! Lećmy! Bronić ojców ziemię,
I gasić ognie – ale krwią Moskali.
Lećmy, jak upiór stańmy śród Warszawy,
Strzałem pozdrówmy nowych Polski panów,
Stańmy w ich kole i chciwym zabawy
W szable zadzwońmy do tanów45.

Scenę kończą słowa: 
Zaliwski

(…) Niech część przypomni moskiewskiej drużynie
Że Polska nie jest domem dla Moskali,
A część niech w obcej francuskiej krainie
Niepolskie plany Polaków obali.

Dziewicki
Niech los każdemu wskaże przeznaczenie

Winnicki
Oto jest urna i papier

Dziewicki
Milczenie!46

W scenie II, rzecz dzieje się również w Paryżu, stary 
ojciec Winnickiego żegna się z synem. Jest z niego dum-
ny, błogosławi go i zagrzewa do patriotycznego obowiąz-
ku – walki o ojczyznę:

(…) Bądź zdrów mój synu! – na tobie jedynie
Mojego szczęścia ostatek goreje,
I ten poświęcam ojczystej krainie,
Nadziejom Polski, ojcowskie nadzieje

(…) Bądź zdrów! Zwycięstwo niech leci nad wami!
Jeśli za sprawę legniesz narodową

44 Tamże, s. 5-6.

45 Tamże, s. 7.

46 Tamże, s. 9.

W ojczystych pieśniach ożyjesz na nowo,
A ja żyć będę twemi pamiątkami47.

Scena kończy się słowami syna:

Bądź zdrów! – Los jutra ludziom utajony;
Jeżeli mnie groby pochłoną ojczyste,
Miecz mój odbierzesz krwią wroga czerwony,
I imię twoje jak honor twój czyste48.

Scena III – Paryż. Zaliwski i Zaliwska (mały ośmioletni 
syn, z drewnianym pałaszem przy boku, bawi się blasza-
nymi żołnierzami, drugi syn śpi w kolebce). Jest to rów-
nież scena pożegnania. Zaliwska chce towarzyszyć mężo-
wi. Gotowa jest nawet zostawić dzieci, tłumaczy, że zajmą 
się nimi emigranci. Zaliwski nie zgadza się, mówi: 

Zostań – a gdy nas tysiąc mil rozdzieli,
Gdy bój do wczesnej wtrąci mnie mogiły,
Ty, szczędząc słabe macierzyńskie siły,
Wykarm dwóch mężów na Polski mścicieli49

Tłumaczy, że zginie szczęśliwy, jeśli jego synowie będą 
wychowywać się w wolnej Polsce i nakazuje żonie:

Ty mu ojcowskie przekażesz nadzieje
W duszę mą zmienisz jego duszę
Powiesz, że wszędzie szukałem swobody,
Żem jej nie znalazł – nigdzie jej nie było!50

Żegnając się z synem, udziela mu przyspieszonych 
nauk, tłumaczy, że prosty Moskal nie jest jego wrogiem, 
ale ten…

Kto mu odebrał człowieczeństwa znamię:
Rozum i serce; ten jest wrogiem naszym,
Temu śmierć nieśmy słowem i pałaszem (…)

Lecz ucz się razem jak po krwawym boju
Rzucić by można wyrazem pokoju
W zwierzęce myśli nasiona rozumu (…)

Słów twoich siłą zapal prawdy słońce,
A ci, co dzisiaj złotym cielcom kadzą,
Dziś wrogi swobód, jutro ich obrońce,
Śród dnia rozumu rękę ci podadzą51

47 Tamże, s. 11.

48 Tamże, s. 12.

49 Tamże, s. 13.

50 Tamże, s .14.

51 Tamże, s. 16.
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Scena IV rozgrywa się we wsi na granicy Polski (oczy-
wiście chodzi o ówczesny zabór rosyjski) i Galicji. Artur 
Zawisza uspokaja swoją ukochaną Helenę, która niepo-
koi się liczebnością oddziału powstańców:

Z was piękne serca, co za świętą sprawę,
Nieliczne głowy rzucacie, niestety!
Na stutysięczne moskiewskie bagnety
Jak krople deszczu na wulkanu lawę!
Jak nie mam płakać, myśląc, że za chwilę
Polski, jak życia, granice przejdziecie,
Jak mam nie płakać, gdy rozbić biegniecie
Serc waszych kilka o pułki ich tyle!52

Zawisza tłumaczy jej, że ich siłą jest wola walki, żarliwe 
pragnienie wolności i słuszność sprawy, a moskiewskie 
pułki są martwe, nie mają idei. Jego entuzjazm jest tak 
wielki, że zaczyna śpiewać. Podczas ich dalszej wymiany 
zdań słychać kolejno, trzykrotny odgłos rogu myśliwskie-
go jako wezwanie do walki. Artur idzie w bój.

Scena V – „Polska. Powstańcy. Noc. Na granicy sto-
ją orły rosyjskie”. Trwa walka z przeważającą siłą wroga. 
Wkrótce powstańcy zostają rozgromieni. Winnicki jest 
ranny, Dziewicki zażywa truciznę, aby nie dostać się do 
niewoli. Rosjanie ścigają Zaliwskiego, jednak oficer rosyj-
ski P. odnosi się z wielką sympatią do Polaków.

Kolejny obraz: „Litwa – Mińsk53. Powstańcy, Sołty-
kow”. Do powstańców dołącza Rosjanin, który mówi, 
że bój o wolność jest wspólną sprawą Polaków i Rosjan. 
W trakcie rozmowy wchodzi Zawisza, który zapewnia, że 
będzie walczył razem z Rosjanami we wspólnym słowiań-
skim wystąpieniu przeciw carowi. Do takiej walki nawo-
łuje również w ostatnich słowach sceny Sołtykow.

Epilog

Mogiła! Smutne echo krzyczy dookoła,
I śmierć, jak zły towarzysz, nad głową ich wzlata;
Ale sznur szubienicy i ostry miecz kata
Nie zedrą piętna chwały z rycerskiego czoła.

Mogiła! Lecz z powstańców rozbitego koła
Nie wszystkich dzieli trumna od ludzi i świata,
I gdy Polska zażąda serca i bułata
Powstaną, jak umarli na hasło anioła.

Gdzież są dziś? – Jak śród skwarów południowej chwili
Każdy kwiatek ku ziemi smutne czoło chyli,
A śród chłodów wieczora czystą woń rozlewa;

52 Tamże, 19.

53 Dawny powiat miński litewski z siedzibą w Mińsku, obecnie Mińsk jest sto-
licą Białorusi.

Tak dziś, gdy despotyzmu skwarne słońce świeci,
Ich osłoniły góry, lub pustyni drzewa:
Lecz Polska nie umarła, choć milczą jej dzieci54. 

Partyzantka Zaliwskiego, o której Leon Ulrich napi-
sał poemat była wyprawą zbrojną, opracowaną taktycznie 
i z wielką odwagą na emigracji, a z negatywnym skutkiem 
przeprowadzoną w kraju. Już 28 grudnia 1832 r. Joachim 
Lelewel i Józef Zaliwski założyli Zemstę Ludu – tajny ko-
mitet, który miał przygotować zbrojną wyprawę do Kró-
lestwa Polskiego i wywołać powstanie. Ten zryw, w za-
łożeniach organizatorów, miał być iskrą do wywołania 
ogólnoeuropejskiej rewolucji. W tym celu małe grupki 
spiskowców wysłano do Polski. Wyprawa Zaliwskiego 
w 1833 r. była pierwszą po powstaniu zbrojną próbą od-
zyskania niepodległości, ale nie miała szans na powodze-
nie przede wszystkim ze względu na liczbę uczestników, 
a zaplanowana z rozmachem i rozgłosem, nie miała szans 
na konspirację i zaskoczenie wroga. Na przegranej zawa-
żyło również to, że była przygotowana przez emigrację. 
Żyjący tam Polacy sądzili, że w kraju całe społeczeństwo 
czeka na hasło do zrywu. Niestety tak nie było. Terror 
zrobił swoje. Wielu zawiodła klęska powstania, straci-
li majątki, bliskich, byli bez środków do życia, inni byli 
zdezorientowani, część szlachty chciała się przystosować. 
Emisariusze wysłani na agitację musieli poruszać się nie-
zauważeni, mieli dość małe możliwości dotarcia do rzesz 
słuchaczy, sporadycznie kontaktowali się z chłopami, a to 
od nich w dużej mierze zależało powodzenie akcji. Jesz-
cze przed wyruszeniem do kraju powstał spór, jakim za-
sięgiem objąć działania zbrojne. Lelewel chciał rozszerzyć 
walkę na trzy zabory, Zaliwski ostatecznie zdecydował 
o wejściu tylko na teren Królestwa. Ponadto większa część 
wyznaczonych jeszcze we Francji okręgowych nie stawiła 
się w punktach zbornych, nie dopisali też wszyscy emi-
granci, którzy wcześniej zgłosili swoje uczestnictwo. Par-
tyzanci wkroczyli do zaboru rosyjskiego 19 marca 1833 r. 
z Galicji i Wielkopolski. Oddziałami, które przedostały 
się z Galicji, dowodzili: Józef Zaliwski, Leopold Białkow-
ski55, Stefan Giecold56, Edward Szpek57 i Kacper Dziewic-

54 Ulrich Leon: Powstańcy polscy…, dz. cyt., s. 34.

55 Leopold Białkowski (1802–1866) – powstaniec listopadowy, po upadku po-
wstania na emigr.

56 Stefan Giecold (?–1933) – powstaniec listopadowy, ppor.; prawdopodob-
nie na emigr. we Francji, nast. ucz. part. Zaliwskiego; areszt. 6 kwietnia i roz-
strzelany razem z Edwardem Szpekiem i Aleksandrem Palmartem 27 listopada 
1933 r. Tego samego dnia powieszony został Artur Zawisza.

57 Edward Szpek, właśc. SpÖk (1811–1833) – powstaniec listopadowy; ppor.; 
na emigr. we Francji; uczestnik wyprawy Zaliwskiego; areszt. 24 maja, został 
rozstrzelany 27 listopada razem ze swoimi towarzyszami.
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ki58. Od strony Prus przedarli się: Artur Zawisza59, Mi-
chał Wołłowicz60, Leopold Potocki61, Kalikst Borzewski62 
i Faustyn Sulimierski63. 

Władze rosyjskie dość szybko rozprawiły się z party-
zantami, ogłoszono stan wojenny, wprowadzono „czaty 
nocne i stróże dzienne”. Za schwytanie emisariusza wło-
ścianom obiecywano 500 zł nagrody, a za udzielenie po-
mocy dotkliwe kary. Schwytanych tracono publicznie. 
Pierwsze wyroki śmierci wykonano po krótkim śledztwie 
już 6 (inne źródła podają 7) maja 1833 r. na partyzan-
tach z oddziału Dziewickiego – Przeorskim, Kurzyjam-
skim i Olkowskim. 15 listopada powieszono w Warszawie 
Artura Zawiszę, którego śmierć wywarła wielkie wraże-
nie na społeczeństwie. Przed egzekucją powiedział: „Gdy-
bym miał sto lat żyć, wszystkie bym ofiarował mojej Oj-
czyźnie”. O jego bohaterstwie i śmierci ukazało się wiele 
utworów poetyckich, najwcześniejszym był poemat Le-
ona Ulricha Powstańcy polscy w 1833 roku. Hołdem Le-
ona Ulricha dla Zawiszy było zamieszczenie w swoim 
utworze wiersza Konstantego Gaszyńskiego Pamiątce Ar-
tura Zawiszy.

Zygmunt Markiewicz uważa, że wprowadzenie Rosjan 
i ich udział w powstaniu Zaliwskiego oznacza, że „au-
tor (…) pragnął zakończyć utwór wydźwiękiem optymi-
zmu”64. Można również przyjąć, że Leon Ulrich miał wi-
zję przyszłości, względnie dostateczną wiedzę i intuicję 

58 Kacper Dziewicki (1799–1833) – powstaniec listopadowy por., później mjr; 
walczył pod Arsenałem; na emigr. we Francji; członek TDP; loży masońskiej 
„Nierozdzielna Trójca” i węglarzy w Paryżu; brał udział w part. Zaliwskiego 
jako nacz. okręgu radomskiego; przy próbie zdobycia Połańca wzięty do nie-
woli (razem z czterema partyzantami) w pobliżu wsi Rataje, popełnił samobój-
stwo. Trzej jego tow.: Przeorski, Kurzyjamski i Olkowski rozstrzelani 7 maja 
w Warszawie, a czwarty, Raczyński, zesłany na Sybir. 

59 Artur Zawisza, ps. „Czarny” (1808 lub 1809–1833) – działacz niepodległo-
ściowy, od 1827 r. student wydz. prawa i adm. Król. Uniwersytetu Warszaw; 
w czasie wybuchu powstania pracował w „Kurierze Polskim” i „Nowej Polsce”; 
zaciągnął się do 1 pułku Jazdy Płockiej (późniejszy 8 pułk ułanów); walczył jako 
kpt.; po upadku powstania we Francji; członek TDP, loży „Trójcy Nierozdziel-
nej oraz związku „Namiot Sekwany”. W 1833 r, brał udział w part. Zaliwskiego 
jako dowódca okręgowy w woj. mazow. na obwody warszawski i sochaczew-
ski; walczył od lutego do 14 czerwca, kiedy został pojmany koło Krośniewic. 
Skazany na śmierć przez powieszenie w listopadzie (wg różnych źródeł 14, 15 
lub 26)1833 r. Egzekucja odbyła się publicznie na placu kaźni w Warszawie. 

60 Michał Wołłowicz (1806–1833) – dział. niepodległościowy i emigrant; pod-
czas powstania listopadowego w korpusie gen. A. Giełguda; po upadku powsta-
nia we Francji; członek TDP oraz karbonariuszy; ucz. part. Zaliwskiego jako 
dowódca oddz. w guberni grodzieńskiej; ujęty przez Kozaków 13 maja w oko-
licach Słonimia, stracony 4 lipca w Grodnie. 

61 Leopold Potocki (1799–1864) – poeta, krytyk lit., publicysta, znał kilka języ-
ków, bywał w salonach literackich Wilna i Warszawy; brał czynny udział w po-
wstaniu listopadowym na Litwie. 

62 Kalikst Borzewski, pseudonim Gadomski (ur. w 1805 w Ugoszczu, zm. 
1 sierpnia 1836) – polski wojskowy, uczestnik powstania listopadowego.

63 Zalewski Ludwik: Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskim, 
Lublin, 1934, s. 13; Berghauzen, Janusz: Ruch patriotyczny w Królestwie Pol-
skim 1833-1850, Warszawa: PWN, 1974, s. 38. 
Faustyn Sulimierski (1808–1865) – powstaniec listopadowy, mjr, ranny pod 
Ostrołęką; na emigr. we Francji; uczestnik wyprawy Zaliwskiego; ponownie 
na emigr.; powrócił do kraju w 1848 r. 

64 Markiewicz Zygmunt: Polsko-francuskie związki… dz. cyt., s. 420.

polityczną, aby przewidzieć rozwój przyszłych wypad-
ków. W ówczesnej Francji rozpowszechniane były idee 
wolności, równości, braterstwa. Wielu polskich uchodź-
ców wstępowało do masonerii, która posługiwała się tym 
hasłem. Wszystkie ruchy w ówczesnej Europie były nie-
jako zapowiedzią przyszłych wypadków, prowadziły do 
rewolucji 1905 r.

W 1840 r. „Tygodnik Literacki” w rubryce Doniesie-
nia Literackie anonsuje: „Leon Ulrich wyda Ludmiłę, po-
wieść wierszem. Wyjątek z poematu tego umieściliśmy 
w najbliższym numerze”65. Wydrukowano prolog, ale nie 
w najbliższym, tylko następnym, z 11 maja. Był to jedyny 
fragment, który ukazał się za życia poety, opatrzono go 
tytułem Ciało bez duszy, zaczynał się od słów: 

Piękna kobieto! Fale twych warkoczy
Długich, bogatych, ciemnych jak twe oczy,
Gdy lekkim krokiem suniesz się po ziemi,
Tak nad twą głową płyną dookoła,
Jakby promienie od świętego czoła;
Błogosławiony, kto pieści się z niemi.(…)66.

65 „Tygodnik Literacki” 1840, nr 17 (27 kwietnia), s. 136.

66 Ulrich Leon: Ciało bez duszy. Wyjątek z powieści Ludmiła. „Tygodnik Lite-
racki” 1840, nr 19, s. 146-147, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa htp// www.
wbc.poznan.pl/libra/docmetadata?d=977788from=publication [dostęp onli-
ne 27 września 2011 r.].

Charles-Louis Bazin,Portret pułkownika Józefa Zaliwskiego herbu Junosza  
(ur. 1797 w Jurborku, zm. 1 kwietnia 1855 w Paryżu)
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Ulrich pragnął opublikować Ludmiłę. Jan Koźmian czy-
nił starania o wydanie tej powieści w Paryżu. Stanisław 
E. Koźmian pisze o tym do brata: Londyn 21 kwietnia 
1840 r.: „Ulrich był przez Wielkanoc, czeka niecierpliwie 
na swój poemat”67. Te starania widać we fragmencie li-
stu z 30 listopada 1840 r. Stanisław Egbert Koźmian pi-
sze do Jana: „Odsyłam ci z podziękowaniem «Tygodnik». 
Ulrich błaga, aby tym samym sposobem dostać ten nu-
mer, w którym są wyjątki z jego Ludmiły”68.

Dopiero trzynaście lat po śmierci Leona Ulricha 
w „Przeglądzie Literackim” z 10 marca 1898 r. Kazimierz 
Bartoszewicz, redagujący to czasopismo, zamieścił arty-
kuł Z poezyj oryginalnych L. Ulricha, w którym zamieścił 
cztery sonety poety. Pisze we wstępie „O znakomitym tłu-
maczu Szekspira, Leonie Ulrichu, mało dotychczas wie-
my, nieobojętną może zatem będzie wiadomość, że po-
zostawił on w rękopisie sporo utworów oryginalnych. 
Dzięki uprzejmości p. Bonisławskiego z Bordeaux otrzy-
małem do przejrzenia dwa zeszyty jego poezyj, będące 
własnością p. Drylla69. Z treści ich i dat pod niemi poło-
żonych można zebrać nieco szczegółów do jego życio-
rysu. Nie podaję ich tu jednak, ponieważ spodziewam 
się, że będę mógł je uzupełnić, ku czemu poczyniłem już 
starania. W 1920 r. (27 listopada) – 22 lata po wydru-
kowaniu czterech wierszy Ulricha – Kazimierz Bartosze-
wicz opublikował w „Tygodniku Ilustrowanym” artykuł 
Nieznany poemat o roku 1831. Bartoszewicz był w posia-
daniu dwóch zeszytów z rękopisami Ulricha. W rękopi-
sie poematu brakowało ostatnich ustępów drugiej części 
i zajmował cały jeden zeszyt. Streszczenie poematu i jego 
fragmenty zamieścił w dwóch kolejnych numerach „Ty-
godnika Ilustrowanego”. Utwór składa się z oderwanych 
obrazów, powiązanych luźno historią męża Gustawa, któ-
ry poszedł walczyć w powstaniu, i pięknej żony Ludmiły, 
która go zdradziła. Pierwsza część zaczyna się od ustępu 
Ciało bez duszy, który jest właściwie prologiem utworu. 
Jest to Ludmiła, powieść poetycka, którą Ulrich tak bar-
dzo chciał wydać drukiem. 

Utwór zawiera opis bitew powstańczych, prawdopo-
dobnie tych, w których poeta brał udział, oraz miejsc 
na Lubelszczyźnie (Lublin, Kazimierz, Puławy, Opole, 

67 Z listów emigracyjnych Stanisława Egberta Koźmiana, cz. 1: Listy z lat 11832–
1840, oprac. Zbigniew Jabłoński „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie” R. 9, 1963, s. 222.

68 Tamże, s. 222-223.

69 Wiele osób o nazwisku Dryll zamieszkiwało i zamieszkuje w departamencie 
Gironde we Francji. Wśród nich z dużym prawdopodobieństwem można wska-
zać tych, którzy mogli znać L. Ulricha, są to: Marcel Stanisław Dryll (1839–
1884), zam. w Moulis-en-Médoc, ok. 40 km od Bordeaux oraz Raymond Dryll 
(1841–1909) z Bordeaux. Zob.: https://www.geneanet.org/fonds/individus/?-
country__0__=FRA&go=1&nom=DRYLL&size =50 &zonegeo __0__=Fran-
ce. Możliwe, że któryś z panów Dryllów był tym sąsiadem prowadzącym sklep 
korzenny, któremu Ulrich sprzedawał swoje rękopisy w latach kryzysu, jak pi-
sze w jednym z listów do J. I. Kraszewskiego.

Wronów), gdzie opolskie lasy nazywa świętymi. Gu-
staw jest jego alter ego. Z rozdziału pierwszego wyni-
ka, że utwór napisany był w 1838 r. Narrator twierdzi, 
że przykre są mu wszystkie mowy, które pisze na kolej-
ne rocznice powstania od siedmiu lat. Gani tych, którzy 
piszą o powstaniu, a w nim nie walczyli. Gorzko stwier-
dza, że młodzież dymem prochu upojona śniła cudownie 
o losach Polski, kiedy kilku sierżantów carskich i kilku lo-
kai z przedpokojów królów podali rękę mataczom kró-
lewskim i matkę żywcem pogrzebali. Pierwsza część to 
przepełnione goryczą, ironią i groteską rozliczenie z poli-
tyką powstańczą i jej dowództwem. Druga zawiera lirycz-
ne opisy.

Utwór urywa się na fragmencie:
Trzy tony są w muzyce świata,
Z każdym z nich dusza człowieka ulata
W kraj wielkich wzruszeń, lub w kraj wspomnień czysty;
Jednym z tych tonów są gniewne mórz krzyki,
Drugim są wiatrów rozuzdanych świsty,
A tonem trzecim jest borów szum dziki.

„Ten ton po ośmiu latach wygnania towarzyszy wszę-
dzie poecie – w nim słyszy głosy święte, ukochane ko-
chanki, matki i domowej strzechy. Gustaw, kołysany szu-
mami drzew, marzył, zdawało mu się, że młoda żona wita 
go u wrót domu…”70.

Ludmiła jest utworem intrygującym. Nie wiadomo, czy 
tytułowa postać miała swój pierwowzór w rzeczywistości. 
Nie wiemy nic o życiu uczuciowym Leona Ulricha. Z li-
stów i utworów można odnieść mylne wrażenie o pew-
nej frywolności Ulricha, a także o jego pewności siebie 
i otwartości. Jednak w żadnym liście, oprócz tych zwią-
zanych z jego rodziną, z położeniem, w jakim znalazły 
się siostry, nie uzewnętrznia swoich uczuć. W tej epoce 
można było pozwolić sobie na wylewy uczuć tylko w po-
ezji lub bezpośrednio do obiektu westchnień, ale także 
z zachowaniem wszelkich norm obyczajowych. Można 
się domyślać, czytając właściwie tylko między wiersza-
mi listów i utworów, że to największe uczucie było nie-
osiągalne. Możliwe, że wybranka Leona Ulricha pozo-
stała w kraju, kiedy on musiał emigrować. Możliwe, że 
tak, jak bohaterka jego powieści Ludmiła – zdradziła go. 
A możliwe, że królowa jego serca była związana z kimś 
innym? W jakiś sposób niedostępna? Fakt, że nie związał 
się z żadną kobietą, wydaje się być dowodem na zawie-
dzioną miłość lub na jakąś sprawę honorową. Może zło-
żoną obietnicę? Ulrich był człowiekiem o wielkiej kul-
turze osobistej, dla którego honor był ważny, jeśli nie 
najważniejszy. 

70 Bartoszewicz Kazimierz: Nieznany poemat o roku 1831 „Tygodnik Ilustro-
wany” 190, nr 49, s. 904.
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Tytułowa bohaterka może nie być damą serca, ale 
personifikacją poezji. Uwodzącej sztuki, poezji-dziewi-
cy, która w konsekwencji zdradza Gustawa. A przyczyną 
nieszczęść jest poetycka natura bohatera. Być może to do 
niej odnoszą się słowa:

Przeklęty wiecznie, kto kocha cię z ludzi.
Już wcześniej w prologu do Powstańców… zastanawia 

się nad rolą poezji i poety w dziejach narodu, podczas 
zrywów powstańczych i wojen. Pierwszy głos należy do 
poety-Żołnierza:

Poezja, kwiat pieszczony swobody anioła,
Niewiele dusz piękniejszych przed tron swój dziś woła,
[…]
Słowa na kule przelej, dnie spędzaj śród trudów,
Czynami życia twego śpiewaj sprawę ludów

Drugi głos wewnętrzny to poeta-Ja:
I ja wiem że śród wojny która ludy czeka
Poezja być nie może przeznaczeniem człeka.

Twórczość poetycka Leona Ulricha w większości zosta-
ła rozproszona, zaginęła. Część znajduje się w rękopisach. 
W edycji książkowej ukazał się tylko poemat Powstańcy 
polscy w 1833 roku. Obraz dramatyczny; z dołączeniem 
wiersza poświęconego pamiątce Artura Zawiszy przez 
Konstantego Gaszyńskiego, wydany w 1834 roku w Agen. 

Wiersze ogłoszone były: w „Pamiętniku dla Płci Pięk-
nej” 1830 r. (nr 1–4); w „Pokłosiu” 1856 r. Sonet z Ka-
moensa (R. 5, s. 241), poemat Karolan (s. 206–212), oraz 
w 1862 r. Do Polki w Anglii (R. 6, s. 26); w „Przeglądzie 
Literackim” 1898 r. sonety z lat 1838–1840, opublikowa-
ne już po śmierci poety (nr 5, s. 1–2, 4); Ludmiła (powieść 
wierszem) – fragmenty publikowane były w „Tygodniku 
Literackim” 1840 r. prolog Ciało bez duszy (nr 19, s. 146–
147), oraz po śmierci poety Nieznany poemat o roku 1831 
(z uszkodzonego rękopisu) w „Tygodniku Ilustrowanym” 
1920 r. (nr 48, s. 886 i nr 49, s. 904).

Bibliografie literackie, w tym „Nowy Korbut” nie re-
jestrują utworów Leona Ulricha w „Pokłosiu” piśmie 
o podtytule: Zbieranka literacka na korzyść sierot, wy-
dawanym w Wielkopolsce w latach 1852–1861 przez 
Edmunda Bojanowskiego71. A tam również poeta dru-
kował swoje wiersze i przekłady. Pisywali tutaj regularnie 
Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Egbert i Jan Koźmiano-
wie, Konstanty Gaszyński. Leon Ulrich zamieścił tu swój 
poemat: Karolan, przy którym umieszczono przypis: Ir-
landzki harfiarz Karolan72 ur. się 1670 r., w pielgrzymce 

71 Edmund Bojanowski (1814–1871) – dział. społ.; twórca ochronek wiejskich, 
tłumacz, zał. Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny; bło-
gosławiony Kościoła katolickiego.

72 Chodzi o Turlough O’ Carolana (1670–1738) – irlandzkiego poetę, kompo-
zytora i harfistę, wędrownego muzyka. Był on prawdopodobnie ostatnim bar-
dem, który sam komponował.

do Longh-Dery rozpoznał damę, w której zakochał się 
w młodości, kiedy dotknął jej ręki, pomagając wysiąść 
jej z promu. The Ancient Music of Irland73 by Edward 
Bunting74. 

Uczucia patriotyczne najbardziej czytelne są w odsło-
nie III poematu: 

Pochylony, osiwiały,
Ku ojczystej wracam stronie;
Nie te dźwięki, nie te dłonie
Przed pielgrzymką mnie żegnały.

73 Powinno być: The Ancient Music of Ireland [Starożytna muzyka irlandzka].

74 Edward Bunting (1773–1843) – irlandzki muzyk i kolekcjoner muzyki ludo-
wej. Opublikował The Ancient Music of Ireland [Starożytna muzyka irlandzka] 
w trzech tomach, wydanych kolejno w 1796, 1809, 1840. W ostatnim tomie za-
mieścił rozprawę na temat harfiarzy i harfy irlandzkiej. 

Józef Straszewicz (1800–1838), Portret Artura Zawiszy Czarnego herbu  
Przerowa (ur. 24 września 1809 w Sobocie, zm. 27 listopada 1833 w Warszawie)
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Bracia moi! czemuż, czemu
Na mej harfy powitanie
Z grobu żaden z was nie wstanie
Witać barda po staremu? 

Spośród obcych wracam ludzi
Starą niosę pieśń wesela;
Czyż zaklęcie przyjaciela
I jednego nie obudzi?

Choć śpią w grobach wasze kości,
Pieśń w niebiosach was dogoni;
Bo i w niebie słodko dzwoni
Pieśń ojczyzny i młodości.

Choć tę ziemię gorzka dola
Krwią i łzami przepełniła,
Młodość naszą naznaczyła
Tylko nędza i niewola.

Łza się tu w paciorki splata
Droższe od pereł i korali;
Łachman moczon w krwi twej fali
Droższy niż z purpury szata.

Nie raz śród młodego ucha
Śpiew twych dziewic, szumy zboża,
Płacze wichrów, jęki morza,
Zagłuszyły brzęk łańcucha.

O, dla ciebie, ziemi kwiecie,
Miłość barda nieskończona,
Jak dla matki droższe łona
Chorowite, blade dziecię.

Nad twych miast, twych siół gruzami,
Choć siepaczy szable szczękną,
Ty mi zawsze będziesz piękną
Póki kwitniesz nad wodami.

A dopóki w piersiach dzieci
Bije serce, ziemio droga,
Jeszcze kiedyś, z łaski Boga,
Pomsty twojej dzień zaświeci! (…)75.

W poemacie tym Ulrich losy wędrownego harfiarza 
O’ Carolana uczynił swoim odbiciem – wędrowca, tuła-
cza. „O ile akcenty patriotyczne wiersza są bardzo typo-
wym, zręcznym kamuflażem (zamiast mówić o polskiej 
niewoli politycznej, mówi się na przykład o Irlandii, przy 

75 Ulrich Leon: Karolan „Pokłosie” 1856, s. 206–212.

czym nie jest to podobieństwo naciągane), o tyle akcenty 
osobiste spowodowały odejście autora od prawdy histo-
rycznej. O’ Carolan Ulricha jest samotnym artystą, z god-
nością znoszącym los wygnańca, co miało się nijak do 
prawdziwej biografii sławnego kompozytora, ale polskie-
mu autorowi zapewne odpowiadało”76. Wydaje się jednak, 
że w założeniu autora miało „mieć się nijak” do prawdzi-
wej biografii O’ Carolana. 

W poemacie niezwykle szczerze Ulrich opisuje swoje 
tułacze życie. Wiadomo, że miał duże problemy ze wzro-
kiem już w połowie lat czterdziestych, które stale się po-
głębiały ze względu na pracę nauczyciela i działalność li-
teracką. W poemacie alegorycznie przedstawia siebie jako 
ślepca, co ma znaczenie symboliczne także jako motyw 
ślepca-wędrowca. Poemat na początku bardzo poważnie 
traktuje uczucia bohatera, wysuwając na pierwszy plan 
patriotyzm, tęsknotę za ojczyzną, za pięknem ziemi oj-
czystej, za przyjaciółmi, gorycz przeżytych walk, smutek, 
niezmierną tęsknotę. Jest tutaj także wiele rozważań na-
tury filozoficznej, a nawet eschatologicznej (czas, śmierć, 
przemijanie, miłość, przyjaźń, sens ludzkiej egzystencji). 
W końcowej części poemat nabiera lekkiego groteskowe-
go powiewu i tutaj wyłania się Ulrich, który zwykł każ-
dą niemal swoją porażkę czy smutek, przykrywać pewną 
dozą cynizmu, ironii, przekuwać na śmiech, nawet ten 
przez łzy. Trudno czytając zakończenie, nie uśmiechnąć 
się, kiedy bohater dotykając ręki ukochanej, dziękuje nie-
biosom za swoją ślepotę: 

I za rękę ją porwałem.
Ledwo palec mnie jej trącił,
Serce drgnęło, mózg się zmącił –
Po dotknięciu ją poznałem.

Czas, o droga, o kochana,
Srogo się nad nami toczy,
Kiedy nawet twoje oczy
Nie poznały Karolana!

Dzięki, dzięki, o niebiosa,
Za ślepotę bard wam śpiewa!
Jam ci usechł jak liść drzewa,
Tyś mi świeżą jest jak rosa.

Jak przed laty widzę ciebie
W całym blasku szat anioła;
Lecz dla ciebie wrócić zdoła
Kwiat dni moich tylko w niebie.

76 Gmerek Katarzyna: „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot „Biblio-
teka” Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, 2010, 
nr 14 (23), s. 196.
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Szczęście nasze nie tu gości,
Więc spieszmy w Longh-Dery kaplicy
Żebrać od Boga Rodzicy
Dnia wiecznego i młodości77.

Oczywiście czytelnicy „Pokłosia” odczytywali utwór 
jako przesłanie o wiecznej miłości, której czas nie nisz-
czy, jeśli jest prawdziwa.

W 1848 r. Europę zalały rewolucyjne ruchy narodo-
we i ludowe, we Francji król abdykował. Zapewne Leon 
Ulrich boleśnie przeżył wiadomość o rabacji galicyj-
skiej, a jednak na wieść o Wiośnie Ludów przybył do 
Krakowa. Najpierw 18 marca 1848 r. znalazł się w Ber-
linie. W kwietniu przybył do Wrocławia, działał wspól-
nie z Józefem Wysockim i Józefem Feliksem Zielińskim, 
tworząc samopomoc koleżeńską dla uchodźców politycz-
nych z Wielkiego Księstwa Poznańskiego78. 

Opisuje to Zieliński, który w kwietniu był we Wrocła-
wiu, gdzie – jak pisze – zebrało się około 1200 emigran-
tów, którzy przyjechali z własnej woli lub zostali wyrzuce-
ni nakazem władz z Poznania, a w części przybywających 
prosto z Francji. Wśród nich spotkał Ulricha. „Leon 
Ulrych – pisze – oszczędzone mając kilka tysięcy fran-
ków, sprzedał je na giełdzie ze stratą za 7 tysięcy, biorąc 
zaledwie połowę. Z tych połowę jeszcze dał towarzyszom 
swej podróży z Bordeaux do Polski na drogę. Rzadki to 
przypadek w podobnych wypadkach zapomnienia siebie, 
rzadki zwłaszcza między naszymi rodakami w kraju, a jed-
nak pomiędzy biednymi tułaczami nie brakowało podob-
nych. Smutno było patrzeć na to mnóstwo tułaczy w ob-
cym kraju, bez zasiłku, ostatkami się dzielące”79. Ulrich 
nie tylko oddał połowę swojego majątku uchodźcom, 
wspomagał ich podczas całego swojego pobytu we Wro-
cławiu, prowadził zbiórkę i rozdzielał fundusze potrzebu-
jącym. Nawiązano kontakty z mieszkającymi tam Polaka-
mi i z pomocą Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, 
działaczy z Krakowa i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 
opanowano organizacyjnie grupę uchodźców, dzieląc na 
tzw. sierżanctwa po 50 osób. Każda z tych grup wybra-
ła swojego naczelnika i dwóch zastępców. Ze zbiórki od 
zamożniejszych stworzono fundusz i z niego wypłaca-
no dziennie 1 złoty tym, którzy nie mieli za co żyć. Zie-
liński pisze: „W naszym sierżanctwie byli na czele: Piotr 
Urbański, niegdyś major z 1830 roku od grenadierów, 
Leon Ulrych i ja”80. Józef Feliks Zieliński w swoich dzien-
nikach pod datą 23 września 1851 roku, wspominając Jó-
zefa Wysockiego, pisze: „Wysocki żył w zakładach [chodzi 

77 Ulrich Leon: Karolan „Pokłosie” 1856, s. 206–212.

78 Tyrowicz Marian: Towarzystwo Demokratyczne…, dz. cyt., s. 717.

79 Zieliński Józef Feliks: Wspomnienia…, dz. cyt., s. 338.

80 Tamże, s. 339.

o strukturę emigracyjną] ściślej z Leonem Ulrychem i Pio-
trem Urbańskim, chociaż ci obaj nie byli członkami To-
warzystwa Demokratycznego […]”81. We wcześniejszym 
fragmencie, wspominając Józefa Bema w dniu jego po-
grzebu, który odbył się 10 grudnia 1850 roku w Aleppo, 
pisze: „W 1848 roku widziałem go [generała Józefa Bema] 
raz ostatni w Krakowie, […]. zgromadził był obecnych ofi-
cerów artylerii u siebie, między którymi byli: Józef Wysoc-
ki, następnie jenerał w Węgrzech, i Leon Ulrych, stojący 
na czele redakcji «Jutrzenki» – obaj moi z dawna towarzy-
sze w tułactwie, obaj demokraci”82. 

Charakterystyczne dla okresu Wiosny Ludów na zie-
miach polskich było zniesienie cenzury i pojawienie się 
wielu tytułów prasy politycznej. Leon Ulrich także miał 
w tym znaczący udział, ponieważ w Krakowie współ-
redagował „Jutrzenkę”. Od numeru z 1 października 
1848 r. redagowanego z Leonem Ulrichem83 „Jutrzenka” 
zmieniła winietę, układ tekstu pisma podzielony został 
na trzy szpalty, zyskał czytelniejsze rubryki i graficznie 
znacznie lepiej został zaprojektowany. Pojawiły się cie-
kawe rubryki, dodatki. Większą część pisma zajmowa-
ły sprawy polityczne polskie i zagraniczne. Informowa-
no o wszystkim, co się działo w Polsce, m.in. o pracach 
Rady Administracyjnej, udzielano głosu innym, pisano 
o wydarzeniach związanych z Wiosną Ludów w Euro-
pie, o ruchach wojsk, bitwach, potyczkach, incydentach. 
W rubryce Rozmaitości zamieszczano recenzje z wyda-
rzeń kulturalnych, nekrologi, informacje o życiu kultural-
nym Krakowa, koncertach, spektaklach, o akcjach dobro-
czynnych, instytucjach, wydanych książkach. 

W tym czasie w Polsce i całej Europie wybuchła epi-
demia cholery, podawano więc informacje na ten temat, 
wprowadzono rubrykę Kronika Cholery, a nawet pró-
bowano żartować z tej choroby. Rodzaj humoru nasu-
wa skojarzenie z Ulrichem, a ponieważ publikował swo-
je teksty anonimowo, jest bardzo prawdopodobne, że 
jest to tekst Ulricha: „Następująca powiastka będzie za-
pewne dziś na swojem miejscu: Szedł drogą podróżny; 
u bram Kairu spotkał cholerę i zapytał: Po co idziesz do 
Kairu? Aby trzy tysiące ludzi zabić, odpowiedziała cho-
lera. W kilka miesięcy później, ten sam podróżny spotkał 
przy tej samej bramie opuszczającą miasto cholerę. Nie-
szczęśliwa zawołał, miałaś tylko 3000 ludzi zabić, a zabi-
łaś 30 000. Nie, odpowiedziała cholera, ja zabiłam tylko 
trzy tysiące, resztę zabił strach”84.

81 Tamże, s. 449 [Zieliński się myli. Leon Ulrich był członkiem TDP od 
1846 r.].

82 Tamże, s. 423.

83 Szukiewicz Aleksander; Ulrich, Leon: [artykuł wstępny] „Jutrzenka”1848, 
nr 153, s. 1.

84 „Jutrzenka” 1848, nr 173 (środa, 25 października), s. 4 [rubryka 
Rozmaitości].
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Ulrich nie tylko współredagował „Jutrzenkę”. 
W 1848 roku w Krakowie wychodził „Przegląd” (pismo 
tygodniowe poświęcone ustaleniu zasad demokratycz-
nych w Polsce), wspierający ideowo „Jutrzenkę”. Ukazy-
wał się w każdy czwartek od 7 września do 21 grudnia, re-
daktorem był Leon Zienkowicz85. Pod winietą napisano: 
„Redaktor Główny: Zienkowicz Leon. Spółpracownicy 
zaproszeni: Lelewel Joachim, Libelt Karol, Mierosławski 
Ludwik, Moraczewski Jędrzej, Janowski Jan Nepomucen, 
Darasz Wojciech, Podolecki Jan, Ordęga Józef, Heltman 
Wiktor, Mazurkiewicz Wincenty, Żurawlewicz Eustachy, 
Lissowski Mikołaj, Ulrych Leon”86. Współredagowanie 
jednego pisma i współpraca redakcyjno-autorska z dru-
gim dały Ulrichowi możliwości rozwinięcia warsztatu 
publicysty. Te i wcześniejsze doświadczenia redakcyjne 
(„Dziennik Gwardii Honorowej”, „Pielgrzym Polski”, lo-
kalny dziennik francuski) wykazały jego duże zdolności 
w tej dziedzinie. 

Tutaj, w Krakowie udowodnił także, że jest utalento-
wanym dramaturgiem, wystawił dwie komedie: Chlo-
roform, czyli przespane zaślubiny, która została bardzo 
dobrze przyjęta przez publiczność87 oraz jednoaktówkę 
Pułkownik Wielogórski88.

Karol Estreicher w swoim dziele Teatra w Polsce opisu-
je 1848 rok w teatrze krakowskim. Pisze, że ogółem wy-
stawiono 92 widowiska, w tym opery i koncerty. Sztuk 
wystawiono mniej więcej 70. Wśród sztuk oryginalnych 
pod numerem 29 wymienia Pułkownika Wielogórskie-
go i pod numerem 33 Chloroforum, czyli przespane za-
ręczyny89. Zaznacza, że sztuki te grane były po raz pierw-
szy i dalej: „Z nowych którzy się pokazali, wiele dowiedli 
dowcipu Leon Ulrych i Anczyc Władysław […]”90.

Ciekawostką jest, że pierwsze wystawienie Dziadów A. 
Mickiewicza, jeszcze za życia poety, odbyło się na sce-
nie zawodowej w teatrze krakowskim w 1848 r. Przed-
stawiono wówczas tylko fragment zatytułowany dziwacz-
nie: Senator Nowossilzoff, czyli śledztwo zbrodni stanu 
na Litwie ustęp historyczny z poematu «Dziady» Ada-
ma Mickiewicza. „Połączono ten fragment z «nową ko-
medią» Leona Ulricha, która na reprodukowanym afiszu 
zajmuje pierwsze miejsce i jest wyróżniona dwukrotnie 
większymi czcionkami. Osobliwością widowiska było to, 

85 Sudolski Zbigniew: Czasopiśmiennictwo w Galicji…, dz. cyt., s. 397.

86 „Przegląd” 1848, nr 1, s. 1.

87 Gerber Rafał: Studenci…, dz. cyt., s. 225.

88 Dawni pisarze polscy od początków…, dz. cyt., s. 12.

89 Estreicher Karol: Teatra w Polsce, t. 2, Kraków: Czcionkami Drukarni „Cza-
su”, 1876; [Wydanie 2 fotoofsetowe] Warszawa: PIW, 1853, s. 253-254.

90 Tamże, s. 257.

że między jedną a drugą sztuką panna Eisler odtańczy-
ła «cacuchę»…”91.

Podczas pobytu w Krakowie Leon Ulrich prowadził 
także działalność polityczną, z urywków wspomnień po-
wstańców, notek i notatek prasowych, z działalności redak-
torskiej Ulricha w „Jutrzence” możemy wywnioskować, że 
brał bardzo czynny udział w kolejnym zrywie powstań-
czym, jakim były wypadki 1848 roku, a jako redaktor 
„Jutrzenki” był w centrum tych wydarzeń, przynajmniej 
w Krakowie. Świadczy o tym bliska znajomość i współpra-
ca z Aleksandrem Szukiewiczem, Józefem Wysockim, Le-
onem Zienkowiczem, Józefem Feliksem Zielińskim, Nor-
bertem Nurkowskim, generałem Józefem Bemem. 

Zastanawiające jest, jak zdołał utrzymać się w Krako-
wie przez pól roku, nie mógł być przecież niezauważony 
przez władze. Nie był aresztowany ani wydalony, redago-
wał „Jutrzenkę”, bardzo wówczas popularny i powszech-
nie czytany dziennik, który docierał nawet do Lwowa, 
współpracował z „Przeglądem”, a na dodatek wystawiał 
z powodzeniem sztuki. 

Po zamknięciu „Jutrzenki” przez władze austriackie, 
wskutek zniesienia wolności cenzury w styczniu 1949 r., 
Leon Ulrich wyjechał w Poznańskie i dłuższy czas był go-
ściem Walerego hrabiego Kwileckiego92, właściciela ma-
jątku Kobylniki, Srocko Wielkie i Bieczyny k. Kościana 
(wówczas Kosten) w Wielkim Księstwie Poznańskim. 
Otaczający go wówczas przyjaciele namawiali Ulricha 
do osiedlenia się w Wielkopolsce. Kajetan Morawski pro-
ponował mu pracę w redakcji „Gazety Polskiej”, niestety 
Leon Ulrich wyjechał. Prawdopodobnie wyjazd był spo-
wodowany nakazem władz pruskich i ostatnimi wyda-
rzeniami. Morawska, autorka obszernego wspomnienia 
o poecie wymienia rozgoryczenie jako powody decyzji 
Ulricha: „nigdzie spoczynku nie znajdował, nie chciał 
żadnym krokiem uregulować swej politycznej w Księ-
stwie pozycji. O ile z listów wnosić można, pewna przy-
rodzona hardość i cierpkość wieloletniego samotnika, 
musiały go odzwyczaić od życia z ludźmi. Odwykłszy od 
klimatu północy, część swego pobytu w Księstwie prze-
chorował”93. Ową hardość Ulricha, która nie pozwoliła 
mu na jakiekolwiek ustępstwa, prośby, błagania i obiet-
nice wobec zaborców nazwać można tylko i wyłącznie 
szlachetnością i godnością osobistą człowieka, dla które-
go honor i ojczyzna były najważniejszymi wartościami. 

91 Terlecki Tymon: Rzeczy teatralne, Warszawa: PIW, 1984, s. 300.

92 Walery (Walerian) Kwilecki (1805–1862) – hrabia, ziemianin, właściciel 
majątków Kobylniki i Srocko Wielkie i Bieczyny k. Kościana; syn Jana Nepo-
mucena Kwileckiego sędziego apelacyjnego poznańskiego. W 1834 r. poślubił 
Marię Lubowiecką, mieli syna Franciszka. Prowadził dziennik, którego rękopis 
znajduje się w Bibliotece Raczyńskich. Zob.: Dzienniki Walerego Kwileckiego 
w Bibliotece Raczyńskich, „Winieta”, pismo Biblioteki Raczyńskich 2007 nr 3 
(44) R. XI, s. 4-5, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=129609.

93 M. [Morawska, Konstancja]: Leon Ulrich…, dz. cyt., s. 152.
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Wyjechał do Brukseli, odwiedził Joachima Lelewela94, 
a w 1850 r. był już w Paryżu i tłumaczył Plutarcha95. Po-
znał literatów i dziennikarzy, oceniał możliwości osiedle-
nia się tutaj na stałe. Z Paryża znowu wyjechał do Bruk-
seli96 i ponownie wrócił do Paryża. Zapewne pozostałby 
tam, gdyby powiodły się jego zabiegi otrzymania posady 
w Szkole Polskiej w Batignolles (nazywanej szkołą Bati-
niol). Niestety, posady nie otrzymał.

Zwierza się ze swojej porażki Stanisławowi Egbertowi 
Koźmianowi – we właściwy sobie sposób – w liście z 3 li-
stopada 1850 r: „W Paryżu dowiedziałem się przez Króli-
kowskiego97, że w Szkole Polskiej na Batignolu położonej 
zawakowało miejsce profesora greckiego języka. Ubrałem 
się w niedzielne szaty i z bijącym sercem poszedłem do 

94 Budrewicz-Beratan Aleksandra: Stanisław Egbert Koźmian tłumacz Szekspi-
ra, Kraków, Dom Wydawnictw Naukowych, 2009. s. 128.

95 M. [Morawska, Konstancja]: Leon Ulrich…, dz. cyt., s. 152.

96 Budrewicz-Beratan, Aleksandra: Stanisław Egbert Koźmian…, dz. cyt., s. 129.

97 Karol Królikowski (1806–1871) – księgarz, drukarz, mistyk, powst. listop., 
pisarz polit.; na emigr. we Francji; nabył księgarnię polską od E. Januszkiewi-
cza; był zał. księgarni katol. polskiej; wydawał „Biesiadę Krzemieniecką”. Z jego 
inicjat. powstało Stow. Podatkowe (późn. Instytucja czci i chleba).

samowładnie panującego tam Monarchy Biernackiego98. 
Trzeba naprzód wam wiedzieć, że pensja bakałarza wyno-
si 700 fr. rocznie, wszystko w kupę zbite, a uczniowie jesz-
cze po grecku czytać nie umieją. Rozpowiadam pokornie 
moje prośby, wykładam świetną moją przeszłość, obiecu-
ję cuda na przyszłość, a po skończeniu mojej pięknej pe-
rory, jakiej nigdy sam Biernacki na sejmie nie powiedział, 
myślałem w duchu, wygrałem! Piękna to jednak rzecz 
wymowa! Ale stary lis parlamencki, który sejm sznurem 
swej wymowy jak barany przywiązać umiał, nie tak łatwo 
dał się ułowić. Czy uwierzycie, pierwsze z ust jego słowo 
było od lat trzech doskonale mi znane pytanie, powta-
rzane we wszystkich językach, […]: pokaż mi pan swo-
je papiery! A ja jak żyję papierów w porządku nie mia-
łem! Jak piorunem rażony zacząłem jąkać się i mieszać, 
a on Jowiszowi Olimpijskiemu podobny, kiwając gło-
wą […] powiedział: Gdzie by tam pan w takiej jak moja 
szkole mógł być profesorem. W mojej szkole tylko z moją 

98 Alojzy Prosper Biernacki (1778–1854) – ziemianin, czł. opoz. sejmowej 
tzw. kaliszan; min. skarbu Rządu Nar. Król. Pol. w czasie powst. listop.; wolno-
mularz; pionier nowocz. roln., miał wykszt. wyższe rolnicze. Po upadku po-
wst. dział. w Tow. Wych. Narod. w Paryżu, które przeobraziło się w Szkołę Pol. 
w Batignolles.

Głaz upamiętniający Artura Zawiszę w Łowiczu
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metodą obeznani nauczyciele korzystnie wykładać mogą 
przedmioty. Na nieszczęście nie mogłem się dowiedzieć 
co to była za metoda, musi być pewno ścisłym połączona 
węzłem z dawnym jego rzemiosłem Ładownika Baranów. 
Bądź co bądź wyprawiony byłem z kwitkiem, a z rozpa-
czy, że do takiej nawet dziury wcisnąć mi się nie udało, 
postanowiłem pod inną strefą szczęścia szukać. Nie zna-
lazłem go dotąd. Zdaje mi się, że powoli choć kilka znaj-
dę lekcji, dotąd jednak, przez dwa tygodnie pobytu, nic 
się nie nastręczyło. Trzeba więc literaturę skwitować”99.

Bracia Koźmianowie wielokrotnie namawiali Ulricha 
do osiedlenia się w Księstwie Poznańskim, a kiedy był już 
we Francji, do powrotu. Można przypuszczać, że w du-
żej mierze chodziło o sytuację w Polsce, o to, że ojczyzna 
nie była wolna, a powrót wiązał się z ustępstwami wobec 
zaborcy, na które Ulrich się nie godził. Wrócił do Fran-
cji, a kiedy w 1850 r. nie powiodły się starania poety, aby 
osiąść na stałe w Paryżu, Leon Ulrich wrócił do Borde-
aux, i odtąd mieszkał tutaj do końca swojego życia, w ka-
mienicy przy ulicy Boudet 33. Nie było mu łatwo, musiał 
na nowo odświeżać kontakty, szczególnie te, które przy-
nosiły chleb, czyli lekcje prywatne. Dobijać się – jak pi-
sze – „belferskiej godności”100. Wieczorami zajmował się 
twórczością literacką, głównie tłumaczeniami. Przekła-
dy nie były łatwym zajęciem, wymagały żmudnej, syste-
matycznej, skupionej, wręcz mrówczej pracy, ale przede 
wszystkim wiedzy, wyśmienitej znajomości języków, eru-
dycji, literackiego polotu oraz talentu lingwistycznego. To 
wszystko Leon Ulrich posiadał. 

Był niezwykle samotny, żył bardzo skromnie, tęsknił za 
ojczyzną, której jego rodzina tak wiele poświęciła. W obu 
powstaniach walczył także jego brat Franciszek, który 
stracił rękę, a w powstaniu styczniowym stracił dwóch sy-
nów. Siostry, które dotknęły represje carskie straciły moż-
liwości ułożenia sobie życia w małżeństwie, musiały po-
zostać w zależności służebnej u obcych ludzi. 

Leon Ulrich korespondował stale ze Stefanem Gar-
czyńskim101, do czasu jego przedwczesnej śmierci, z Ju-
lianem Fontaną, rzadziej z Hieronimem Kajsiewiczem. 
Odwiedzał Joachima Lelewela, zapewne miał wielu 
przyjaciół. 

Z korespondencji Zygmunta Krasińskiego odnosi się 
wrażenie, że z Ulrichem łączyła go bliższa przyjaźń tyl-
ko na początku ich znajomości. Z biegiem lat Krasińskie-
go wyraźnie drażniły poglądy i postawa polityczna Ulri-
cha. We wcześniejszej korespondencji pojawiają się tylko 

99 Cyt. za: Budrewicz-Beratan Aleksandra: Stanisław Egbert Koźmian…, dz. 
cyt., s. 129 [List L. Ulricha do S. E. Koźmiana z 3 listopada 1850 r., Bibl. PAL 
i PAN w Krakowie, rkps, sygn. 2210, t. 15, k. 21].

100 Tamże, s. 152.

101 Stefan Florian Garczyński (1805–1833) – poeta, powst. listop., przyjaciel 
A. Mickiewicza, korespondował z L. Ulrichem.

wzmianki i kurtuazyjne zwroty. Najbardziej naraził się 
Ulrich Krasińskiemu krytyką Nie-Boskiej komedii102, któ-
rą autor poczuł się urażony. Recenzja nie jest dzisiaj zna-
na, ale jej istnienie potwierdzają dwa źródła. Józef Bie-
liński pisze: „Gruntowny rozbiór «Nieboskiej komedyi» 
zapewnił Ulrichowi niepoślednie miejsce między kryty-
kami”103. Wymienia ją także Stanisław Tarnowski, cytu-
jąc jednocześnie odpowiedź Krasińskiego na zarzuty, oraz 
precyzując główny zarzut Ulricha, że Krasiński „uderzył 
na rzecz w historii skończoną, a w Polsce niebywałą i nie 
będącą, a w dodatku [zarzucił mu] dążność ateistycz-
ną”104. Henryk Biegeleisen uważa, że recenzja Ulricha była 
pierwsza i najciekawsza, ale jeśli znamy ją tylko z odpo-
wiedzi Krasińskiego, w listach do Gaszyńskiego, to nasu-
wa się myśl, że nie była drukowana, podobnie jak omó-
wienie Irydiona, również pióra Ulricha i także zaginione, 
ale przekazana w formie uwag, w liście. I w całości znana 
tylko w wąskim gronie przyjaciół, którzy wiedzieli, kto te 
dzieła wydał anonimowo. 

Odmienność poglądów nie była dla Ulricha przeszko-
dą w przyjaźni. Mimo różnic światopoglądowych współ-
pracował także z „Przeglądem Poznańskim”, wysyłał ar-
tykuły do „Kuriera Poznańskiego”, pisał do „Wiadomości 
Polskich”. Czasami tylko przygadywał Koźmianom, uży-
wając w korespondencji zwrotu: „do waszego przyjacie-
la Veuillota105” lub wysyłając swój artykuł do „Przeglądu 
Poznańskiego”, dowcipkował, „iż pragnął szczerze wmie-
szać swój kąkol w ich pszenicę”106. W cytowanych tu-
taj listach drwi z tych, którzy tylko w to wierzą i to czy-
nią, „co Kościół matka i Czartoryski ojciec nakazuje” lub 
oburza się na „mętne elukubracye czerwonych żywiołów 
emigracyi”107.

Najsilniejsza więź wiązała Ulricha z braćmi Koźmiana-
mi. Ze Stanisławem Egbertem byli rówieśnikami, razem 
uczyli się u pijarów, razem studiowali na jednym uniwer-
sytecie i kierunku, razem walczyli w powstaniu, obaj po-
dzielili los wygnańców politycznych. Emigracja ich roz-
dzieliła, Koźmian wybrał Anglię, Ulrich południową 
Francję, utrzymywali jednak stały kontakt koresponden-
cyjny. Łączyło ich także zainteresowanie literaturą, pisa-
nie poezji oraz podjęte podczas pobytu Ulricha w Anglii 
postanowienie przetłumaczenia spuścizny W. Szekspira. 
Wieloletnia przyjaźń Ulricha i Koźmiana przedziwnym 

102 Zbigniew Sudolski (autor oprac. Listów) w przyp. nr 2, na s. 155 błędnie 
podaje, że chodzi o „nieznaną dziś recenzję Irydiona” Leona Ulricha. Z treści 
listu wynika jednak, że była to recenzja Nie-boskiej komedii. 

103 Bieliński J.: Królewski…, dz. cyt., s. 465.

104 Tarnowski Stanisław: Zygmunt Krasiński, t. 1, Kraków: Akademia Umie-
jętności, 1912, s. 217.

105 Louis Veuillot (1813–1883) – aktywny dział. katolicki, dziennikarz.

106 M. [Morawska Konstancja]: Leon Ulrich…, dz. cyt., s. 153.

107 Tamże, s. 147.
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zrządzeniem losu została zamknięta klamrami jednako-
wych dat rocznych urodzin i śmierci.

Wydawać by się mogło, że swoją postawą i umiejęt-
nościami Leon Ulrich wywalczył sobie znaczącą pozycję 
na emigracji. A jednak musiał stale zabiegać o byt, tym 
bardziej godne podziwu jest jego dzieło. Przetłumacze-
nie całego Szekspira było tytaniczną pracą, trwającą – jak 
pisze do Kraszewskiego w jednym z listów – trzydzieści 
lat. Tę pracę można i trzeba odczytywać jako akt patrio-
tyzmu i wyraz tęsknoty za ojczyzną. W warunkach nie-
dostatku materialnego wybrał zajęcie zupełnie nie przy-
noszące dochodów i bezużyteczne w miejscu, w którym 
się znajdował, służące tylko idei przyswojenia Polakom 
dzieł Szekspira. 

Los go nie oszczędzał. W 1856 r. zainwestował kilka 
tysięcy franków w „nowo zakładającą się fabrykę czeko-
lady” licząc na coroczny dochód w wysokości 1000-1500 
franków108. Fabryka, której kierownikiem był dobry zna-
jomy Ulricha, zbankrutowała

W tym samym roku Leon Ulrich podpisał akt odrzuca-
jący amnestię carską109. Aleksander II wstępując na tron 
cesarski, ustanowił akt amnestii. Punkt 1. Ukazu z 15/27 
maja 1856 r. zezwalał na powrót i zwalniał od śledztwa 
i dochodzenia politycznego wszystkie osoby, które sa-
mowolnie opuściły Królestwo Polskie, za uprzednim po-
zwoleniem władz i pod warunkiem złożenia przysięgi ho-
mogialnej110 przywracano wszystkie prawa, stosownie do 
stanu (pkt. 2 Ukazu)111. „Wszystkim tym, którzy w ciągu 
trzech lat nienagannie zachowywali się, przywracano pra-
wo «wstępowania do służby cywilnej w miarę zdolności» 
(pkt. 3). Zastrzegano jednocześnie, że ukaz dotyczy tyl-
ko tych zesłańców, którzy okazali «szczery żal»”112. Taki 
akt amnestyjny, naznaczony butą rosyjską, który właści-
wie nie był amnestią, nie mógł zostać przyjęty przez pa-
triotów polskich i został oprotestowany w kraju i na emi-
gracji. Józef Kajetan Janowski113 wspomina: „Amnestię 

108 Cyt. za: Budrewicz-Beratan Aleksandra: Stanisław Egbert Koźmiamn…, 
dz. cyt., s. 130 [list do S. E. Koźmiana z 24 listopada 1856 r. , Bibl. PAU i PAN 
w Krakowie, rkps, sygn. 2210, t. 15, k. 144].

109 Bieliński J.: Królewski… dz. cyt., s. 240.

110 Przysięga homogialna – akt wierności, hołd wiernopoddańczy składany 
przez poddanych lub wasala panującemu lub seniorowi.

111 Tomasz Demidowicz: Carska polityka ustępstw wobec społeczeństwa Króle-
stwa Polskiego w okresie odwilży posewastopolskiej (1856–1860/1891), „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin-Polonia, Instytut Historii Wydz. 
Humanistycznego UMCS, vol. XLV/XLVII, 10, sectio F, 1991/1992, s. 231.

112 Tamże, s. 232.

113 Józef Kajetan Janowski (1832–1914) – architekt, sekr. stanu Rządu Nar. 
w powst. styczniowym; bliski współpr. R. Traugutta; na emigr. w Paryżu, 
dz. w Zjedn. Emigr. Pol., osiadł we Lwowie. W l. 1889-1894 czł. Muzeum 
w Raperswilu.

uważaliśmy za akt fałszu i kłamstwa, a w tendencji nie za 
akt łaski, ale za najwyższą dla narodu obrazę”114. 

Podobnie myślał także Leon Ulrich, skoro odrzucił 
hańbiące Polaków ułaskawienie carskie. Można próbo-
wać wczuć się w jego sytuację. Jak bardzo musiał być obu-
rzony, rozgoryczony i rozżalony… Zdawał sobie sprawę 
z tego, że już do Polski nie wróci.

Leon Ulrich zmarł o godzinie dziewiątej wieczorem 
13 września 1885 roku w wieku siedemdziesięciu czte-
rech lat. 

Ciało Leona Ulricha, powstańca listopadowego, jedne-
go z ponad dziesięciu tysięcy wygnańców polskich, poety 
i tłumacza, nie od razu spoczęło w grobie. Z dokumen-
tów wynika, że jeszcze 2 marca 1886 roku znajdowało się 
w depozycie cmentarnym. Doczesnym szczątkom pol-
skiego patrioty udzielił miejsca Alfred Stehelin w swo-
im grobowcu, który z czasem stał się zbiorową mogiłą, 
na cmentarzu de la Chartreuse w Bordeaux. 

Na grobie nie ma nazwiska Leona Ulricha. 

Urszula Gierszon
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Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Markiewicz, Zygmunt: Polsko-francuskie związki literackie. War-
szawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

114 Cyt. za: Tomasz Demidowicz: Carska polityka ustępstw… dz. cyt., s. 233; J. 
K. Janowski: Pamiętniki o powstaniu styczniowym, t. 3: Czasy przedpowstanio-
we, Warszawa, 1931, s. 55.
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Ostatni romantycy

Jan 
Topolski

W romantyzmie chętnie manifestowano się z umi-
łowaniem przeszłości, a słowo „ostatni” było popularne 
zarówno w życiu jak i w literaturze. W literaturze świato-
wej był Ostatni Mohikanin Coopera, w Polsce Ostatni za-
jazd na Litwie Mickiewicza. Na Lubelszczyźnie popular-
ne było przysłowie „ostatni z Siekierzyńskich” a to dzięki 
powieści Kraszewskiego pod takim właśnie tytułem.

Za ostatniego romantyka uchodzi Ignacy Rzecki, boha-
ter Lalki Prusa. Piękna, szlachetna postać. Był jakby z in-
nego świata, bo jego poglądy nie pasowały do nowych 
czasów, ale nie robił nic, by się przystosować. Konserwa-
tywny w poglądach politycznych liczył wciąż na nadejście 
nowego Napoleona i w walce zbrojnej wciąż dostrzegał 
metodę na odzyskanie niepodległości. To trwanie w świa-
topoglądzie przeszłości, hołdowanie starym ideałom, na-
wet tym tak mocno skrytykowanym przez pozytywistów, 
jak zbrojna walka o wolność sprawiają, że Rzecki ucho-
dził w swym otoczeniu za dziwaka i konserwatystę.

Miano ostatniego romantyka przylgnęło także do Jó-
zefa Łobodowskiego, dumny tytuł spopularyzował przy-
jaciel pisarza Wacław Iwaniuk, ogłaszając książkę pod 
takim właśnie tytułem. O Łobodowskim mówiono rów-
nież: Cezary Baryka z Lublina, Sancta Łobodia, Senior 
Lobo, Herold Ukrainy, Naznaczony Ukrainą. Sam pisarz 
najchętniej tytułował się atamanem Łobodą. Opuścił oj-
czyznę we wrześniu 1939 roku, aby dalej walczyć o jej 
wolność. Walki tej do końca swego życia nie zaprzestał. 
Walczył najpierw jako żołnierz, potem jako poeta i pu-
blicysta. W roku 1940 był w okupowanej Francji, wyda-
wał nielegalnie książki i gazety. W sierpniu 1941 przedo-
stał się do Hiszpanii, zamierzając poprzez Portugalię 
dotrzeć do Anglii. Został jednak zatrzymany. Po zwol-
nieniu z aresztu osiadł na stałe w Madrycie. Był wybit-
nym poetą, świetnym prozaikiem, pracowitym tłuma-
czem, zadziornym publicystą, dziennikarzem radiowym 
i politykiem, jednym słowem: wielka postać europejskiej 
emigracji politycznej. Na obczyźnie obnosił się ze swym 
antykomunizmem, podobnie jak w młodości demonstra-
cyjnie manifestował lewicowe sympatie.

Stał się propagatorem kultury polskiej w Hiszpanii, 
(Zmarł w Madrycie w 1988 roku. Urna z prochami zo-
stała „konspiracyjnie” przewieziona do kraju i złożona na 
cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Był autorem ska-
zanym w Peerelu na zapomnienie. Dopiero w 1990 roku 
ukazał się pierwszy powojenny wybór wierszy Józefa 
Łobodowskiego.

W roku 2007 na polskim rynku czytelniczym pojawiła 
się książka Hiltona Tomsa: Erich Maria Remarque. Ostat-
ni romantyk. Erich Maria Remarque znany jest przede 
wszystkim jako autor Na zachodzie bez zmian, chyba naj-
głośniejszej, a z pewnością najlepiej sprzedającej się po-
wieści traktującej o I wojnie światowej. Pisarz spędził na 
zachodnim froncie ok. 6 tygodni nim ranny trafił do szpi-
tala, ale czas ten w zupełności wystarczył mu do zapozna-
nia się z bezsensem i okrucieństwem wojny. Wymowa 
dzieła trafiała do odbiorcy. Remarque bezlitośnie dema-
skował w swojej książce tak żywą w Niemczech w latach 
20. heroiczną legendę wojny. W codziennym umieraniu 
nie ma nic heroicznego – przekonywał autor. Żołnierze są 
jedynie mięsem armatnim i tak też się zachowują. Wątłe 
i osamotnione są głosy protestu przeciw wojnie, a próby 
ujawnienia jej prawdziwych przyczyn nieliczne.

Wojna niszczy młodzieńcze ideały bohaterów, którzy 
wychowani i ukształtowani przez dom rodzinny i szko-
łę, wierzą w to, co piękne i ludzkie, co jednak podczas 
wojny jest tylko iluzją. Na zachodzie bez zmian spotkało 
się z ogromnym odzewem społeczeństwa niemieckiego, 
a co ciekawe pisarza równie mocno krytykowały zarów-
no środowiska lewicowe, jak i prawicowe. Antywojenna 
wymowa utworu nie odpowiadała oczywiście nazistow-
skim władzom w Niemczech i dziesiątego maja 1933 roku 
książki Remarque’a trafiły na stos podobnie jak dzieła in-
nych, niewygodnych Hitlerowi twórców. Pisarz zmuszo-
ny został do ucieczki z Niemiec do których zresztą nigdy 
już na stałe nie powrócił kończąc swój żywot w 1970 roku 
w Locarno.

Romantycy – zwłaszcza ostatni – umierają częstokroć 
z dala od ojczyzny. ■
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LISTOPADANIE
Na krwawym tronie
Przeklina
Tłucze  białą laską 
Nie może zobaczyć że  nad nim wysoko 
Oko Opatrzności
Toczy łzę  żywicy 
Opatruje rany 
Owija zielonym bandażem

7.
Odwrócone niebo?

Już nie we śnie 
Zobaczyłam Niebo
Całkiem zielone
Jak liść bzu
Przejrzany od spodu pod światło 
Żyłki – strumienie 
Słodkiego soku
Tylko z prawej górą
Trochę niebieskości

Dzwonię do Stefana
– Oczywiście – mówi
to wspomnienie z czasu 
kiedy byłaś ptakiem 
na Drzewie Życia

8.
Baba w babie
Jadąc rano autobusem  
Wtulam się we wszechświat 
Czuję bicie serca 
– czyjego o czyje? 
Ciepło mi i czule 
Ruskiej babie w babie

11 listopada – Noc z wizjami

9.
Zatopiła mnie 
Fala czułości 
Napoiło 
Morze Słodyczy 
Czyjej? Do kogo? Dla czego?

Po co te imiona
Wszyscyśmy Jednym
Po co te imiona
Niech zmilknie ja
Nikłe ziarnko gorczycy

Lubię listopady
1.

Kare konie lata, 
Koń jesieni – gniady
Nic nie mogę na to:
Lubię listopady
Pracowite wichry 
Trzepią chodnik świata
Odkurzają niebo
Mnie nie szkoda lata.

2.
Z nocy na poranek
Lato  jesiennieje 
Stara płonna jabłoń
Bezzębnie się śmieje

Jeszcze wczoraj w nocnej koszuli
Dziś naga w urodzie koślawych  gałęzi
I tak wie że  kocha 
Ją bezwstydny  wiatr

3.
Ozimino,
Uczę się od ciebie
Zielenieć pod śniegiem

4.
Robak toczy jabłko, 
Jabłko otacza robaka
Oboje w siebie wtuleni
Słodko im

5.
Krzysiowi B.

List;
Złowroga pieczątka 
I  gruba koperta-
Sklejona  powieka.
Drżymy oboje, 
Ona w moich
A ja 
W jej rękach.
Nie otwieraj się tym razem 
Sezamie! 

6.
Fatum
Ślepiec 

Ja
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10.
Jubileusz 57 -lecia małżeństwa Babci Zosi z Dziadziem Luciem

Wytrzymali ze sobą
Przetrzymali siebie
Stopili się w siwowłose
My

11.
Herbaciarnia „U Dziwisza”
listopad 
niskie ciśnienie
niebo opadło na ziemię
psy w budach, kury w kurniku

tylko  jedno serce niemłode 
w taką pod psem pogodę
wariuje

nikt nie zobaczy, 
że samo ze sobą tańczy

12.
Bezsenna
Głupia bezsenna miłości
Włóczysz się Mleczną Drogą 
Naciskasz domofony
I nawet nie wiesz do kogo

13.
Wszystko Jedno
Na nic się zda mój sprzeciw
Ani wielka ochota
Gdy ktoś mnie nieznajomy
Nawleka na swoją nić żywota
Ja
Ty 
My
Pokorne za- imki
Czyje Imię zajmujemy?

14.

Reportaż z Wizji
Unoszenie
Wzlatywanie
Fruwanie

Pod zsuniętą kurtyną powiek
Zaświata  oglądanie 
Strzelistego wykwity błękitu
Szalonego prześwity prabytu
Gorejące wiry wirujące
Komu to opisać 
I czym?

15.
Przesmyk

granat wody
między granatowymi skałami
urwiska 
w głębi 
okręt z białym żaglem -
trójkąt doskonały
Oko Opatrzności
Ono mnie widzi
Ja widzę to widzenie
dwojgiem oczu 
pod kurtyną powiek

17 maja 2009, niedziela

16.
Wielokrotne umieranie

Niektórym to  dobrze!
Umierają raz jeden 
Łatwiej ich opłakiwać, 

Ja umieram wielokrotnie 
Coraz zmieniam testament
Bo coraz więcej tego 
Zmartwychwstałego świata

17.
Zdziczenie wierzb
Z Anią i Januszem z Borzechowa 
Idziemy w Wierzby:
Niech się im przedstawią 
Wczoraj obiecały 
Być miłe dla gości 
Umyte, wyczesane

Ale zawiał wiatr i obnażył 
Spod zielonych bandaży 
Wyżarte rany dziupli
Spróchniałe zęby 

Siostry, Wierzby, 
Każdą z nas boli 
Ale żeby zaraz tak krzyczeć
Aż słychać w Borzechowie?

18 .
Staruszki  Jabłonie
Z dziadkowego sadu Opryńskich 
Tylko dwie jabłonki
- Drzewa Wiadomości -
Tego roku opadły  zanim zakwitły.

Pomyliło im się ze starości?
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Niepokój
My we  czworo
Siedzimy na tarasie,
Wszystko inne jest  w ruchu:
Chmury płyną i warczą
Błyskają złotymi zębami
Wiatr jodłom mierzwi brody
I goni pod taras

Chodelka biegiem 
Ucieka do Wisły
Nawet Ziemia
Wierci  się niespokojnie

Czego się przytrzymać?
Może siebie?

20.
Pomieszanie 
Wtargnął w jej myśli
Potargał sny
Pomieszał rozum

Spojrzała w lustro; 
Co to ! 
Włosy  jej się zazieleniły?

21.
Matka Boska Wyspowa
Opływa cię
Łez naszych jezioro pod Opolem 
I wieniec białych łabędzi

Skryłaś się na wysepce
Zasłoniłaś tatarakiem

Zdradził Cię rąbek 
Niebieskiego płaszcza
O nic Cię dziś  nie poproszę, 
Odpoczywaj, miła.
Tym razem pocieszę się sama
Naszą tajemnicą.

22.
Udrzewnie
Sosenne sosny
Brzozowe brzozy

Wyzwolona z lat 
Wyzbyta z pór roku
Jestem jedną z was

Nie muszę już pamiętać 
Zbędnego imienia

Jadwiga 
Ja? Dwiga ?

Ach, udrzewić by się 
Pobyć sobie nie sobą
Zapomnieć imienia.
Przestać je dźwigać…

23.
W Bełżycach przejazdem
Ta chwila na chybotliwym mostku:
Odwieczerz
Dwie Wierzby:
Płacząca i Niepłacząca
W niebo wzięte 
Obydwie 

24.
Forsycja
Krzakiem być postarzałym
Rogorzeć  wiosną! 

25.
Byłam sobie raz
byłam sobie raz w depresji
(czy też ona była we mnie?)
pomyślałam: tyle smutku 
szkoda  cierpieć  nadaremnie

trzeba go zaprząc 
do złotej karety
z księciem od tych 
smutniejszych kopciuszków
co szukają 
maku w popiele

26.
Chłodna  ozimino,
Uczę się od ciebie
Zielenieć pod śniegiem
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Mozajka czyli
obrA-Zy, znaki i symbole
Bibianny K.

Bibianna
Kosierkiewicz

Bibianna Kosierkiewicz – rocznik 1963. absolwent-
ka historii sztuki KUL, prace jej wystawiane były w wy-
stawach zbiorowych w Niemczech i we Włoszech. Pro-
wadziła własną galerię internetową skupiającą przyjaciół 
i znajomych.

Całe moje życie polega na budowaniu świata, który prze-
ciwstawia się zastanej rzeczywistości. Jako osoba młoda 
reagowałam na wydarzenia polityczne etc. pochłaniało 
to moje emocje, rzeczywistość z nadmiarem informa-
cji mnie rozpraszała. Studia na kierunku historia sztuki 
z programem analiz stylistyczno-porównawczych gdzie 
wszystko ma być teoretycznie uporządkowane, fotografia 
oddająca detale rzeczywistości w perfekcyjny sposób, gra-
fika komputerowa z łatwymi narzędziami pracy, i wspa-
niali artyści.

...Kryteria chaosu potwierdzają jego uporządkowanie
Zbuntowany zegar wybija ile mu się chce godzin
Kod uniwersaliów przeliczony na pieniądze
Staje się pitagorejską namiastką piramidy Cheopsa
Serce pękające z żalu czystym abstraktem
Znaczącym tyle co bajka o Czerwonym Kapturku
A wieża Babel w która strzelił grom z jasnego nieba
Zapomnianym symptomem rozmaitości...

W wyniku dojrzałości podjęłam trud wyboru tego co 
chcę zobaczyć.

Rozmaitość moja jest wewnętrzną prawdą, którą w ja-
kiś sposób staram się wyrażać poprzez moje prace. Jest 
opozycją na dosadność rzeczywistości i próbą wycho-
dzenia z przestrzeni, która mi nie odpowiada i skoncen-
trowaniu się na wartościach bliskich mojej wrażliwości. 
Nie mam żadnego przekonania o wartości mojej sztu-
ki, najzwyczajniej w świecie muszę to robić bez konkret-
nego planu, jest to wpisane w potrzebę mojego jestestwa 
i jego uzasadnienia. Zauważanie detali i zabawa orna-
mentem sprawiają mi radość. Sama poprzez to się rozwi-
jam snując plany co dalej, co ma zostać zamanifestowane 

Bibianna Kosierkiewicz, Autoportret niekompletny, foto
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w danym przedstawieniu. Pochłonięta obowiązkami two-
rzę rozmaite koncepcje i rozwiązania oczekując na wolny 
czas, kiedy będę mogła je zrealizować. Większość pomy-
słów pozostaje w mojej głowie. Mam wrażenie, że doty-
czy to każdego człowieka w każdym aspekcie jego życia. 
Oczywiście wchodzę w interakcje ze swoimi odbiorcami, 
bawiąc się razem z nimi interpretacją. Moje prace mają 
charakter naiwny, są zaprzeczeniem zasad logiki, przed-
stawiają moją zwykłą intymność i działania których po-
trzebuję do zachowania równowagi. Dojrzałam do tego, 
aby nie bać się krytyki i znalazłam w sobie odwagę aby 
okruchy swojego świata przekazywać innym, tak jak baj-
ki, które opowiada się dzieciom na dobranoc, aby mogły 
innych przenosić do miejsca łagodnych emocji. Cykle, 
znaki zodiaku i litery, w moim zamierzeniu programo-
wym narzucają moim odbiorcom wybór, trudno zmienić 
datę urodzenia czy imię, które nas określa i charaktery-
zuje. Cykl dotyczący aniołów to scenki rodzajowe, któ-
re pozbawiają nas samotności poprzez obecność aniołów 
w prozaicznych czynnościach. Cykl instrumenty muzycz-
ne ilustrują kolory energii i skojarzenia, które określają 
jakość dźwięku i melodii… ■

Bibi

B, z cyklu: Alfabet, technika własna K, z cyklu: Alfabet, technika własna

Anioł od pszczół, z cyklu: Anioły, technika własna
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G, z cyklu: Alfabet, technika własna Y, z cyklu: Alfabet, technika własna

I, z cyklu: Alfabet, technika własna X, z cyklu: Alfabet, technika własna
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E, z cyklu: Alfabet, technika własna H, z cyklu: Alfabet, technika własna

Q, z cyklu: Alfabet, technika własna S, z cyklu: Alfabet, technika własna
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Baran, z cyklu: Zodiak, collage, technika własna Panna, z cyklu: Zodiak, collage,  technika własna

Wodnik, z cyklu: Zodiak, collage, technika własna Rak, z cyklu: Zodiak, collage, technika własna
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Roman Krawczenko, Krym / Крим, foto

Żmigród, z cyklu: Pocztówka z Lublina, collage, technika własna
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Zamojska, z cyklu: Pocztówka z Lublina, collage, technika własna

L, z cyklu: Alfabet, technika własna U, z cyklu: Alfabet, technika własna



→

n u m e r  5  ( 1 1 5 )  w r z e s i e ń – p a ź d z i e r n i k  2 0 2 2  •  8 3

Komiks wczoraj i dziś
z Michałem P. Wójcikiem  
rozmawia Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Zbigniew Włodzimierz Fronczek: Co to komiks? Jaki 
był, jaki jest?
Michał P. Wójcik: Parafrazując najsłynniejszą polską 
XVIII-wieczną definicję «konia» zamieszczoną w No-
wych Atenach autorstwa Benedykta Chmielowskiego, od-
powiadam «Komiks jaki jest, każdy widzi». I jest w takim 
stwierdzeniu bardzo duże ziarno prawdy, ponieważ, mó-
wiąc poważnie, jest kilka równolegle funkcjonujących de-
finicji opisujących komiks, w tym dwie wiodące: amery-
kańska i europejska, a każda z nich jest właściwa, jeśli nam 
odpowiada. Jako historyk sztuki skłaniam się ku opcji eu-
ropejskiej. Mówi ona, że komiks jest opowiadaniem, two-
rzącym narrację za pomocą co najmniej dwóch kadrów 
z rysunkami, które zazwyczaj zaopatrzone są w teksty nar-
ratora i/lub wypowiedzi postaci w dymkach lub bez. Jed-
nak teksty nie są konieczne, by komiks uznać komiksem, 
doskonałym przykładem mogą być drukowane od 1948 
roku przez ponad 50 lat w Przekroju paski z profesorem 
Filutkiem i psem Fafikiem autorstwa Zbigniewa Lengre-
na. Idąc dalej, współczesne komiksy awangardowe często 
w ogóle nie zawierają tekstów i prowadzą narrację jedynie 
za pomocą obrazu, nie posiadając ani charakterystycznych 
dymków, ani żadnych tekstów, ani nawet osobnych, odse-
parowanych kadrów zawierających rysunki.

Ortodoksyjni badacze przyjmujący opcję amery-
kańską, która uznaje komiks za swoje dobro narodowe 
i ważny wkład w światową sztukę popularną, datują po-
czątek komiksu na przełom XIX i XX wieku. Europej-
ska szkoła sytuuje początek komiksu w pierwszej poło-
wie XIX wieku, a nawet dalej w czasie, mając na uwadze 
fakt, iż żadne zjawisko w sztuce nie bierze się z próżni 
i jest kontynuacją, rozwinięciem lub opozycją do form 
poprzednich. Niekiedy jednak wynalazki czy rozwój go-
spodarczy przyczyniają się niespodziewanie do postępu. 

Tak było i tym razem, ekspansja rewolucji przemysłowej 
od XVIII w., wynalezienie nowoczesnych maszyn dru-
karskich, nowych technik reprodukcyjnych, jak litogra-
fia czy drzeworytnie (szkoleniowo-produkcyjne ośrod-
ki graficzne) oraz przede wszystkim zapotrzebowanie na 
szybkie i pewne informacje przekazywane za pośrednic-
twem lawinowo powstających i rozwijających się tytu-
łów prasowych. Do „suchych” tekstów, „jak wiadomo”, 
potrzebna jest, a raczej przydałaby się ilustracja, stąd 
współpracujące z drukarniami pracownie reprodukcyj-
ne. Obok materiałów poważnych zamieszczanych w pra-
sie, dodatkowo, zwykle na ostatnich stronach, dla roz-
rywki, zaczęto drukować obrazki satyryczne z tekstami 
opisującymi ilustrację, dość często były to króciutkie ry-
mowane wierszyki. Złączone sekwencyjnie dwa obraz-
ki tworzą opowieść i tu mamy już streszczone początki 
komiksu. Niekiedy formuła taka, w przeciwieństwie do 
komiksu „z dymkami”, nazywana bywa protokomiksem.

Niektórzy badacze idą jeszcze dalej w poszukiwa-
niach początków komiksu twierdząc, że to już było, 
wszystkie elementy układanki nazwanej „komiksem” 
istniały, a tylko czekały na swój czas i „uporządkowa-
nie”. Dowodzą, iż przez setki lat drukowane dla wier-
nych ilustracje ukazujące wybrane charakterystyczne 
momenty z Żywotów świętych, żywotu Marii czy Pasji 
Chrystusa były zaczynem do właściwego odczytywa-
nia komiksów. Jedne z najsłynniejszych cykli sekwen-
cyjnych to Mała Pasja, Duża Pasja oraz Żywot Marii 
Alberta Dürrera czy Hansa Holbeina młodszego Taniec 
śmierci i Alfabet śmierci. Odczytywanie sekwencji ob-
razów jest powszechne w Kościele rzymskokatolickim, 
zapisanej na przykład w postaci stacji Drogi Krzyżo-
wej, a często, w Kościele prawosławnym, na bordiurach 
świętych obrazów np. małe sceny z żywotów świętych 

staroegipski znak wołu  woły protosynajskie  alef fenickie  greckie alfa                            etruskie A                           łacińskie A
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przedstawianych jako główna postać w cen-
trum ikony lub jeszcze częściej na ludowych 
podkolorowanych grafikach (drzeworytach, 
miedziorytach lub czasami litografiach) ru-
skich i rusińskich zwanych łubokami.

Na nierzadkich gotyckich obrazach ołta-
rzowych przy głowach namalowanych figur 
pojawiają się szarfy, na których wykaligra-
fowano stosowne cytaty z Pisma Świętego 
lub Żywotów świętych. Elementy te przywo-
dzą na myśl teksty w dymkach w nowocze-
snych komiksach. 

Przedstawienia obrazowe bóstw, hero-
sów, władców w sztuce rzymskiej, greckiej, 
staroegipskiej zapisane sekwencjami obra-
zów różnymi technikami plastycznymi, re-
likty sztuki pierwotnej aborygenów, reliefy 
przedstawiające sceny polowań w Afryce, 
czy wreszcie „galerie paleolityczne” m.in. 
w jaskini Lascaux (17 000–15 000 lat p.n.e.) 
– przegląd ten pokazuje, że chęć i realizacja 
obrazowania wydarzeń czy opowieści towa-
rzyszy człowiekowi od zarania dziejów.

Dla podkreślenia, rozmowa ta, zapisa-
na jest znakami graficznymi (litery) które 
swą proweniencję zawdzięczają przedsta-
wieniom obrazkowym; konkretnym przed-
miotom czy zjawiskom. Ilustruje to rozwój 
przez wieki litery «A».

ZWF: Pierwszy polski komiks…
MPW: Pierwszą cykliczną historią obraz-
kową drukowaną na ziemiach polskich na 
łamach Tygodnika Illustrowanego 15 paź-
dziernika 1859 roku, była Historia jedynacz-
ka w 32 obrazkach, z rysunkami autorstwa 
Franciszka Kostrzewskiego według pomy-
słu Leona Kunickiego – dzisiaj byśmy po-
wiedzieli według scenariusza. Zdaniem wie-
lu badaczy, jest to pierwszy polski komiks 
i jako taki należałoby go prezentować. 

Ale co począć z obchodzoną hucznie 
w roku 2019 rocznicą stulecia komiksu 
polskiego? Jak tłumaczyć te niekonsekwen-
cje w datowaniu? Otóż ogłoszenie Ogniem 
i mieczem, czyli przygód szalonego Grzesia, 
wydawanych we lwowskim „Szczutku” od 
9 lutego 1919 roku, z rysunkami autorstwa 
Kamila Mackiewicza do tekstu Stanisława 
Wasylewskiego, jako pionierskiego komiksu 
polskiego ma uzasadnienie, ponieważ była 

Bonuś w tańcu, scen. i rys. Leon Kunicki, Opiekun Domowy, nr. 3–4, styczeń, Warszawa 1871 r.

Na stronach obok: Historya jedynaczka w 32 obrazkach, rys. Franciszek Kostrzewski, 
scen. Leon Kunicki, Tygodnik Illustrowany, 15 października 1859 r.
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to pierwsza seria w wolnej, niepodległej Polsce. Przyj-
mując takie wyjaśnienie, zgadza się wszystko. Myślę, że 
w 2059 roku możemy się spodziewać hucznych obcho-
dów okrągłej 200-setnej rocznicy powstania dzieła ko-
miksowego o polskiej proweniencji na ziemiach pol-
skich. Świętowania nigdy dość...

Seria ta (Ogniem…) w 1920 roku wydana w formie al-
bumowej, stała się pierwszą oficjalną komiksową ksią-
żeczką w Polsce. A w 2021 kilka plansz tej historyjki 
przedrukował Koziołek #1(2) dodatek dwumiesięczni-
ka „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”. 

ZWF: Komiks w Lublinie. Najdawniejszy...
MPW: Zacznijmy od początku. Wspomniany już wcze-
śniej Leon Kunicki, jeden z prekursorów komiksu polskie-
go, był rodzinnie i finansowo związany z Lubelszczyzną. 
Urodził się w rodzinnym majątku w Siedliszczu, w powie-
cie włodawskim, w gminie Wola Uhruska. Autor scenariu-
sza do pierwszego komiksu polskiego, rysownik krótkich 
komiksów obyczajowych, jak również singlowych scenek 
satyrycznych i humorystycznych do swojej prozy (Szki-
ce humorystyczne, rysunkowe i literackie Leona Kunickie-
go, Warszawa 1868, nakładem S. Arcta w Lublinie) 
Mamy więc prawo z dumą twierdzić, że lubel-
skie jest kolebką komiksu w Polsce.

Taki lokalno-patriotyczny żarcik. 

ZWF: A ten współczesny, dzisiejszy?
MPW: Jak wspominałem wcześniej, na-
tura nie znosi próżni, dlatego prawdo-
podobnie w pierwszej połowie XX w. 
znaleźliby się artyści lubelscy lub 
z lubelskim powiązani, ale nigdy 
nie zgłębiałem szczegółowo tego 
okresu pod takim kątem. Dla-
tego w tym miejscu zro-
bię skok o sto lat 
w przód do lat 
70. XX w. 

Urodzony w Zamościu, uczący się w Lublinie Tade-
usz Baranowski, syn rzeźbiarza Eugeniusza Baranowskie-
go, dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Ta-
deusz, wybitny autor komiksów groteskowych, w swych 
pracach daje przykład komiksu harmonijnego, przysto-
sowanego do uniwersalnego odbiorcy lecz o abstrakcyj-
nym poczuciu humoru. Wykreował postacie, które na 
stałe wpisały się w historię komiksu i sztuki w ogóle; Mu-
nio Kudłaczek i Zyzio Bąbelek, Orient Men, pan Prak-
tyczny, smok Diplodok, profesorek Nerwosolek i Ento-
mologia Motylkowska, Szlurp i Blurp oraz wielu, wielu 
innych. Komiksy Baranowskiego początkowo pojawiały 
się w „Świecie Młodych”, „Razem”, „Relaxie” i belgijskim 
„Tintinie”, dopiero później wydane zostały w formie ksią-
żek. Najważniejsze albumy, które weszły do kanonu pol-
skiego komiksu to; Skąd się bierze woda sodowa i nie tyl-
ko (1982), Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa 
(1980), Antresolka profesorka Nerwosolka (1985), Podróż 
smokiem Diplodokiem (1986), Porady Praktycznego Pana 
(2003), Orient Men: Forever na zawsze (2002), Bezdom-
ne wampiry o zmroku (2017). Należy też wspomnieć, że 
Baranowski będąc rysownikiem głównie swoich wła-
snych scenariuszy (te są najdoskonalsze) wprowadził do 

popkultury wiele cytowanych fraz, które od dziesięcio-
leci funkcjonują bytem już niemal niezależnym np.: 

Dzisiaj będę straszny i opowiem Wam dowcip… 
| Ten o gąsce Balbince? | Ależ wodzu, co wódz! 
| To ja przepraszam. [pierwodruk: Opowie-
ści (pra)pradziadka Hieronima wieczór pierw-
szy. Skąd się bierze woda sodowa, „Świat Mło-
dych” 1976.] Menów dzielimy podobnie jak 
kawę na: Super menów, Wyborowych menów 
i Orient menów. [Relax. Magazyn opowie-
ści rysunkowych, z. nr 1, Warszawa 1976]. 

Aktualnie trwają prace nad pełnome-
trażowym filmem animo-

wanym Diplo-
dok na 
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podstawie komiksów Baranowskiego. Premiera filmu za-
powiadana jest na 2023 rok.

Szczepan Sadurski rysownik satyryczny, karykaturzy-
sta, założyciel i przewodniczący Partii Dobrego Humo-
ru, zdobywca Złotej Szpilki ’86 tworzy głównie single ale 
posiada też w swym dorobku paski komiksowe (Przygo-
dy punka Franka) oraz pełnowymiarowe plansze komik-
sowe, które opublikowano niedawno w „Relaxach” nr. 38 
i 39 z 2022 r. Debiutował w 1979 r, w. „Świecie Młodych”.

W roku 1989 ukazał się w trzecim obiegu druczek, kse-
rówka – zin Zakazany Owoc nr 1 autorstwa lubliniaka 
Dariusza „Pały” Palinowskiego. Do 1991 roku wydał jesz-
cze trzy numery tego tytułu. Mimo tak szczupłego do-
robku zin ten zrewolucjonizował polską scenę komikso-
wą, nawiązując w swej stylistyce do ducha undergroundu 
amerykańskich twórców niezależnych. Społecznie zaan-
gażowany, obrazoburczy, o niewyszukanej lecz wyrazi-
stej i dosadnej kresce, opowiadający się za środowiskiem 
punk w kontrze do zastanej rzeczywistości społecznej, 
skinheadom i ich ideologii, indoktrynacji wszelkiego au-
toramentu etc. Komiksy przesiąknięte sarkazmem i po-
czuciem czarnego humoru, pozornie bardzo zabawne, 
lecz naprawdę są skrajnie brutalne i pozbawione złudzeń 
co do kondycji otaczającego nas świata i społeczeństwa.

Ryszard Dąbrowski, autor Likwidatora, czyli zama-
skowanego wojującego, bezkompromisowego ekologa 

i anarchisty, od 1995 roku publikuje przygody swoje-
go sztandarowego bohatera, początkowo jako fanzinowy 
zeszyt, obecnie wydał już kilkanaście albumów.

Z innej bajki… do Ballady o duchu Ezebiuszu rysunki 
wykonałem raczej dla młodzieży czy dorosłych niż dla 
dzieci. Formuła publikacji nawiązuje do protokomik-
sów – do wierszowanego tekstu Krzysztofa Paczuskiego 
dodałem stosowne kadry, po cztery na stronie. Album 
został wydany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo 
w 1993 roku. Następną publikacją był, w roku 1999, wy-
bitnie dla dorosłych odbiorców Regularnie nieregularny 
magazyn opowieści rysowanych. Komis Komiks #0. W za-
łożeniu miał się stać magazynem pokazującym sztukę 
komiksową bez tematów tabu, w różnych stylistykach 
komiksowych, od realizmu przez groteskę, surrealizm 
po abstrakcję. Jednym z ważnych celów była prezenta-
cja prac młodych twórców wywodzących się z lubelskie-
go liceum plastycznego i innych środowisk tworzących 
komiksy i satyrę, ale nie tylko, także interesującą plasty-
kę. Redakcja była otwarta na różne, byle dobre i intrygu-
jące prace. Rzeczywistość gospodarcza, wolnorynkowa 
i finansowa zweryfikowała marzenia i działania, maga-
zyn nie zdążył rozwinąć skrzydeł, a już musiał je zawi-
jać… Publikowali w nim m.in. Jan Józef Marek, Daniel 
Gedeon Grzeszkiewicz, Kate Bauer, fujcik, Igor Miko-
da, Piotr Choma i inni.

Dwa kadry z planszy XII (rozdział XII). Autorem rysunków był Kamil Mackiewicz, a scenariusz napisał Stanisław Wasylewski pseud. Jan Bury. Historia ta  
(Ogniem i mieczem czyli przygody szalonego Grzesia…) składała się z 6-kadrowych 28 plansz i była publikowana w odcinkach od 1919 roku w lwowskim  
obrazkowym czasopiśmie satyryczno-politycznym „Szczutek”. Tę serię oraz datę jej pierwodruku umownie uznano za początek komiksu w Polsce, hucznie  
obchodząc jego 100-lecie w 2019 roku.
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Zanim opowiem o dwudziestu latach nowego XXI 
wspomnieć należałoby o rynku wydawniczym lat 90. po-
przedniego wieku. Po 1989 roku nastąpiła zapaść wydaw-
nictw oficjalnych, państwowych. Na rynku pojawiały się różnorodne wydawnictwa pro-
ponujące tytuły magazynów komiksowych, które po wydaniu kilku numerów, lub tytułów 
znikały. Wieloletnie niedocenianie komiksu w PRL, niepublikowanie komiksów europej-
skich, a przede wszystkim amerykańskich, spowodowało wielką lukę w rynku, co sku-
tecznie zagospodarowało wydawnictwo TM-Semic. Przez dziesięć lat wydali ponad 900 
tytułów komiksów superbohaterskich. Początkowy popyt, późniejsze nasycenie rynku 
i niewłaściwa polityka wydawnicza skutkowały tym, że ofi-
cyna wydawanie komiksów zakończyła w roku 2003.

Głównym konkurentem TM-Semic było w tamtym 
okresie wydawnictwo duńskie Egmont Polska (funkcjo-
nujące prężnie do dzisiaj). Jej początkową ofertą były ko-
miksy dla dzieci, z bohaterami ze świata Walta Disneya: 
Kaczor Donald, Mysz Miki i inni. Jednak wydawca dość 
szybko rozpoczął druk tytułów europejskich, głównie 
z obszaru frankofońskiego a także, co bardzo ważne, za-
uważył duży potencjał w rodzimej, polskiej twórczości, 
raz młodych, zdolnych twórców wchodzących dopiero 
w świat sztuki komiksu jak i autorów klasycznych, z lat 
PRL-u, wtedy wydawanych w dużych nakładach, ale fatal-
nej jakości poligraficznej.

Miasto narysowane, Dominik Szcześniak,  wyd. timof i cisi wspólnicy, Warszawa 2017
Ostatni seans w kinie Corso, Maciej Pałka, wyd. Komiks Dnia, Lublin–Lesko 2021.
Lublinem przez dzieje, Tomasz Wilczkiewicz, wyd. Lubelska Regionalna Organizacja 

Turystyczna, Lublin 2017
Chleb wolnościowy, Paweł Piechnik,  wyd. Państwowe Muzeum na Majdanku, 

Lublin 2019
Spacer z Czechowiczem – Poemat o mieście Lublinie, tekst Józef Czechowicz,  

rys. Maciej Pałka, wyd. Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin 2012
Najemnik Medox, scenariusz Jacek Dąbała, rys. Marek Bielecki, wyd. Kultura 

Gniewu, Warszawa 2021
Liber Horrorum. Księga grozy, scenariusz Michał Cetnarowski, rys. Marcin 

Kułakowski, wyd. Genius Creations, Bydgoszcz 2017
Pościg na E81, scenariusz Tomasz Kontny, rys. Grzegorz Kaczmarczyk, 

Seria: Wydział 7, zeszyt nr 7, wyd. Ongrys,  Szczecin 2021
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Od połowy lat 90. prężnie się rozwijał fanklub anime 
i mangi, albo na odwrót, jak kto woli. Japońska, a szerzej 
azjatycka sztuka animacji i komisu znalazła bardzo wielu 
miłośników i odbiorców. Odmienny od europo-amery-
kańskiego stylu obrazowania, inny sposób pokazywania 
emocji i ruchu, różny sposób narracji poszerzyły ofertę 
na rynku sztuki popularnej. Ale nie mnie mówić o man-
dze, na ten „tramwaj już się nie załapałem”.

Uwolnienie rynku wydawniczego, zniesienie cenzury, 
dostęp do małej i dużej poligrafii było powodem rozprze-
strzeniania się undergroundowego (już nie trzecioobie-
gowego) ruchu wydawniczego. Wydawnictwa fanowskie, 
ziny już bez presji systemu zaczęły się bujnie rozwijać. 
Takie tytuły jak AQQ, Saturator (lubelsko-częstochow-
sko-warszawski), zamojski Zinio (po przenosinach wy-
dawcy do Lublina, dodano symbolicznie literę «l» do ty-
tułu) – Ziniol, ZimNe nogi, WdruQ, KKK, to tyko cząstka 
wielu tytułów.

ZWF: Wydawnictwa komiksowe i promujące komiksy.
MPW: Wydawnictwo Egmont, po przejęciu po TM Se-
mic segmentu amerykańskiego, superbohaterskiego sta-
ło się potentatem głównonurtowego komiksu w Polsce. 
W prowadzonej przez nich serii Klub Świata Komik-
su (nazwa po nieistniejącym piśmie) ukazało się ponad 
dwa tysiące albumów komiksowych, a oferta jest roz-
szerzana z roku na rok. 

Nie znaczy to, że opanowali cały rynek. Na pozosta-
łych kilkanaście liczących się mniejszych oficyn wspo-
mnę tylko te, które mają koneksje lubelskie. 

Timof i cisi wspólnicy to wydawnictwo, które w swej 
ofercie posiada wiele albumów młodych lubelskich 
twórców. Od lat stale umacnia swą pozycję na krajo-
wym rynku komiksowym.

Wydawnictwo Ongrys już w swej nazwie i logo po-
kazuje, czyją twórczość chciało promować od początku 
swego powstania (Ongrys to imię trzeciego bohatera ko-
miksu Tadeusza Baranowskiego W pustyni i w paszczy, 
jednego z braci kotów: Tygrysa i Jagrysa). Oficynie udało 
się zebrać i wydać dużą część kultowych albumów artysty 
w wersjach popularnych oraz kolekcjonerskich w ogra-
niczonych nakładach z dodatkami i autografem twórcy. 
Dużą część oferty wydawniczej stanowią reprinty i wzno-
wienia innych komiksów wydawanych do lat 80.

Kultura Gniewu – anegdota założycielska wydawnic-
twa, mówi (potwierdzają ją właściciele), że firmę zało-
żyli tyko po to, by wydać w dużym formacie i nakładzie 
komiksy «Pały» Palinowskiego Zakazany owoc i Braci Ko-
walskich, …tak też się stało. Od roku 2000 rozwijają się 
stale, początkowo skupiając się na polskich twórcach ko-
miksowych z nurtu undergroundowego teraz można 

Sztukmistrz z Lublina?, scenariusz i rys. Maciej Pałka, wyd. 
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin 2013

Hmmarlowe i niedole Julitty, tekst i rys. Surpiko (Przemysław Surma),  
wyd. Kultura Gniewu, Warszawa 2009

Burrit, tekst i rys. Klaudiusz Kunicki, wyd. Lubelskie Stowarzyszenie 
Fantastyki Cytadela Syriusza , Lublin 2012
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znaleźć w ich ofercie zarówno ambitne komik-
sy uznanych zagranicznych autorów, jak i albu-
my współczesnych polskich twórców. Otworzyli 
także linię dla dzieci pod zbiorczą nazwą Krót-
kie Gatki. Tu właśnie, w ciągu ostatnich kilku lat 
wydawnictwo uzupełniło o kilka tytułów wzno-
wienia i nowości prac Tadeusza Baranowskiego. 

Największą niespodzianką było „odkrycie 
w szufladzie” komiksu z 1991 r. scenariusza Jac-
ka Dąbały z rysunkami Marka Bieleckiego (pra-
cownika Politechniki Lubelskiej) pt. Najemnik 
Medox, z bohaterem co nieco wzorowanym na 
kultowej w latach 80. postaci Funky Kovala. Al-
bum wydano w 2021 roku, 30 lat po powstaniu.

ZWF: Wracając do lubelskich twórców XXI 
wieku
MPW: Wracając do lubelskich twórców w XXI 
wieku wymienię kilku mając nadzieję, nie urażę niewspomnianych, co zazna-
czam – nie wynika z premedytacji, ale bardziej niewiedzy i z faktu, że nie uczest-
niczę aktywnie w tzw. środowisku rysując sobie w pracowni swoje obrazki.

Dominik Szcześniak – rysownik, scenarzysta, dziennikarz, animator i promo-
tor wszelkich działań na polu komiksu, wydawca i naczelny Ziniola, prowadzący 
program Halo komiks w radio Lublin (zobaczyć można poszczególne odcinki 
na Youtubie). Scenariusz i rysunki: Lublin narysowany, Robaczki, scenariusze: 
Dom Żałoby (rys. Hubert Ronek, Maciej Pał-
ka, Marek Rudowski i Daniel Grzeszkiewicz), 
Lublin w powieści graficznej (rys. Maciej Pał-
ka), Ksionz (rys. Marcin Rustecki) oraz wie-
le innych projektów związanych ze środowi-
skiem komiksowym.

Maciej Pałka – rysownik, ilustrator, kolo-
rysta, scenarzysta, twórca gier, wydawca, kie-
rownik Pracowni Komiksu przy Domu Słów 
w Lublinie, właściciel wydawnictwa Kokiks 
Dnia, animator ruchu komiksowego, prowa-
dzący warsztaty komiksowe z dziećmi i mło-
dzieżą. Zdobywca Złotego Kurczaka ’20 w no-
minacji „Komiks roku” za album Cykl kozła 

(wspólnie z amerykańskim twórcą komiksów Lancem Wardem). Komiks Jak schud-
nąć 30 kg? Prawdziwa historia miłosna (scen. Tomasz Pstrągowski) został nomi-
nowany do nagrody dla najlepszego komiksu polskiego wydanego 2016/17. Jego 
komiksy pojawiły się na biletach MPK w Lublinie w 2012 r. wywołując niemałe za-
mieszanie wśród kibiców Motoru Lublin. Wybrane publikacje: Laleczki 2010, Naj-
gorszy komiks roku 2017, Empress 2022, To nie jest czas na relaks 2022.

O innych powiem po dwa słowa; Przemysław Surpiko Surma rysownik i scena-
rzysta (Hmmarlowe i niedole Julitty), Alek Bednarski malarz i rysownik komiksów, 
Jarosław Kozłowski tworzy rysunki satyryczne, komiksy, Jakub Syty miłośnik, kry-
tyk, tłumacz i scenarzysta komiksów, laureat pierwszej edycji „Konkursu im. Janu-
sza Christy na komiks dla dzieci” organizowanego przez wydawnictwo Egmont Pol-
ska (Kubatu: I tak nie uwierzysz!, rys. Przemysław Surma), były redaktor naczelny 

Lublin w powieści graficznej : Spotkania z Zuzią.  
Narodziny niezależnego ruchu wydawniczego  
w Lublinie, nr  1, scenariusz Dominik 
Szcześniak, rys. Maciej Pałka, wyd. Ośrodek  
Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin 2011

Niepodległość na Namiestnikowskiej, 
scenariusz i rys. Tomasz Wilczkiewicz, 
wyd. IPN, Lublin–Warszawa 2018

Drużyna ze Sławina, scenariusz Dominik 
Szcześniak i rys. Maciej Pałka, Monika Flis, 
Weronika Widz, Julia Kulczycka, Patrycja 
Marzec, Paulina Zielińska, Magdalena 
Umińska, Ewelina Kanaszewska, Julita 
Stefaniak, Mikołaj Pasiuk, Dominik 
Szcześniak, wyd. Ośrodek Brama  
Grodzka – Teatr NN, Lublin 2012.

Efekt finalny warsztatów komiksowych 
prowadzonych przez Dominika Szcześniaka 
i Macieja Pałkę. Autorami komiksu są dzieciaki 
ze Szkoły Podstawowej nr 14, które wzięły udział 
w warsztatach w ramach projektu LublinLab,.

Ale w Radiu nic nie mówili - Komiks o Lubelskim 
Lipcu 1980, scenariusz Sławomir 
Zajączkowski, rys. Jakub Kijuc, tusz i kolor 
Jacek Hajnos , wyd. Fundacja Ruchu 
Solidarności Rodzin, Lublin 2015



→
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Apentuła 
niewdziosek, 

te będy 
gruwaśne

W koć turmiela 
weprząchnie, kostrą 

bajtę spoczy,

Oproszędły 
znimęci, wyświrle 

uwzroczy,

A korśliwe 
porsacze 

dogremnie 
wyczkaśnie!



9 4  •  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

Trzy,  
samołóż  

wywiorstne,  
gręzacz tęci 
wzdyżmy,

Apelajda 
sękliwa browajkę kuci. 

Greni małopoleśny 
te przezławskie 

tryżmy,

Aż bamba 
się odmurczy  
i goła powróci.



→
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Magazynu Miłośni-
ków Komiksu KZ, 
Jakub Kijuc twórca 
komiksu Konstrukt 
wydawnictwa Czar-
na Materia oraz se-
rię Jan Hardy. Na 
koniec ważna ko-
bieca postać w tym 
męskim gronie ko-
miksiarzy Katarzyna 
Babis (kiedyś zwana 
kiciputek/Kittypat) 
ilustratorka, rysow-
niczka komiksów in-
ternetowych. Maja 
z Księżyca debiut lite-
racki zauważony no-
minacją do Nagro-
dy Literackiej m.st. 

Warszawy. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami ame-
rykańskimi publikując swe prace m.in. „The New Yorker”.

ZWF: Ośrodki komiksowe w kraju a lubelskie…
MPW: Środowisko komiksowe powiązane jest „natural-
nie” z dużymi ośrodkami miejskimi. Warszawa, Kraków, 
Łódź, Poznań, Gdańsk mają swoje festiwale, konwenty 
czy inne imprezy poświęcone tylko komiksom, ale tak-
że i małe ośrodki takie jak na przykład Rumia mają swo-
je imprezy. Miasta takie jak Bydgoszcz, Toruń, Szcze-
cin czy Katowice mają swe środowiska komiksiarzy, 
a niektóre z nich wydają lub wspierają wydania komik-
sów lokalnych, ich miastom poświęconych (Katowice, 
Szczecin, Bydgoszcz), Komiks jako formuła różnorod-
na i otwarta zawsze mogła liczyć na życzliwość środo-
wisk związanych z fantastyką, grami komputerowymi 
czy planszowymi i przy okazji festiwali poświęconym 
takim tematykom zawsze odnajdziemy sektor czy przy-
najmniej stoisko z „kolorowymi zeszytami” jak eufemi-
stycznie w PRL-u nazywano komiksy. 

Lublin nie jest odosobniony w promocji komiksów. Od-
bywają się imprezy, spotkania, np. LeSzeK – Lubelskie Spo-
tkania z Komiksem, warsztaty improwizacji komiksowej, 
zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauka rysowania postaci 
i kompozycji kadrów kadrów i plansz (Drużyna ze Sławi-
na), warsztaty dla osadzonych w zakładzie karnym skut-
kujące wydaniem publikacji (Historie osadzone…). Wiem, 
że wiele by jeszcze opowiadać, ale jak wspominałem, je-
stem satelitą ruchu komiksowego, rysuję swoje i z dystan-
su lecz z życzliwością i poparciem przyglądam się wyda-
rzeniom w środowisku.

ZWF: Lubelskie motywy komiksowe…
MPW: Lubelskim Starym Miastem przechadza się Ma-
ciej Pałka w Piwie i knedliczkach stworzonych dla potrzeb 
polsko-czeskiej antologii W sąsiednich kadrach. Bohate-
rowie komiksów Dom żałoby i Strange Places (scen. Je-
rzy Szyłak, rys. Maciej Pałka) pojawiają się na lubelskich 
ulicach. W Lublinie akcję swojego komiksu częściowo 
umieścił również Jakub Kijuc, autor wysokonakładowe-
go Konstruktu. Tegoż artysty jest spektakularna okładka 
komiksu Supermen…, gdzie tytułowy bohater unosi się 
nad lubelskim Starym Miastem. W Liber Horrorum. Księ-
ga grozy pojawia się motyw legendy o sądzie diabelskim 
ze zgrabnie narysowanym Lublinem z XVII wieku. Ze-
szyt z niewątpliwie niebawem już kultowej serii Wydział 7 
dzieje się, jak tytuł wskazuje, na ważnej dla Lubelszczyzny 
szosie warszawskiej E-81. Myślę, że przykłady można by 
mnożyć, ale te są wystarczająco spektakularne.

ZWF: Instytucje wspierające komiks…
MPW: Przede wszystkim Instytut Pamięci Narodowej, 
który od lat wspiera działania środowiska komiksowe 
doceniając to medium jako najlepsze dla opowieści hi-
storycznych. Popularyzuje i promuje poprzez komik-
sy dla dzieci, młodzieży i dorosłych historię najnowszą 
Polski. Tu trzeba wspomnieć Huberta Ronka z przy-
godami wojennymi pod zbiorczym tytułem Wojenna 
odyseja Antka Srebrnego (10 zeszytów). Dla młodszych 
dzieci planowana jest seria: Aga, Adam i Hamlet na tro-
pie tajemnic, która zabierze czytelników w podróż po 
najnowszych dziejach Polski, autorstwa zespołu: Hubert 
Ronek, Agata Ronek i Arek Darkiewicz.

Ściśle lubelskim tematem, z czasów odzyskiwania pań-
stwa Polskiego w 1918, jest zeszyt Tomasza Wilczkiewicza 
Niepodległość na Namiestnikowskiej. Niedawno też pro-
mowano komiks o Korpusie Ochrony Pogranicza (Ko-
pistka Zaza) narysowany przez uczniów „lubelskiego 
plastyka”.

Kolejną instytucją jest Urząd Miasta Lublina, który 
niejednokrotnie poprzez stypendia artystyczne wsparł 
projekty komiksów nawiązujących do tematyki lubel-
skiej. Dla przykładu wspomnę tu tylko o dwóch zrealizo-
wanych i wydanych projektach: Miasto narysowane Do-
minika Szcześniaka oraz Ostatni seans w kinie CORSO 
Macieja Pałki. 

Unia Lubelska, czyli tajemnica zaginionej pieczęci czy 
Legenda o czarciej łapie Tomasza Wilczkiewicza były za-
mówione i wydane przez biuro marketingu miasta przy 
Kancelarii Prezydenta Lublina.

Prace ostatniego autora w formie zeszytów wydawała 
także Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mię-
dzy innymi zestaw najbardziej znanych legend lubelskich 

Superman Action Comics. Niewidzialna mafia, 
scenariusz Brian Michael Bendis, rysownicy: 
Yanick Paquette, Patrick Gleason, Ryan 
Sook, okładka Jakub Kijuc, tłumacz: Jakub 
Syty, wyd. Egmont, Warszawa 2019
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(Sen Leszka Czarnego, Kamień nieszczęścia, O nazwie 
i herbie Lublina i inne czy też Unia Lubelska 1569. Opo-
wieść inspirowana historią).

Nie należy zapominać o działaniach muzeów, któ-
re w ramach swych działań są także wydawcami komik-
sów. Muzeum na Majdanku wydało album artysty Pawła 
Piechnika, który w komiksie Chleb wolnościowy zestawił 
zbiór graficznych opowieści opartych o wspomnienia je-
denastu więźniów Konzentrationslager Lublin.

W zbiorach muzealnych znajdują się dwie szczegól-
ne prace. Pierwszą stanowi gryps narysowany przez An-
drzeja Janiszka dla córki obozowego kolegi pod nazwą 
„Film dla Krysi”. Ma formę kadrów filmowej taśmy wraz 
z perforacją, wykonany ołówkiem i jest metaforą życia 
obozowego. Narysowano go i dostarczono za druty do 
adresatki niedługo przed likwidacją obozu w lipcu 1944 
roku. Drugą jest realistycznie przedstawiony w sześciu 
kadrach, krok po kroku, proces ludobójstwa, dokonywa-
nego na więźniach przywożonych do KL Lublin. Tytuł 
planszy „Nazi Death Parade” (Nazistowska parada śmier-
ci) narysowanej przez Augusta Marię Froehlicha jako ele-
ment 52-stronicowej broszury „The Bloody Record of 
Nazi Atricities” autorów: Burneta Hershey’a i Johannesa 

Steela. W księgarniach USA pojawiła się już w styczniu 
1945 roku. Komiks ten jako pierwszy ukazał scenę zabi-
jania ludzi w komorach gazowych, przeszukiwanie zwłok 
oraz ostatecznie palenie ciał w krematoriach.

Nawet Poczta Polska doceniać zaczęła potencjał ko-
miksu wydając znaczki z Kajkiem i Kokoszem autorstwa 
Janusza Christy, z okazji 50-lecia pojawienia się tych bo-
haterów na łamach prasy, a pod koniec roku ma się uka-
zać znaczek z Thorgalem rysowany przez Grzegorza Ro-
sińskiego do scenariusza Jeana Van Hamme’a. Nie ma tu 
wyraźnych koneksji lubelskich, ale sam fakt wart jest od-
notowania, jako znamienia czasu.

Ewenementem na skalę kraju była (lub jest…) Pracow-
nia Komiksu mieszcząca się w Domu Słów przy ul. Żmi-
gród 1 w Lublinie, instytucji podległej Ośrodkowi „Brama 
Grodzka – Teatr NN” z etatowo zatrudnionym rysowni-
kiem komiksów, w celu… i tu bardzo ważne… w celu ry-
sowania komiksów. Co, po zastanowieniu, nie jest takie 
oczywiste przyjrzawszy się bliżej etatom innych rysow-
ników. Twórcą zatrudnionym na etacie był do niedawna 
Maciej Pałka, zanim rodzinnie nie przeniósł się dwa lata 
temu do Leska na Podkarpaciu.

ZWF: Prasa komiksowa…
MPW: Prasa komiksowa w Polsce nie istnieje. Mówię 
to prowokacyjnie, pomijając świadomie wydawnictwa 
dla dzieci, ponieważ opierają się one głównie na licen-
cjach amerykańskich; disnejowskich Kaczorze Donal-
dzie, Myszku Miki (zapis celowy dla wszystkich, którzy 
jak ja przez lata wierzyli, że Myszka Miki to dziewczynka 
– MPW), komiksach superbohaterskich (człowiek-pająk, 
człowiek-nietoperz itd.) w wersjach dla dzieci, komiksach 
lego, komiksach „filmowych” anime (czy innych korpora-
cyjnych). Świerszczyk, który przetrwał zawieruchę wolne-
go rynku, publikuje na swych łamach polskie paski i plan-
sze komiksowe.

Niektóre magazyny branżowe np. zajmujące się gra-
mi komputerowymi czy niezawodna „Nowa Fantastyka”, 
które od dziesięcioleci na swych łamach znajdują miej-
sce dla recenzji komiksów czy dla nich samych, są w za-
sadzie wyjątkami przy tak, wydawało by się, obfitej i roz-
budowanej ofercie prasowo-wydawniczej.

Po znaczących dla kultury pismach, jak „Szpilki”, „Ka-
ruzela” czy z lat 90. „Chichot” i „Gilotyna” pozostało tylko 
dobre wspomnienie. Tylko jeden tytuł przetrwał zawiro-
wania rynku prasowego. Kwartalnik „Przekrój”, kontynu-
ując tradycje swego tygodniowego poprzednika publikuje 
na swych stronach dla dojrzałych czytelników wiele róż-
norodnych komiksów w formach pasków czy krótkich 
form kilku- lub kilkunastoplanszowych. Jest także orga-
nizatorem otwartych konkursów na pasek komiksowy 

Prezentacja nagrodzonych prac w konkursie Mickiewicz w komiksie, 
Dom Literatury w Łodzi, 33 Międzynarodowy Festiwal Komiksu 
i Gier, Atlas Arena, Łódź 25 IX 2022, foto Marek Mach
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pod nazwą „Konkurs im. Zbigniewa Lengrena” o statu-
etkę profesora Filutka. 

Wkroczyliśmy w XXI wiek z przytupem, rewolucja cy-
fryzacji stała się faktem i jej owoce są dostępne każde-
mu człowiekowi na wyciągnięcie ręki. Ale nic nie dzieje 
się w próżni, jedno powstaje, drugie musi zaniknąć lub 
stać się niszowe, wiele czasopism papierowych przenio-
sło swoją aktywność do przestrzeni cyfrowej bardzo ogra-
niczając nakłady swych publikacji lub wręcz rezygnując 
z wersji «analogowej». Procesy te opisywane są od daw-
na, jako walka starego z nowym, lub nowego z «lamu-
sem» jak to uprzejmie określa młodzież.

Podobnie rzecz sie ma z komiksami, łatwość publika-
cji cyfrowej, reklamowanie własnej twórczości przez ar-
tystów; rysowników, grafików… komiksiarzy, powodu-
je gwałtowny rozwój komiksu internetowego, w dużej 
mierze takiego, który nigdy nie ujrzał i nie ujrzy papie-
ru czy maszyny drukarskiej. Nie będę tu o tym zjawisku 
opowiadał, bo w nim nie uczestniczę i niewiele miałbym 
do powiedzenia. Pewnie jestem zgredem, który kompu-
ter noszony w kieszeni używa od czasu do czasu tylko 
do telefonowania, robienia fotografii i wysyłania SMS-ów 
i nie jest podłączony, jak współczesne cyber-zombi, któ-
re to sczepione z internetem co cztery sekundy musi zaj-
rzeć w ekran swego kieszonkowca… w celu dla mnie bli-
żej nieokreślonym.

Jest oczywiście poznański magazyn „Zeszyty Komik-
sowe”, niskonakładowe pismo zajmujące się publicysty-
ką, lecz ukazuje się z rzadka, zwykle dwa numery w roku, 
i co ważne, numery są monotematyczne a nie przekro-
jowe co mnie jako czytelnika interesuje bardziej. Ow-
szem, niekiedy tematy są bardzo interesujące i warte 
zgłębiania.

Prywatnie, brakuje mi na rynku magazynu – miesięcz-
nika lub dwumiesięcznika – który prezentowałby, jeśli nie 
wszystkie, to solidną porcję nowości wydawniczych, za-
wierał materiały publicystyczne opisujące szczegółowe 
lub ogólne aspekty zjawiska zwanego komiksem oraz 
ukazywał go różnorodnie, z różnych perspektyw i punk-
tów widzenia. Pomarzyć można, ale jak widać na przy-
kładzie „Relaxu”, nawet najbardziej nierealne marzenia 
się spełniają… Tylko… trzeba bardzo uważać, o czym się 
marzy.

ZWF: Kilka słów  o wspomnianym RELAXie
MPW: Ważnym i oczekiwanym od lat wydarzeniem 
w środowisku była, w grudniu 2020 roku, reaktywacja 
kultowego magazynu opowieści rysunkowych „Relax”, 
w nowej formule kwartalnika, o powiększonym forma-
cie i ilości stron, na papierze odpowiedniej klasy stosow-
nego do druku. Znaczące było to, iż magazyn oznaczono 

numerem 32, co od samej premiery sytuowało go jako 
kontynuatora „Relaxu” z lat 1976–1981. Wszystko było 
pięknie do numeru 35, po czym zaczęło się „jak zwykle 
– po polsku” – wydawcy się pokłócili, konflikt oparł się 
o sądy… a od numeru 37 do dzisiaj (#40) mamy po dwa 
wydania kwartalnika o tych samych numerach i (dla nie-
zorientowanych) tych samych nazwach; RELAX (war-
szawski) i relax (wrocławski). Czysta schizofrenia… ale 
dla czytelników (oczywiście w swoich opiniach podzie-
lonych na „prawych” i „lewych”) finalnie bardzo dobrze, 
bo zamiast jednego kwartalnika mają osiem numerów 
w roku do relaksowania się i delektowania komiksami 
polskimi i europejskimi. Mam nadzieję, że konkurowa-
nie magazynów przełoży się na coraz lepszą jakość publi-
kowanych komiksów oraz materiałów publicystycznych.

ZWF: Może wreszcie kilka słów o sobie?
MPW: Rozmawiamy o komiksach, raz, że jest to wdzięcz-
na materia do dyskusji, dwa z powodu przyznanych mi 
wyróżnień. 

Mój komiks prezentowany na łamach pisma „Lublin…” 
pt. Se pulknął dziarnie jest oparty o tekst Stanisława Lema 
opowiadania Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trur-
la, z tomu Cyberiada (Kraków 1965). Pokazuję tu jak ab-
surdalny tekst poetycki (tu ułożyła go maszyna) można 
zobrazować, skomiksować, zrysunkować. Tytuł jest mój 
i nawiązuje do mitycznych lemowych «sepulek» – wiado-
mo, że służą do sepulenia i odgrywają wielką rolę w cywi-
lizacji Ardrytów, według Lema sepulki są bardzo podobne 
do murkwi, a kolorystycznie trochę przypominają pćmy 
łagodne. Ich funkcja użytkowa jest oczywiście inna. Se-
pulki są tematem tabu – sama rozmowa o nich jest trakto-
wana jako wielki nietakt. Z pozoru może się wydawać, że 
mają związek ze sferą erotyczną jednak zaprzeczają temu 
sami Ardryci.

W konkursie Lem w komiksie ogłoszonym przez Dom 
Literatury w Łodzi otrzymałem wyróżnienie za pracę Owa-
dy a w roku bieżącym (temat: Mickiewicz) drugą nagrodę 
za Młodzieńca zaklętego, mickiewiczowską balladę z I czę-
ści Dziadów. Wypatruję wieści z konkursu Konopnicka…, 
którego wyniki będą pod koniec listopada br. Żart…

Mówiąc poważnie formuła zaproponowana przez Dom 
Literatury bardzo mi odpowiada, gdyż uważam, że ko-
miks, jest doskonałym medium do obrazowania poezji 
jako abstrakcji literackiej, a także dramatów scenicznych, 
które z samej swej konstrukcji są gotowymi scenariusza-
mi do narysowania i „wyreżyserowania” na planszach po-
wieści graficznej.

Na dzisiaj to by było tyle. 
Dziękuję za rozmowę.

z Michałem P. Wójcikiem 
rozmawiał Zbigniew Włodzimierz Fronczek
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Jerzy 
Jacek 
Bojarski Wściekli 

sześćdziesięcioletni
(autobiografia) odcinek piąty

Italia – Rok Święty, Rok Jubileuszowy
Miałem dwadzieścia lat, jak po raz pierwszy wyjecha-

łem na tak zwany Zachód. Byłem przed wojskiem. Teore-
tycznie nigdy nie powinienem dostać paszportu i zgody 
na wyjazd. A jednak marzenia się spełniają, nawet te bar-
dzo wygórowane. Cud! Udało się! Na początek muszę wy-
jaśnić, co to jest ten Rok Święty – Rok Jubileuszowy. Wy-
jaśniam: w tradycji chrześcijańskiej rok szczególnej łaski 
przypominający pochodzenie człowieka od Boga.

Na rok święty – Rok 1975 – zaplanowałem sobie wy-
marzoną pielgrzymkę do Rzymu. Dzięki temu, że praco-
wałem, mogłem odkładać pieniądze na ten cel. Na wio-
snę w 1975 pojechałem w Bieszczady. Oczywiście, grupa 
właściwa nam uciekła, byłem przewodnikiem dla trzech 

dziewczyn. One pierwszy raz w Bieszczadach, a ja niby 
drugi. Byliśmy grupą pościgową, ale nie udało nam się 
dopędzić właściwej. W nocy wylądowaliśmy w schro-
nisku Łopiennik. Tam spędziliśmy noc. Po tej eskapa-
dzie turystycznej została mi znajomość z Haliną Berbeć 
z Akademii Medycznej. Kogo mogłem, to zapraszałem do 
Duszpasterstwa Akademickiego. Pracę kontynuowałem, 
ale na przełomie lat 1975–1976 pracowałem godzinę kró-
cej, bo już byłem uczniem szkoły wieczorowej. W roku 
1975 nie poszedłem na pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę 
do Częstochowy, bowiem wyruszyłem na wakacje-piel-
grzymkę do słonecznej Italii.

jerzy jacek bojarski

sześćdziesięcioletni

#5
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Przez cztery lata, oprócz swojej pracy zarobkowej, by-
łem zaangażowany w pomoc karmelitankom. Kiedy wró-
ciłem z Italii, w grudniu 1975 roku, Anna Samolińska 
i Marian Piłka z DA rozwieszali klepsydry w V roczni-
cę w intencji pomordowanych robotników w Gdańsku. 
O. Ludwik miał odprawić mszę św. w tej intencji. Wte-
dy zostali przyłapani przez SB. Komunikat o lubelskim 
zdarzeniu podało Radio Wolna Europa. Wpadki trudno 
było chyba uniknąć. Duszpasterstwo miało stałą „opiekę”, 
mały fiat 125 parkował dzień i noc przed Bazyliką. W fia-
ciku SB miał swój punkt. Ale nie tylko. W salce, w której 
się spotykaliśmy, założono podsłuch. Także w pokoju o. 
Ludwika. Służba Bezpieczeństwa nachodziła mnie w pra-
cy, lecz o wszystkim informowałem o. Ludwika i kolegów. 
Wiedzieli o tym i nigdy mnie nie zakablowali, a SB nie 
potrafiło mnie namierzyć. Tak dotrwałem w pracy do 3 
X 1978 roku. Co się stało dalej? Postanowiłem zdawać na 
historię na KUL, chciałem na historię sztuki, ale myśla-
łem, że tam jest potrzebna znajomość rysunku.

Rok święty 1975, podróż do Włoch i Rzymu
Miałem dwadzieścia lat, jak ruszyłem na autobu-

sowo-pociągową pielgrzymkę do Rzymu. Dla mnie to 
było kosmiczne wydarzenie. Jak do tego doszło i kto mi 

pomógł w realizacji tego niezwykłego wyjazdu? Dzięki 
mojej siostrze Barbarze, po mężu Giderewicz, mogłem 
zrealizować swoje religijne pragnienia. Przede wszyst-
kim pomogła mi załatwić przydział dewiz: 130 $ po cenie 
23 złotych. To wartość oficjalna całości – 2 900 złotych 
(kurs na czarnym rynku 1 $ wynosił około 100 złotych, 
czyli 13 000 złotych). To był pierwszy sukces, drugi to 
załatwienie mi paszportu na Zachód. Barbara pracowa-
ła razem z żoną Komendanta Głównego Komendy Woje-
wódzkiej MO w Lublinie – Andrzejewskiego. To prawdo-
podobnie za jej wstawiennictwem dostałem ten paszport. 
W mojej sytuacji, przed wojskiem, rzecz zdawała się być 
niemożliwa! A jednak! – Bóg działa zawsze. Przed ode-
braniem paszportu zawsze była rozmowa z pracowni-
kiem SB. Namawiał do współpracy. Przy oddaniu pasz-
portu to samo.

Wyjazd autobusem lepszej klasy z Warszawy do Wene-
cji, przez Czechosłowację, Austrię. Wyprawa w obie stro-
ny kosztowała mnie 2 880 złotych. Moja pensja wynosiła 
wtedy około 1800 złotych. Zapłaciłem złotówkami. Dla 
mnie to bardzo ważne, bo oszczędzałem dewizy na sam 
pobyt we Włoszech. I powrót: Wenecja–Warszawa. Po-
nadto miałem wykupiony bilet PKP, też za złotówki, na 
trasie Wenecja-Rzym i powrót Rzym-Wenecja.
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Pierwszy dzień podróży z Warszawy do Bratysławy. 
Było to w połowie lipca 1975 roku. Nocleg w luksuso-
wym hotelu w Bratysławie. Nocne oglądanie miasta. Na 
drugi dzień śniadanie w hotelu i trasa z Bratysławy do 
Wenecji. Przejazd przez Austrię był dla mnie oszałamia-
jący. Inne drogi, inne stacje benzynowe, wszystko inne. 
Odmienne od siermiężnej polskiej codzienności. Góry 
cudowne. Tylko nie wiedziałem, co to znaczy „Zimmer 
frei”, a to chodziło o wolne pokoje. Wizyta w Wiedniu 
zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Katedra św. Szcze-
pana podobna do tej w Budapeszcie. Byłem zaszokowa-
ny, jak zobaczyłem pomnik wdzięczności dla żołnierzy 
Armii Radzieckiej. Zapomniałem, że do 1955 roku w Au-
strii stacjonowały wojska sowieckie. Wjazd do Włoch, 
białe dolomity, wijące się w górach trasy. Wtedy nie było 
jeszcze autostrad jak dzisiaj. Na wstępie muszę dodać, co 
mnie urzekło w słonecznej Italii.

Po pierwsze słońce, zabytki i drogi. Po drugie kierow-
cy i muzykalni ludzie! Po trzecie kuchnia włoska i wino. 
To wszystko tworzyło melanż jakiego nie znałem. Pomie-
szanie tak różnych rzeczy, stylów i smaków. Przez trzy ty-
godnie myślałem, że gram główną rolę turysty we wło-
skim filmie.

To było bardzo urocze i bajeczne. Słońce, śpiew, wino. 
Czułem się jak na rauszu. Dynamiczne sytuacje i histo-
rie. Tego się nie spodziewałem. To był dar losu dla chło-
paka z siermiężnej komuny, który zobaczył pierwszy raz 
Zachód. Szok i ciągłe niespodzianki. Atakowane było 
oko i słuch. Smaki dopełniały reszty. W wieku dwudzie-
stu lat mogłem dotykać włoskich antyków. Zabytki, góry, 
woda i ulice pełne kolorowych ludzi. Świat z bajki. Ka-
wiarenki na ulicach, bajeczne, z parasolami. Nie mogłem 
się nacieszyć. Nie nadążałem, by to wszystko ogarniać 
i rejestrować.

Wenecja (Venezia)
Dotarłem do Wenecji. Co robić dalej? Poszedłem na 

spacer, by nie siedzieć na dworcu. Wtedy spotkałem Wło-
cha Sandro Gozzo, który zapytał, co robię we Włoszech 
oraz co w Wenecji wieczorem? Powiedziałem, że nie mam 
gdzie spać. Przyjechałem na rok święty do Rzymu. Za-
wiózł mnie do przytułku dla bezdomnych. Nie było miej-
sca. Sprawdzał mnie, czy na pewno jestem katolikiem. 
Zadał mi pytanie, kto jest papieżem? Odpowiedziałem 
mu, że nie trzeba w ogóle być wierzącym, by to wiedzieć. 
Speszył się i postanowił zabrać mnie do swego domu 
w Cazzago di Pianiga, między Wenecją a Padwą. (Drugi 
raz odwiedziłem ich w 1987 roku z żoną Anną). Tam zo-
stałem przyjęty bardzo serdecznie. Rodzice plus szóstka 
rodzeństwa, czterech braci i siostra Linda. Była wspólna 
kolacja. Dzięki nim odwiedziłem Wenecję i Padwę. Mo-
głem dotknąć grobu świętego Antoniego. Wenecję oglą-
dałem w towarzystwie Lindy i Sandro Gozzo i ich kole-
żanki Elżbiety. By zwiedzić bazylikę św. Marka staliśmy 
godzinę w kolejce. Świątynia bardzo bogata. Niezwykłe 
mozaiki, witraże ze szkła z wyspy Murano, przepiękny 
portal, kolumny w środku. To robiło na mnie niesamo-
wite wrażenie. U nas takich kościołów nie było! Po Ka-
nale Grande pływaliśmy tramwajem wodnym vapporet-
to. Byłem zauroczony tym miastem. Zamiast ulic kanały 
wodne. Tutaj dostałem w prezencie zrobione na poczeka-
niu ze szkła stwory morskie.

Padwa
Mówi się o Zamościu, że to Padwa Północy… wtedy 

– na bieżąco – nie widziałem tego porównania. Odwie-
dziłem grób świętego Antoniego i musiałem, oczywiście, 
dotknąć go, choć nie jest to w moim stylu religijnym. Za-
pamiętałem religijną anegdotę, że żył w owych czasach 

Pavia
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w Padwie niedobry człowiek, mówiono o nim, że nie miał 
serca. Po jego śmierci otworzono jego ciało i sprawdzono, 
rzeczywiście, nie znaleziono serca!

Mediolan (Milano)
Dalej udałem się w podróż pociągiem do Mediolanu, 

gdzie mieszkali moi przyjaciele z pielgrzymki na Jasną 
Górę i Konina z 1973 roku. Mieszkałem u Bianchi Taglia-
bue – studentka medycyny. Ojciec był lekarzem. By do-
stać się do domu trzeba było sforsować domofony i foto-
komórki, niezależnie od tego na dole był portier. Gosposia 
wyprała i wyprasowała wszystkie moje rzeczy. Mieszka-
łem u nich kilka dni. W tym czasie zwiedzałem Medio-
lan. Pierwszym miejscem był kościół Santa Maria delle 
Grazie. Wielu turystów wybierających się do Mediolanu 
pragnie zobaczyć jedno z najbardziej znanych światowych 
dzieł sztuki: Ostatnią Wieczerzę (wł. Il Cenacolo) pędzla 
samego Leonardo da Vinci. Słynne malowidło ścienne re-
nesansowego mistrza ozdabia historyczny refektarz (daw-
ną jadalnię) przy kościele Santa Maria delle Grazie, który 
obecnie pełni funkcje muzeum zarządzanego przez wła-
dze publiczne. Miałem szczęście obejrzeć ten fresk.

Duże wrażenie zrobiła na mnie katedra Narodzin św. 
Marii w Mediolanie (Duomo St. Maria Nascente di Mila-
no, w dialekcie lombardzkim – Dom de Milan) – gotyc-
ka marmurowa katedra, jedna z najbardziej znanych bu-
dowli we Włoszech i w Europie. Należy do największych 
kościołów na świecie (długość – 157 m, szerokość – 93 
m). Również witraże w chórze katedry należą do najwięk-
szych na świecie. Chodziłem po dachu tej katedry. Moż-
na by na nim grać w piłkę. Piękne widoki na miasto. Wi-
działem z zewnątrz słynną La Scalę.

Byłem na Zamku Sforzów, który jest jedną z najczę-
ściej odwiedzanych atrakcji stolicy Lombardii. Wielu tu-
rystów jedynie spaceruje po wewnętrznym dziedzińcu 
(wejście jest darmowe), a inni odwiedzają również mu-
zea. Jednym z najważniejszych z przechowywanych na 
zamku dzieł jest rzeźba Pietà Rondanini: ostatnie (i nie-
ukończone) dzieło Michała Anioła. Z tego rodu wywo-
dziła się nasza królowa Bona, która do polski przywiozła 
ze sobą dużo warzyw, które są obecne w naszej polskiej 
kuchni. Niezapomnianym przeżyciem był spacer po Ga-
lerii Wiktora Emanuela II. Imponująca budowla. Dach 
w postaci pięknej szklanej kopuły.

Pavia
Raz z Rossano i Bianchi pojechaliśmy do Pavii. Mia-

steczko około siedemdziesięciotysięczne w Lombardii, 
położone w zachodniej części Niziny Padańskiej nad rze-
ką Ticino, około 30 kilometrów na południe od Mediola-
nu. Piękny rozległy klasztor. Tutaj w 1215 roku odbył się 

IV laterański sobór. W jednym z kościołów w zakrystii 
mogłem się napić leczniczej nalewki. Pokazano mi rzekę, 
która była oczyszczona i pływały w niej ryby. U nas wte-
dy rzeki były głównie zatruwane.

Florencja
Z Mediolanu udałem się pociągiem do Florencji. Na 

stacji kolejowej czekali na mnie studenci ze wspólnoty 
Comunione liberazione z napisem „iurec”. Mieszkałem 
w tym mieście kilka dni. W pamięć zapadły mi Galeria 
Ufizzi i katedra Santa Mari del Fiore. W niej przepięk-
na kopuła, zaprojektowana przez Brunelleschiego i zło-
te drzwi, Palazzo Vecchio i słynny most nad rzeką Arno 
– Ponte Vecchio, gdzie mieszczą się sklepy ze złotem. 
W roku 1966 była wielka powódź – rzeka Arno wypłu-
kała wszystkie kosztowności ze sklepów.

To we Florencji miałem dość dziwną przygodę. Byłem 
w domu, gdzie byli sami Polacy, ale z Polski. Towarzystwo 
sztywne, ale też bardzo ciekawskie, co ja robię we Wło-
szech. Miałem wrażenie, że byłem wśród agentów z Pol-
ski. Pytali, podpytywali, jednym słowem: nazbyt dociekli-
wi. Byłem jednak roztropny i uważałem na to co mówię!

Rzym 
Celem mojej pielgrzymki był Rzym – audiencja u Paw-

ła VI na placu świętego Piotra. To było niezwykłe do-
świadczenie religijne – Rok Święty. Polacy z całego świa-
ta na audiencji, a wśród nich ja z Polski. Wtedy zwróciłem 
uwagę na fotografa, który zamiast uroczystości z audien-
cji fotografował Polaków. Dlaczego to robił i dla kogo?

Po audiencji wszyscy ludzie się rozeszli. Spotkałem na 
placu swojego sąsiada z Wajdeloty, Jurka Łabigę. Przyje-
chał do Rzymu na rowerze. Zazdrościłem mu tej eskapa-
dy. Drugim był mój ksiądz katecheta Czesław Krakowiak, 
obecnie profesor liturgiki z KUL. To od niego dostałem 
wtedy 23 tysiące lirów. Zrobił mi zdjęcie (slajd) na pla-
cu św. Piotra, ale kolega Sławek Kasprzak zgubił wszyst-
ko. Strata wielka, no cóż, tak bywa w życiu To był przeu-
roczy slajd.

W Rzymie byłem około tygodnia. Miasto przeszedłem 
na piechotę wzdłuż i wszerz przy wysokiej temperaturze 
i bardzo słonecznej pogodzie. Odwiedziłem wszystkie ba-
zyliki papieskie. Bazylika Św. Piotra w Watykanie, długo 
stałem przy Piecie, wtedy nie było jeszcze szyb pancer-
nych. Za całego dolara windą wyjechałem na kopułę, by 
z góry podziwiać Rzym i ogrody watykańskie. Chodzi-
łem po dachu bazyliki. Szokowały mnie na nim automaty 
z napojami! Arcybazylika św. Jana na Lateranie, Bazylika 
Matki Bożej Większej (Bazylika Matki Boskiej Śnieżnej). 
Na słynnych świętych schodach Berniniego upadłem 
na kolana i pokonałem je w duchu pątnika modląc się. 
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Bazylika św. Pawła za Murami. To tam znajdują się por-
trety wszystkich papieży. Nie wiedziałem wtedy, że logo 
Wydawnictwa Kerygmy, które założyłem 1990 roku, za-
wrze stąd, z frontonu bazyliki, Baranka ze skały, z której 
wytryskuje woda żywa. Czas w Rzymie przeżyłem bar-
dzo intensywnie. Schody hiszpańskie, Plac Campo dei 
Fiori, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Ołtarz Ojczyzny, 
Kapitol, Koloseum i wiele innych ważnych i znanych za-
bytków. Usta Prawdy, Panteon i Wilczyca, Forum Roma-
num i wszystkie Łuki triumfalne. Dla mnie to wszystko 
jest niepoliczalne i trudne teraz do wymienienia. Nie da 
się tego wszystkiego wymienić. Byłem w ZOO, jeździłem 
tzw. metrem oraz autobusami. To był dla mnie bardzo 
piękny i pouczający pobyt. Do dzisiaj te obrazy z miasta 
pulsują we mnie pięknem i niezwykłością.

Pompeje koło Neapolu
Miasto zniszczone przez erupcję wulkanu Wezuwiusz 

w 79 roku, a więc w czasach cesarstwa rzymskiego. Popiół 
wulkaniczny utrwalił budowle, przedmioty oraz niektó-
re ciała ludzi i zwierząt, co daje wgląd w życie codzienne 
starożytnego miasta średniej wielkości. Ruiny Pompejów 
położone są ok. 20 km na południowy wschód od Neapo-
lu. Obecnie są atrakcją turystyczną.

Echa pielgrzymki do Rzymu. 
Zanim powstał film „Kler” Wojciecha Smarzowskiego.

Jezus Chrystus powołując dwunastu apostołów prze-
widział też Judasza. Jezus Chrystus zakładając kościół 
przyszedł zbawić przede wszystkim grzeszników. I taki 
jawi się nam Kościół – wspólnota grzeszników. To moż-
na tylko zrozumieć mając w sobie Ducha Świętego. Traf-
nie ujął to w słowa patriarcha Antiochii Ignacy IV: „Bez 

Niego Bóg jest daleko, Chrystus staje się przeszłością, 
Ewangelia – martwą literą, Kościół – zwykłą organizacją, 
misje – propagandą, kult – wspomnieniem, a postępowa-
nie chrześcijan – moralnością niewolników”.

Z mojego tekstu autobiografii można wywnioskować, 
że jestem „myszą kościelną”, człowiekiem na wskroś re-
ligijnym, bo wątki kościelne ciągle przewijają się u mnie.

A jak jest naprawdę? Czy jestem bezkrytycznym? Trze-
ba rozróżnić Kościół żywy od kościoła instytucji.

Na pielgrzymce w Rzymie poznałem księdza probosz-
cza parafii spod Dęblina. To w ziemi włoskiej zaprosił mnie 
do swojej parafii, bym pomógł mu wyprowadzić na bieżą-
co księgi parafialne, które trzeba było prowadzić w trzech 
egzemplarzach. Po powrocie do Polski udałem się na za-
proszenie owego księdza. Dęblin był wtedy miastem woj-
skowym, zamkniętym. Księgi przepisałem ładną kaligrafią 
pisma technicznego. Oczywiście, prowadzenie ksiąg para-
fialnych to był tylko niecny pretekst. Tak, tak. Tego miałem 
się dopiero dowiedzieć będąc na miejscu. Na zakończenie 
mojej pracy była kolacja, nie obyło się bez alkoholu! Sic. 
Po kolacji ksiądz był pewny, że mnie upił. Niestety, a może 
„stety” należę do ludzi mogących dużo wypić i zachować 
trzeźwość umysłu. Zaproponował mi, byśmy razem spali. 
Odmówiłem stanowczo i kategorycznie. To były znamiona 
molestowania seksualnego, którym nie uległem i się sprze-
ciwiłem. Po kilku latach znalazłem księdza obrazek prymi-
cyjny i się za biedaczka nawet pomodliłem. Znałem nazwi-
sko. Obrazek się zawieruszył. Teraz, po 47 latach, wszystko 
wygląda jak zły sen. Ale to była jawa! Przypomniałem so-
bie to wydarzenie i postanowiłem je opisać. Ostatnio za-
dzwoniłem do tej parafii, by się upewnić, jak się nazywał 
ksiądz. Proboszcz był zdziwiony telefonem. Zasugerował, 
że to gołosłowne oskarżenie z mojej strony. Powiedziałem 

Pompeje, Wezuwiusz
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mu rok, w którym tam byłem i co robi-
łem, że jest ślad w dwóch księgach w posta-
ci mojego pisma. Trochę się rakiem wycofał 
z ostrej mowy do mnie. Zostawiłem swoje 
nazwisko i numer telefonu. Czekam na roz-
wój wypadków. Cisza totalna. Chciałem się 
z księdzem spotkać, porozmawiać i pojed-
nać, bo ponoć żyje – jeśli dobrze zrozumia-
łem. Ten ksiądz to „zgniłe jabłko” w kościele.

Kiedy przyłapano cudzołożnicę na grze-
chu i chciano ją ukamienować Jezus pisał 
na piasku grzechy tych, którzy trzymali ka-
mienie, by ją ukamienować. Na koniec po-
został Jezus i niewiasta cudzołożna. Zobacz, 
nikt Cię nie potępił. I ja cię nie potępiam, 
idź i nie grzesz więcej. To tylko tyle, a może 
aż tyle? Po co to wszystko opisałem? By dać 
świadectwo prawdzie. Od sądzenia jest tyl-
ko Bóg, a my jesteśmy grzesznikami.

Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących im Tadeusza 
Kościuszki na ul. Farbiarskiej 1975–1978

Nigdy nie przypuszczałem, że moja nauka w szkole 
średniej będzie okupiona takimi krzyżami. Po pierwsze, 
gdy jechałem do szkoły rowerem, by złożyć dokumen-
ty w sekretariacie LO, uczestniczyłem w przykrym i bo-
lesnym zajściu. To było chyba w sierpniu 1975 roku. Na 
skrzyżowaniu ulicy PKWN (obecnie Głęboka) z Filare-
tów był wypadek. Przejeżdżałem pożyczonym rowerem 
od Gienka Makówki, który mieszkał u nas na stancji (stu-
diował na KUL). Jechałem powoli w stronę centrum. Mi-
nąłem to niezwyczajne wydarzenie. To był tzw. karam-
bol, przyjechała milicja. Nagle na „ogonie” roweru czuję 
oddech głośnej pracy silnika samochodu marki syren-
ka. Kierowca miał na szybie zielonego liścia, więc był po-
czątkującym – drugi dzień za kierownicą. Wtedy uczułem 
uderzenie w tył roweru. Byłem wysportowany, wyskoczy-
łem przez kierownicę do przodu i zacząłem uciekać. A sy-
renka skręciła w prawo ale po tylnym kole roweru. To 
było wszystko. Bogu dzięki nic mi się nie stało!

Po drugie, zanim opiszę, co się działo w szkole, wspo-
mnę jak jechałem (w maju 1978) na maturę. Byłem po pi-
semnych egzaminach i jechałem na egzamin ustny z geo-
grafii. Autobus „Ogórek” linii nr 9 ruszył z przystanku 
na PKWN na wysokości warsztatów Akademii Rolniczej 
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Ujechał raptem z 50 
metrów, a tu nagle sygnał wozu wojskowego straży po-
żarnej. Chciał nas wyminąć, ale przeciwny pas był zaję-
ty, więc by nie doszło do czołowego zderzenia, w ostat-
niej chwili włączył sygnał i rąbnął całą masą samochodu 
wypełnionego wodą w tył autobusu. Wszyscy jak z procy 

polecieli do przodu pojazdu, by szybko go potem opu-
ścić. Ja zostałem zgnieciony w metalowych siedzeniach. 
Nie mogłem się sam wydostać. Krew ciekła z głowy po 
białej koszuli, zaś nogę miałem zdrętwiałą i rozwalo-
ną od metalu. Pasażerowie czekali przed autobusem na 
pożar. Ktoś krzyknął „człowiek w środku”. Wpadli mło-
dzi mężczyźni i zaczęli odginać fotele, wyciągnęli mnie 
z tej metalowej pułapki. Dalej to już czekaliśmy na ka-
retkę pogotowia, trwało to bardzo długo. Zostałem za-
wieziony do szpitala na Jaczewskiego. Tam znowu cze-
kanie z godzinę. Przyszła pielęgniarka i pyta mnie: gdzie 
cię zawieźć? Wkurzony i cierpiący, ale nie pozbawio-
ny humoru powiedziałem, że na piwo. Horror powy-
padkowy szpitalny trwał nadal. Przyszedł lekarz i chciał 
mnie wziąć na salę, by pozszywać mi głowę i nogę. Na-
gle słyszę przekleństwa – kurwa, gdzie są klucze do szaf-
ki z nićmi? Znalazły się. Zszył mnie. Potem przyszedł 
następny obejrzeć moją głowę. Pyta: „panie, kto panu 
tak spieprzył to zszycie?”. Ja do niego: „Musi mi pan to 
teraz komunikować? Ja tego nie widzę, to i wiedzieć nie 
chcę!” Takie były realia w naszych szpitalach. A to był 
standard!

W szpitalu towarzyszył mi Leszek Pawelski, który u nas 
mieszkał. Studiował prawo na UMCS (1975–1979). Obec-
nie jest adwokatem i ma kancelarię w Zamościu.

Wtedy doświadczyłem, czym jest cierpienie. W prasie 
ukazała się nie do końca prawdziwa notka o wypadku! 
Mnie jednak dotknęło coś innego w tej gazecie. Miano-
wicie, że w Chinach w tym samym czasie zginęło około 
10 tysięcy ludzi w czasie jakiegoś kataklizmu! Pomyśla-
łem sobie, czymże jest moje cierpienie wobec śmierci tylu 

Audiencja u Ojca Świętego Pawła VI 
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niewinnych ludzi? To mnie przywróciło do pionu i mo-
głem Bogu dziękować za życie. Z tamtego okresu zacho-
wał się wycinek prasowy o tym wypadku. To, że przeżyłem, 
to palec Pana Boga. Udział miała w tym zapewne również 
wspólnota mego brata Tomasza – modliła się za mnie.

Moja żona Anna czyta wspomnienia autobiograficz-
ne i z niecierpliwością czeka zapewne na kolejne odcin-
ki i opisy moich ewentualnych romansów. Ha, ha, ha… 
Oczywiście pierwszy swój poważny romans opisałem, ale 
druga strona nie wyraziła zgody, ani na publikację tekstu, 
ani fotografii. Zostałem ocenzurowany w wolnej III RP, 
choć moja kuzynka Barbara, świadek tamtych wydarzeń, 
ze wzruszenia uroniła łezkę. Archiwa angielskie otwierają 
po pięćdziesięciu latach, ja się pośpieszyłem, bo chciałem 
opisać po czterdziestu sześciu latach barwne historie, ni-
komu nie szkodzące. Przegrałem po raz wtóry? – ale czy 
na pewno? Doskonale rozumiem drugą stronę, schowała 
się za maskę, chęć przetrwania i zachowania innego swo-
jego obrazu niż tamten sprzed lat, z tamtego tysiąclecia, 
silniejsza niż prawda. Wyparła wspomnienia. Temat ściśle 
tajny. Trochę przykre. Takie życie. Chciałem być lojalny, 
jak wtedy i niepotrzebnie zapytałem się przez osobę trze-
cią – Aldonę, do której mam zaufanie. Kto się pyta, ten 
się dopyta! Skoro mój opis się nie spodobał, mogła po-
czynić korekty, skreślić niepotrzebne frazy, dopisać swo-
ją narrację, poprawić. Nie zrobiła tego. Tylko ocenzuro-
wała mnie! Skoro tak, to ja się ucieknę od jej MASKI do 
swojego Kamuflażu – taki zabieg, by nie być tak do koń-
ca ofiarą! W tamtym tysiącleciu, wcale nie za górami, ani 
lasami, ale na wzgórzu lessowym między ulicami: Głębo-
ką, Wileńską i Tomasza Zana zbudowano niezwykłe osie-
dle. Przy skręcie z ulicy Głębokiej w ulicę Wileńską stał 
na zielonym pasie oddzielającym jezdnie – drewniany 
domek, niezwykły jak w bajce. Zapowiedź budowanego, 

bajecznego osiedla była komentowana w mediach. Mał-
żeństwo Oskar i Zofia Hansenowie projektowali w latach 
1961–63, drugie po osiedlu Adama Mickiewicza osiedle 
Juliusza Słowackiego, którego realizacja rozpoczęła się 
w 1964 roku i trwała kilka lat, a najdłużej budowano pa-
wilon handlowy z dachem udziwnionym jak na tamte ko-
munistyczne czasy. Projektujący to osiedle nie mieli po-
jęcia, że wybudują scenografię dla wielkiego wydarzenia 
w moim życiu – romansu. Piękne osiedle o otwartej idei. 
Bloki tasiemce o przyklejonych asymetrycznie balkonach 
z widokiem na słońce. I mniejsze „Betki” o dziwnych nie-
równych kształtach. Nawet najpiękniejsza architektura 
nic nie znaczy bez ludzi. To oni tworzą klimat. Tutaj wy-
mienię symbolicznie tylko trzy nazwiska, poza Fiołkiem 
(o którym zaraz będę się rozpisywał): rodzina Dębskich 
– prof. Włodzimierz Sławosz uczył mnie muzyki w SP 
nr 29, z jego synami: Krzesimirem i Sławoszem grałem 
w kosza na boisku SP nr 3. Krzesimir ukradkiem przy-
chodził na boisko, miał zakazaną zabawę w koszykówkę 
ze względu na palce, grał na skrzypcach. Rodzina mala-
rzy Drzewińskich: ojciec Piotr, profesor, i syn Mariusz, 

Wenecja, 
Linda Sergini,  J. J. Bojarski, Jerzy Sandro

Janusz Opaliński i Maryla Wach
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sąsiedzi Dębskich, osobiście ich znałem. Z Mariuszem 
się przyjaźnimy od lat. Był dziekanem na Wydziale Ar-
tystycznym UMCS. Obecnie „dyrektorzy” w CSK (Cen-
trum Spotkań Kultur). Pracownię przy ul. Skierki miał 
Jan Popek, malarz. W lecie te budynki przypominały wi-
szące ogrody królowej Semiramidy w Babilonie – jeden 
z siedmiu cudów świata starożytnego zbudowany na po-
lecenie króla Nabuchodonozora II (604–562 p.n.e.) dla 
jego żony Amytis. Kiedyś jesienią 1976 roku, a może 
już to była zima, odwiedziłem swoją kuzynkę Barbarę, 
by zanieść jej nagrania z festiwalu piosenki turystycz-
nej „Bakcynalia”. Stancja dwa pokoje, ciemna kuchnia, 
podłoga z mozaiki drewnianej i małe ciemne okna. Taka 
„pomroczna jasność”. Niezbyt dużo światła wlatywało 
do pomieszczenia, ale stała się rzecz niezwykła. Mimo 
tego Amor wypatrzył mnie, zostałem trafiony jego strza-
łą. Tu pojawiła się Fiołek. Studiowała, ja byłem pracow-
nikiem fizycznym w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej i chodziłem do 3-letniego LO dla Pracujących. Czasu 
na randki było więc nie za wiele. Wspomnę tylko obra-
zowe wydarzenie, które było bardzo urocze i nietuzinko-
we. Wpadła mi „oko”. Miałem 21 lat, byłem w drugiej kla-
sie. Miłość od pierwszego wejrzenia. Dla tej dziewczyny 
straciłem głowę. Chodziliśmy ze sobą – jak to się powia-
dało. Sympatia mieszkała wśród wiszących ogrodów, ja 
na os. Mickiewicza w odległości około 300–400 metrów 
od siebie. Mieszkałem na parterze. Pamiętam, że późnym 
wieczorem, zapewne po nauce, spacerowała, przychodziła 

czasami pod balkon i rzucała grudką ziemi w szybę. 
Otwierałem drzwi balkonowe i wychodziłem. Moja szy-
ba była cała w piegach błotnych. Mama kiedyś się zapy-
tała, kto to tak tę szybę zabrudził – ptaki? Uśmiechną-
łem się tylko. I pomyślałem w duchu: to nie ptaki tylko 
cud Anielica z Nieba, mój Fiołek, królowa kwiatów z wi-
szących ogrodów osiedla. To mi się teraz wydaje snem, 
pięknym snem, chciałoby się rzec: „trwaj chwilo, trwaj”. 
Niestety, wszystko co piękne i dobre kończy się znienac-
ka. To był dla bardzo trudny moment w życiu. Miałem 
zapewne kompleksy: ona studentka, ja pracownik fizycz-
ny. Bardzo cierpiałem! Nadrabiałem miną i inteligencją, 
bo wiedzę ciągle zdobywałem. Tyle tylko mogłem napi-
sać o nas, a reszta niech zostanie słodką tajemnicą. Bóg 
tylko świadkiem i Kuzynka! Fiołek była dla mnie symbo-
lem rozdartej sosny, jak w „Ludziach bezdomnych” Ste-
fana Żeromskiego, a może się mylę? Po latach znalazłem 
slajdy z tamtych lat, to cud, zrobiłem Jej piękne zdjęcie na 
schodach w amfiteatrze os. Słowackiego, zamiast publika-
cji fotek zamieszczę tylko rysunek.

Myślę, że dobrze atmosferę naszych chwil odda poezja 
Wisławy Szymborskiej 

Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny. 
Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 
Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 
Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 
Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień?
Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś –  a więc musisz minąć. 
Miniesz – a więc to jest piękne. 
Uśmiechnięci, wpół objęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.

Kartka z wycinankami od Wisławy Szymborskiej do J.J. Bojarskiego
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To w 2004 roku dostałem od noblistki kartkę na domowy 
adres z wycinanką w kopercie „w lewo albo w prawo” z sie-
dzącym sportowcem, chyba tenisistą z podziękowaniem za 
życzenia noworoczne. Wcześniej napisałem do Niej trzy li-
sty i dorzuciłem rysunki Andrzeja Kota z którym się przy-
jaźniłem, ale tego nie wysłałem, bo nie znałem adresu. 
Wysłałem dopiero na ręce jej osobistego sekretarza, gdy 
znalazłem adres w prasie. Odpowiedź przyszła błyskawicz-
nie. Podziękowała mi za wszystko. Pisała odręcznie. Mia-
ła tyle zaufania do mnie, że podała na kopercie swój adres 
prywatny. Nigdy nie nadużyłem Jej zaufania. Trzymam ten 
„skarb” w swoim archiwum. Rzecz niebywała – Noblistka 
do zwykłego obywatela III RP. Na taki gest nie stać było Le-
cha Wałęsy, choć miał kancelarię i sztab ludzi. Byłem wtedy 
redaktorem naczelnym „Niecodziennika Bibliotecznego”

Naukę w trzyletnim liceum zacząłem z „dobrym” ka-
pitałem. Papiery złożyłem. Nauka szła mi dobrze. Oprócz 
roku 1976/77, miałem wtedy poprawkę z matematyki. 
Wszyscy zdali bez poprawki. Ja sprawę zostawiłem na 
okres powakacyjny. To był trudny czas dla mnie,

Nawet na pielgrzymce spowiadałem się u Wacka Oszaj-
cy przez kilka godzin. Na końcu, koło snopka zamiast 
konfesjonału, dał mi rozgrzeszenie. Do poprawki „pod-
szedłem”, rok zaliczyłem. Na moje szczęście zmienił się 
nauczyciel od matematyki i na maturze poszło mi śpiewa-
jąco. Wtedy przyjaźniłem się z Januszem Opalińskim. Ra-
zem w styczniu 1978 roku byliśmy na nartach w Bukowi-
nie Tatrzańskiej, razem z grupą Huberta Czumy. Janusz 
wybierał się do zakonu, ja się wahałem. Po maturze on po-
szedł do zakonu dominikanów, ja postanowiłem studiować 
na KUL. Mile wspominam Marylkę Wach, która do ma-
tury – niestety – nie podeszła, gdyż opiekowała się cho-
rym ojcem. Koniecznie muszę wspomnieć bardzo urocze 
zajście z panią od geografii. Siedziałem w pierwszej ław-
ce razem z Januszem Opalińskim. Nasza ławka stykała się 
z ławką nauczycielki. Często wyciągałem nogi i niechcący 
zaczepiałem ją swoimi nogami. Wtedy dostałem szybkim 
prztyczkiem papierek-list od nauczycielki. Podaję treść: 
„Jak mnie kochasz, to powiedz słowami, a nie kop mnie 
pod stołem nogami”. Ja rezolutny chłopak speszyłem się 
tym tekstem. Od tej pory uważałem na swoje nogi, by nie 
zaczepiać pani od geografii.

Ważną rzecz, którą chciałem wspomnieć był „zatarg” 
z nauczycielem historii Henrykiem Samczukiem odnośnie 
wejścia Sowietów 17 września 1939 roku. Byłem w klasie 
maturalnej. Sprzeciwiłem się narracji nauczyciela, któ-
ra była wypisz wymaluj z propagandy sowieckiej tamtych 
lat, dlaczego Rosjanie weszli do Polski. Powiedziałem, że 
to była wroga i zdradziecka napaść i agresja wobec Pol-
ski. Obiecałem, że na następną lekcję przyniosę materia-
ły – bezdebitowe (poza cenzurą materiały) świadczące 

o napaści ZSRR na Polskę. Sprawa zakończyła się u dy-
rektora, który odbył ze mną rozmowę. Towarzysz dyrektor 
Skorek na spotkaniu ze mną zwrócił się takimi słowami: 
„Czy wiecie Bojarski, że możemy was wyrzucić ze szko-
ły?” Ja mu na to, odwracając się na boki: „panie dyrektorze 
jestem sam! Po co ta liczba mnoga? To był zwrot partyjny 
mówiło się przez „wy” do towarzyszy z partii. Zaopono-
wałem, byłem bezpartyjny. Odpowiedziałem w nomenkla-
turze partyjnej, że jestem „klasą robotniczą” (pracowałem 
fizycznie). Byłem nieugięty. Prosiłem o zwrot swoich bez-
debitowych materiałów. Tak rozstaliśmy się. Już w III RP, 
wiele lat później, LO obchodziło swoje 50 lecie powsta-
nia. Spotkałem na obchodach nauczyciela historii Henry-
ka Samczuka. Zapytałem, czy zmienił już swoją narrację 
odnośnie agresji Rosji na Polskę z 17 września 1939 roku? 
Czy podtrzymuje swoje zdanie? Nie wycofał się ze starych 
aberracji propagandowych. Prosiłem o zwrot moich ma-
teriałów. Nie otrzymałem odpowiedzi.

W rozmowie z jego synem Cezarym na masengerze 
otrzymałem tekst: „Ja znam tę historię z relacji ojca. Wte-
dy w szkole było wielu donosicieli, szczególnie nakierowa-
nych na nauczycieli historii. Wiem, że ojciec bardzo wielu 
ludziom starał się pomóc, często kosztem własnej rodziny, 
choć nigdy nie chciał o tym mówić”.

W tę pomoc to osobiście wątpię. Utwierdza mnie w tym 
odpowiedź Pana Samczuka na uroczystościach szkoły już 
po tak zwanym upadku komuny w 1989, ze swojej narra-
cji się nie wycofał.

W maju 1978 roku zdałem maturę. Był czas pomyśleć 
o studiach.

Jerzy Jacek Bojarski
Adres do korespondencji e-mail: jjbojarski@tlen.pl
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Jerzy 
Topolski

Leon Kunicki – nasz pisarz
W 3 numerze „Lublina” z 2019 roku Zbigniew W. Fron-
czek pisał: „Leon Kunicki jest pisarzem naszym, tutejszym, 
znad Buga. Trochę wstyd, że długie lata o nim nie pamięta-
no. Urodził się w Siedliszczu nad Bugiem 
(1828), zmarł w Warszawie (1873), spo-
czął na cmentarzu w Uhrusku. Szlachcic 
wprawdzie z dziada pradziada ale ubo-
gi, bieda, która bez przerwy zaglądała 
mu w oczy, nie pozwoliła na ukończe-
nie upragnionych studiów artystycznych. 
Szczęśliwie znalazł pracę w warszawskim 
banku, nawiązał kontakty ze środowi-
skami literacko-dziennikarskimi, po ja-
kimś czasie Warszawę jednak porzucił. 
Powrócił w rodzinne strony, zarządzał 
dziedzicznymi majątkami pod Włodawą 
(w Stulnie i Majdanie Stulneńskim). By-
wał w Lublinie, Białej, Włodawie, Cheł-
mie, zachwycał się rodzinną rzeką, pod-
laskim krajobrazem, w chwilach wolnych od gospodarskich 
zajęć chwytał za pióro czy ołówek, fascynowała go – jak to 
pisarz powiadał – tematyka nad-bużna. Z pasją opisywał 
sąsiadów: ziemian, chłopów, ekonomów, duchowieństwo, 
strażników i flisaków, ale także kreślił ich karykatury”. Na-
pisał Kunicki niemało. W roku 1851 ogłosił swą pierwszą 
książkę Dwór i dworki, rok później opublikował drugą Kra-
jowe obrazy i zarysy, a niebawem kolejne: Nad-bużne obra-
zy i powiastki (1857), Iwanko (1860), Historia o próżniaku 
Semenie (1862), Szkice humorystyczne, rysunkowe i literac-
kie (1868), Wędrówki stryjaszka (1872), Wyjątki z kroniczki 
mojej okolicy (1872).

Ale cóż, twórczość twórczością, a życie życiem. O nad-
-bużnych dziełach zapomniano po śmierci ich autora.

Grób pisarza na uhruskim cmentarzu przetrwał do na-
szych czasów, ale w jakże nieszczęśliwym stanie! Tu dygre-
sja: Kunicki zawdzięcza debiut K. W. Wójcickiemu, zaś po-
śmiertne odkrycie… Kajetanowi Kraszewskiemu! W roku 
2017 w Wisznicach obchodzono hucznie 190. rocznicę uro-
dzin Kajetana Kraszewskiego, pisarza, kronikarza, właścicie-
la pobliskiego Romanowa, rodzonego brata samego Józefa 

Ignacego. W Romanowie zorganizowano sesję popularno-
-naukową, przybyli goście z kraju i zagranicy, politycy i na-
ukowcy, twórcy i samorządowcy. Przed licznie zgromadzoną 

publicznością wystąpili znakomici prele-
genci, zaprezentowano jubileuszowe publi-
kacje, złożono kwiaty na grobie znakomi-
tego krajana. Władze gminy Wola Uhruska 
patrzyły podziwem i zazdrością. Wtedy 
błysnęła myśl, że nad Bugiem można fe-
tować rówieśnika Kajetana, Leona Kunic-
kiego! I już za rok, także w 190. rocznicę 
urodzin pisarza, w Woli Uhruskiej odby-
ła się sesja naukowa, pospieszono z kwia-
tami na grób twórcy, zadeklarowano wy-
siłek odbudowy grobowca, ufundowania 
pamiątkowej tablicy, przypomnienia świa-
tu jego twórczego dorobku.

I kolejne spostrzeżenie. W naszych 
czasach popularność (póki co na Lubelsz-

czyźnie) zdobył Kunicki dzięki zainteresowaniu prof. Felik-
sa Czyżewskiego, znakomitego językoznawcy, honorowego 
obywatela Woli Uhruskiej. Prof. Czyżewski zadbał o wzno-
wienie powieści Iwanko (ukazała się w Serii Reprintów Lu-
belskiego Stowarzyszenia Pisarzy), ogłosił szereg rozpraw 
naukowych o języku mieszkańców wsi nadbużańskich z po-
wieści Kunickiego, był pomysłodawcą i organizatorem sesji 
naukowej poświęconej twórczości autora Iwanka, wreszcie 
doprowadził do publikacji omawianego tutaj tomu. Zbiór 
rozpraw Leon Kunicki – pisarz Pobuża otwiera piękny wstęp 
pióra Jana Łukasika, wójta Gminy Wola Uhruska, energicz-
nego i sprawnego samorządowca, niestrudzonego promo-
tora nadbużańskich działań kulturalnych.

Ważne i piękne, że siłami środowisk naukowych, sa-
morządowych literackich ocala się od zapomnienia 
dziedzictwo kulturowe, historyczne, językowe regionu 
nadbużańskiego. ■

Leon Kunicki Pisarz Pobuża, redakcja: Feliks Czyżewski, 
Agnieszka Dudek-Szumigaj, Zbigniew Włodzimierz Fron-
czek, Lublin–Włodawa 2022, wyd. Polihymnia, ss 190
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Rogala

Pośród opowieści i anegdot – o twórczości 
literackiej Zbigniewa W. Fronczka

Zbigniew W. Fronczek, Anioły, diabły i kobiety, ilustr. Benek Homziuk, 
seria Książki Duma Lublina, Polihymnia, Lublin–Kraków 2021,  ss. 112.

W bogatej i różnorodnej twórczości Zbigniewa W. 
Fronczka na szczególną uwagę zasługują jego mini-opo-
wiadania, literackie anegdoty i gawędy, nawet przypo-
wieści, i tak je określa gatunkowo, a które pisarz zebrał 
w ponad 30 tomach1. Są to dość krótkie utwory (5, 6) 
stronicowe. Ostatnim czasem wydał kolejny zbiór mini-
-prozy pt. Anioły, diabły i kobiety2. Pisarz wyznaje „wiele 
sprytnych i przebiegłych kobiet, najczęściej były to z regu-
ły wdowy, potrafiło wywieść zakochanego diabła w pole. 
W tych opowiastkach wizerunek biesa tracił na drapież-
ności. Przedstawiciel piekieł jawił się jako nieokrzesa-
ny wiejski chłopak, nieporadny gbur, gamoń obdarzony 
nieludzką krzepą. Nie miał w sobie żadnych cech demo-
nicznych”. Diabeł potrafił na świat patrzeć po swojemu 
„wiedział, kto we wnyki złapał zająca lub sarnę, a kto pod-
krada dziedzicowi owies, siano lub ziemniaki”. 

1   Pomijam jego kilka zbiorów poetyckich, takich jak: Polowanie z nagonkę 
(wydawnictwo lubelskie, Lublin 1976, Spacer po linie, Warszawa 1976, Trzy-
dzieści trzy po trzy, Lublin 2020.

2   Z. W. Fronczek, Anioły, diabły i kobiety, Lublin 2021. Dla czytelności prze-
kazu wskazuję na każde cytowanie bezpośrednio w tekście.

Diabeł miał swoje zadania, najczęściej „pilnował skar-
bów (…). W Nowej Słupi, jeszcze dzisiaj niektórzy sądzą, 
iż diabły mają obowiązek wysłuchiwać niedzielnej ewan-
gelii (…). Taki fakt odnotował w roku 1906 Mikołaj Ry-
bowski w swym artykule Diabeł w wierzeniach ludowych. 
Autor opowieści z przywoływanego tomu Zakochany dia-
beł, usnuje ciekawe przypuszczenia o diable i przebiegłej 
wdowie z Nowej Słupi, wprowadza postać św. Piotra i Szy-
mona Michnio, gawędziarza ludowego, a swoją opowieść 
kończy zaskakującą refleksją „pojawia się motyw korali. 
W słupińskim kościele pod wezwaniem świętego Waw-
rzyńca, w bocznej nawie, wiszą takie krwisto-czerwone 
sznury. Czyżby to te, które wykradziono diabłu? Pewnie 
te, a może i inne”, z końcowym znakiem zapytania.

Pisarz nierzadko swoich diabłów poddaje karze, jest 
zdecydowanie sprytniejszy od nich. Tak czyni w przy-
padku Kiczki, który w opowieści Kromka chleba za-
mieszkał w Dąbiu i zjadł biednemu chłopu ostatnią 
kromkę chleba przeznaczonego dla dzieciaka, za co zo-
stał ukarany przez Belzebuba ciężka pracą tak długo, do-
póki poszkodowany chłop „nie kupi sobie okazałej ko-
były”. Gdy to nastąpiło, Kiczka „wyniósł się ze wsi. Ze 
wstydu. Bo diabły też swój honor mają”. Ciekawa (dow-
cipna i pełna humoru) jest gra diablika Bulwy z Anio-
łem o odwrócenie biegu Bystrzycy, którą wygrał Anioł 
w narracji Jak Anioł wygrał Bystrzycę. Narrator żałuje 
tylko, że w kronikach Lublina nie odnotowane zostało 
to zwycięstwa. Pisarz nieraz posługuje się formami dość 
powszednimi, np. w opowiastce Gdy się diabeł zestarzeje 
wprowadza wyrażenia dość znane; „Czemu wrzeszczysz, 
jakby kąpali cię w święconej wodzie. Pokory, synu, po-
kory”, albo „Wśród lasów, wzdłuż starego szlaku Lublin–
Urzędów, jest niewielkie łyse miejsce, na którym trawa 
nie chce rosnąć” i nieco dalej „Powiastka, którą raczę 
Czytelnika jest niewielkim fragmentem owych dialo-
gów, wszystkie natomiast spisałem na potrzeby teatru, 
mam nadzieję, co tam nadzieję, pewność, że już nieba-
wem spektakle noszące tytuły tej powiastki – prezento-
wane na scenach wielu teatrów – będą nas bawić, śmie-
szyć, ale i skłaniać do zadumy nad czasem, co ucieka 
i nie oszczędza ni świata, ni ludzi, ni diabłów” (s. 26), 
które mogą zaskakiwać odbiorcę. Innym razem zaś pi-
sarz wykorzystuje określenia dość nieprecyzyjne czaso-
wo np. „Bywało” albo: „Nie ma takiej furty, której nie 
przekroczy żebrak z torbą złota – pomyślałem po usły-
szeniu opowieści, którą dzisiaj relacjonuję (s. 36) i jak-
by mimo chodem wtrąca określenie „o ironio” skiero-
wane do siebie (Leniwy diabeł, s. 37). 

Już w tych kilku przywołanych wskazaniach mogli-
śmy się przekonać, że pisarz nie ukrywa swojej oso-
by w narracji, niczym się nie zasłania, wręcz podkreśla 
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swoją obecność w niej, a w którymś jej momencie tak wy-
znaje „Przytaczam imię i nazwisko tego osobnika w peł-
nym brzmieniu, bowiem jego rodzina dawno już opuści-
ła Ożarów, nikt jej pewnie w tym miasteczku nie pamięta” 
(Dwie złote monety i klątwa, s. 66). Również przy każdej 
nadarzającej się okazji cytowania wskazuje na jego źró-
dło. Pamięć o trudzie tamtej pracy (uczenia cudzych dzie-
ci) wg autora „przetrwała w przekornym przysłowiu gło-
szącym, że „cięższe o niej tylko nauczanie cudzych dzieci” 
(s. 67). Podobne odwołanie ze wskazaniem na konkretną 
osobę – „babkę Helenę” pokazuje w kolejnej opowieści 
Anioł–Portrecista. W tym przypadku nawet zdecydowa-
nie rozbudowuje swoją narrację: „Tamtej wiosny skończy-
łem dziesięć lat, moja babka Helena sześćdziesiąt. Pamię-
tam doskonale: wyprawiała mnie do sklepiku w sąsiedniej 
wsi. Miałem sprzedać dziesięć jaj – tyle zniosły kury tam-
tego ranka – i za uzyskane pieniądze kupić kilogram cu-
kru, soli, kawę zbożową „«Turek» i pół kilograma słoni-
ny. Przygładziła mi włosy i pocałowała w czoło” (s. 69).

W swoje opowieści Zbigniew Fronczek wprowadza 
liczne demony, wiedźmy, czarty, rekonstruuje ich ży-
ciorysy i przygody, nierzadko też żartuje z nich a nawet 
współczuje im. Oto przykład z narracji pt. Pawi strój, pa-
wie pióra:

„Pianie koguta miało swoją moc. Lud polski wierzył, 
że kogucia pobudka jest sygnałem końca zabaw dla de-
monów, wiedźm i czartów, a diabły, które nie zdążą po-
zbyć się zbytecznego odzienia, pozostają nim okryte do 
końca świata” (s. 75).

Podobnie postępuje w narracji o Diabłach Bełżyc i wie-
lu innych.

Zbigniew W. Fronczek w dotychczasowej twórczości 
nierzadko odwoływał się do miejscowości znanych mu 
osobiście3, w tomie najnowszym swoich anegdot i opo-
wieści pisarz szczególnie często odwołuje się do miej-
scowości rodzinnych (babki Heleny, dziadka Aleksandra 
Wójcika); a z miejscowości osobiście znanych i cenionych 
przez pisarza – Czyżów, Piotrowice, Dąbie, Ożarów, Za-
wichost, Ostrowiec, Lublin, Denków, Wiśniowa Góra, 
Rzuchów, Bełżyce, Jakubowice… W nich zwykle loku-
je ciekawe przygody swoich bohaterów, przywołuje ele-
menty historyczne, wstawia komentarze interpretacyjne 
i odwołania, powołuje się także na autorytety (np. Oskara 
Kolberga, Adama Mickiewicza, Michała Kruk-Heydnre-
icha, Jana Długosza, Józefa Ziębę, Józefa I. Kraszewskiego, 
księcia Leszek Czarnego, Wacława Gralewskiego, Sewe-
ra Zenona Sierpińskiego, Bolesława Leśmiana, Zdzisła-
wa Jastrzębskiego, Stanisława Weremczuka (można jesz-
cze wskazać dziesiątki nazwisk…), polemizuje z samym 

3   Wskazuję je w opracowaniu W świecie twórczości Zbigniewa Włodzimierza 
Fronczka, Lublin 2017.

sobą (por. Ludzki głos konia) można by powiedzieć w ten 
sposób „ubarwia” swoją narrację, a nawet cytuje swoje 
wcześniejsze opracowania (w przypadku narracji Diabły 
Bełżyc i Ludzki głos konia).

Pisarz staje się prawdziwym gawędziarzem, nie stroni 
od anegdot, wskazuje na (prawdziwe i zasłyszane) daw-
ne opowieści, uwiarygodnia przywołania, by przekonać 
czytelnika do prawdy tych narracji. W opowiadaniu Jak 
anioł śmierć przyprowadził pisarz-narrator dzieli się z czy-
telnikiem swoimi wątpliwościami co do wyroku śmier-
ci na zdrajcach „skoro w ludowej gawędzie powiadano, 
iż to generał i jego adiutant, niech tak więc zostanie (…) 
jeszcze i dzisiaj ciekawskim mogą pod Kockiem wskazać 
mogiłę rosyjskiego generała i jego adiutanta powieszo-
nych przez Żółtą Śmierć” (s. 94). W tym przypadku nar-
rator odwołuje się do legendy jako niepodważalnego źró-
dło prawdy. Twórca autentyczne postaci literackie wplata 
w dziwne (należy podejrzewać, że nie zawsze wiarygod-
ne) historie.

W swoje opowieści Z. Fronczek wplata żywoty świę-
tych (np. św. Piotra, św. Antoniego, Matkę Boską, 
św. Szczepana), można powiedzieć, że są oni tacy sami jak 
ludzie; weseli, rozmodleni, kawalarze, nawet złośliwcy. 
Jedna z historii opowiedzianych przez poetę zdarzyła się 
„pewnie przed wielu laty, ale mogła zdarzyć się niedaw-
no, tydzień temu czy nawet wczorajszego ranka” (s. 143). 
Czas tu ma niewielkie znaczenie, należy go jednak dopo-
wiedzieć – że to czas mityczny.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną ważną dla Z. Froncz-
ka i – w tym przypadku – całkowicie wiarygodną historię, 
w której pojawiają się wspomnienia Marca 1968 roku4. 
W dotychczasowych wypowiedziach artystycznych na-
szego prozaika są one obecne wielokrotnie, to wspomnie-
nia jego, S. Kierońskiego i S. Rogali z okresu ich wspól-
nych studiów w Lublinie (por. Dzięcioł). ■ 

4   Por. Marzec’68 rok w Lublinie, Lublin 2018, red. Z. W. Fronczek, S. Kieroń-
ski, S. Rogala.
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Cmentarz – miejsce 
spotkań...

Tytuł może trochę dwuznaczny. Zwłaszcza, kie-
dy wyobraźnia podsuwa obrazy, już za chwil kilka bę-
dące rzeczywistością. Na cmentarzach bowiem w dzień 
Wszystkich Świętych i w Zaduszki spotykamy, niekiedy 
po latach, ludzi zapamiętanych z młodości, a czasami za-
pomnianych, bo tyle od niej upłynęło czasu! Ale te spo-
tkania wiodą mimo woli ku otoczeniu, nie tylko cmentar-
nemu ale także temu z przeszłości. I nagle ci, nad których 
mogiłami stoimy jak gdyby ożyli. Są z nami w jakiś nie-
pojęty sposób, ale zarazem rzeczywisty. Dziwne to są spo-
tkania; żywych, tych stale jeszcze w drodze, z tymi, którzy 
mają ją już za sobą. Czyż nie jest to świętych obcowanie? 
Czy ono nie urzeczywistnia się właśnie we wspólnocie 
cmentarnej z tą z naszych mieszkań, ulic, świątyń? War-
to się nad tym zastanowić. Cmentarz, jak też świątynia, 
nie może być miejscem byle jakich rozmów. Jest bowiem 
miejscem zadumy nad świętych obcowaniem. 

W życiu człowieka wszystko zaczyna się od gniazda, 
domu rodzinnego. Na nasze domy rodzinne promieniu-
je zazwyczaj kościół parafialny wraz ze swoją historią, 
często bardzo burzliwą. Za psalmistą możemy powta-
rzyć: „Jak miłe są przybytki Twoje, Boże Zastępów! Du-
sza moja usycha z pragnienia i tęsknoty 
do przedsionków Pańskich” 
(Ps 84, 2-3).

Świątynia 
to owoc 
n a j -

pierw skrupulatnego gospodarowania, a potem nie-
ustannej troski. To miejsce spotkania człowieka z Bogiem 
oraz ludzi ze sobą. „Miejsce, na którym stoisz, jest ziemią 
świętą” – powiedział Bóg do Mojżesza podczas spotka-
nia przy krzewie gorejącym (Wj 3, 5). Przestrzeń świąty-
ni jest po to, by wydobyć z człowieka dobro i w ten spo-
sób dać solidną podstawę każdemu spotkaniu. Podobną 
wartość ma również czas świątyni. Ludzie przychodzą do 
świątyni, by się uświęcić. Cały porządek miejsca święte-
go – nawet jego światło i cienie, znaki i symbole, obrazy, 
również jego zapach – ma im uprzytamniać, że Bóg jest 
blisko. Czas świątyni odsłania najgłębszy sens przemija-
nia: czas jest czasem nadziei, drogą Boga powracającego 
ku człowiekowi (por. Rz 5, 5). 

W świątyni otwierają się horyzonty całkiem innej 
rzeczywistości. Dlatego nawiedzanie świątyni oznacza 
uświęcenie ludzi. Człowiek podlega w świątyni twórcze-
mu oddziaływaniu wzajemności, głębokiemu poświęce-
niu. Poświęcić to znaczy ofiarować Bogu to, co się posia-
da, aby być tym, czym się naprawdę jest. Dla kogo jest 
człowiek? Tego człowiek dokładnie nie wie. Zrozumienie 
przychodzi doń dopiero przez wiarę. Odpowiedzią na py-

tania człowieka jest wiara, że w świąty-
ni Bóg jest także dla niego. 

Był wcześniej niż 
człowiek dla 

Boga. 
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Podobną wymowę, a może nawet pewien swoisty urok, 
posiada cmentarz. Przypomnijmy to sobie jeszcze teraz. 
Na cmentarzach szukamy nie tylko wspomnień, które bu-
dzą chociażby czasami umocnione na nagrobkach foto-
grafie naszych zmarłych. Szukamy przede wszystkim sa-
mych grobów, bo one nas łączą ze zmarłymi; ponieważ ci, 
którzy odeszli, są zawsze najbliżej. Cmentarz jest szcze-
gólnie bliski zwłaszcza od momentu, kiedy spoczęli na 
nim rodzice – ojciec i matka. Należy przez to tak samo 
do świata jak dom, miejsce pracy i świątynia. Nazywany 
jest czasem miejscem rozstania, choć całkiem niesłusz-
nie. Miejscem rozstania jest dom. Cmentarz, na odwrót, 
to miejsce spotkania ze zmarłymi. Ci, którzy odeszli, stają 
się tutaj naszymi prawdziwymi przodkami – tymi, którzy 
budowali dla nas nasze wsie i miasta, uprawiali pola ro-
dzące zboże na codzienny chleb. Idąc na cmentarz, nie-
jako wracamy do nich. Każdy z nich ma tu swój grób. 
Większość grobów jest oznaczona krzyżem, niektóre są 
nieoznaczone. Są groby mające tabliczki z napisami, któ-
re przekazują jakby ostatnie prośby zmarłego. Odwiedza-
jąc cmentarz, człowiek spotyka tajemnicę śmierci. Spo-
sób budowania cmentarza odzwierciedla przeważnie to, 
co człowiek wie o śmierci. 

Budować cmentarz i grób oznacza podejmować dzie-
dzictwo. Człowiek jest istotą dziedziczącą. Podejmowa-
nie dziedzictwa jest formą wzajemności. Umarli mówią. 
Stanowią jakieś mniej lub bardziej określone zobowiąza-
nia. Niekiedy zobowiązują mocniej niż żywi. Przy grobie 
zmarłego dochodzi się do przekonania, że jest się dzie-
dzicem. Człowiek idzie naprzód, rozpoznając drogowska-
zy poprzedników. Oznacza to, że mamy udział w godno-
ści tych, którzy nas poprzedzili. Podejmując dziedzictwo, 
kontynuujemy przede wszystkim godność. Jesteśmy 
spadkobiercami dzięki przodkom. Oni pozostają przod-
kami dzięki spadkobiercom. 

Nie można wszelako zapominać, że mimo wszystko 
cmentarz jest też miejscem ludzkiej tragedii. Tu dotyka 
człowieka ból i rozpacz po stracie najbliższych. Cmen-
tarz głosi klęskę zadomowienia, zakorzenienia, gospoda-
rowania. Jest też fiaskiem przywiązania do ziemi. Dopiero 
na cmentarzu ziemia ukazuje się nam w pełni jako zie-
mia odmowy. Cmentarz mówi: to jeszcze nie tu. Nie tu 
dom, nie tu zakorzenienie. Cmentarna ziemia jest miej-
scem obietnicy niedopełnionej. Na ziemi cmentarnej ro-
sną dopiero drogowskazy. 

Wszystkie drogi wiodące ku spełnieniu serdecznych 
pragnień są długie. Czy jednak zawsze są czytelne? Czyż 
można zapomnieć kościół, stary cmentarz parafialny 
i całą bogatą tradycję kościelną?

Niewiele ocalało źródeł dotyczących naszych stron ro-
dzinnych. Trzeba się śpieszyć, by je uratować i w porę wy-
zyskać. „Gdy przyjdzie czas, czerń pochłonie w milczeniu 
okruchy gwiezdnego blasku [...] i koniec nadciągnie bez 
jednego westchnienia, bez dreszczu, bez żadnego szeptu. 
Nasze serca staną wówczas jak zegary [...]” – ostrzega Jo-
seph Conrad w swojej autobiograficznej powieści Smuga 
cienia (Warszawa 1976, s. 109).

W listopadowej zadumie szukamy tego, co da się ura-
tować i co nas łączy: tradycji, polskiej szkoły, religii. 
Tego, co szlachetne i co w nas pozostało; tego, co było 
niedobre, a staje się dobrem. Szukamy przede wszystkim 
Boga, który z tego, co przemijające, buduje to, co wiecz-
ne, nieśmiertelne. 

Bogate w treść listopadowe dni, Uroczystość Wszyst-
kich Świętych i dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych, 
ocalają tak wiele od zapomnienia. Inspirują nas do głę-
bokich przemyśleń. Trzeba zatem sięgać do nieustanne-
go pogłębiania ich treści, by przez to ubogacać siebie i in-
nych. Prowadzą nieustannie do nieprzemijającej prawdy, 
że zmarli ciągle uczą, przypominają to wszystko, co w ży-
ciu człowieka jest najważniejsze.

Dlatego na zakończenie przypomnijmy wymowną 
treść pięknej tablicy ze Szczebrzeszyna, poświęconej nie-
dawno, w Wielki Czwartek 2022 r. Jej przesłanie domi-
nuje na starym szczebrzeszyńskim cmentarzu w miejscu 
spoczynku tamtejszych kapłanów.

„Wołanie zmarłych kapłanów
Przyjęliśmy od was przyrzeczenia chrztu św. 
– nie łamcie ich!
Zaszczepiliśmy w was wiarę 
– nie straćcie jej!
Głosiliśmy wam przykazania
– nie przekraczajcie ich!
Składaliśmy za was najświętszą ofiarę
– nie zapominajcie czym jest ten dar!
Rozgrzeszaliśmy was z waszych przewinień
– nie strwońcie odzyskanych łask!
Podawaliśmy wam chleb życia
– nie wzgardźcie nim!
Błogosławiliśmy wasze małżeństwa
– bądźcie sobie wierni! 
Błogosławiliśmy wasze dzieci
– nie zaniedbujcie ich! 
Odprowadzaliśmy do grobu waszych zmarłych
– nie zapominajcie ich! 
Spoczywamy pogrzebani wśród was
– nie zapominajcie także i nas!” ■
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Jerzy 
Szafran

Kolumbaria, ossaria, 
cmentarze ekologiczne

Kremacja (łac. cremare „spalić”), ciałopalenie – for-
ma pogrzebu zwłok zmarłego, polegająca na spaleniu cia-
ła, znana i uznawana przez wiele religii.

Kolumbarium to budowla cmentarna z czasów rzym-
skich i wczesnochrześcijańskich, pełniąca funkcję zbio-
rowego grobowca dla kilkuset zmarłych. Nazwa pocho-
dzi od łacińskiego słowa columba (gołębica). W obecnych 
czasach kolumbaria buduje się na cmentarzach w pobli-
żu krematoriów. Służą do przechowywania urn z procha-
mi zmarłych.

Proces kremacji
Nowoczesna kremacja przeprowadzana jest w piecu 

kremacyjnym – co najmniej dwukomorowym, którego 
konstrukcja oparta jest na zasadzie wielokrotnej rekupe-
racji ciepła, tak usytuowanym i zorganizowanym urzą-
dzeniem wprowadzającym, aby rodzina i osoby bliskie 
miały możliwość, na swoje życzenie, bezpośrednio ob-
serwować wprowadzenie zwłok.

Piec może być zasilany olejem opałowym, gazem ziem-
nym lub LPG. Proces spalenia odbywa się w pełni au-
tomatycznie, a nad jego przebiegiem, czasem trwania 
i związaną z nim emisją spalin czuwa zintegrowany ste-
rownik PLC – jedynie w starszych modelach operator ste-
ruje manualnie pracą pieca za pomocą panelu sterowni-
czego – nowe piece są wyposażone w ciekłokrystaliczny 
ekran dotykowy zamontowany bezpośrednio na piecu – 
dzięki czemu nie jest potrzebne dodatkowe centrum ste-
rownicze dla pieca i filtrów spalin.

Spaliny z procesu kremacji przed wydostaniem się do 
środowiska są dopalane w specjalnej komorze i przez od-
powiedni ceramiczny kanał spalinowy, w którym utrzy-
mywana jest temperatura 850°C i do którego dostarcza-
ne są właściwe proporcje tlenu. Tak dopalone spaliny są 
przekazywane do komina lub opcjonalnie do odpowied-
nich filtrów. Możliwy jest odzysk ciepła z procesu kre-
macji, co jest uzasadnione ekonomicznie w przypadku 
dużych odbiorców (np. sieć ciepłownicza miejsca lub 
kompleksy sportowe), ale nie zawsze jest to praktykowa-
ne ze względów etycznych.

Piece kremacyjne a krematoryjne
Przyjęte jest rozgraniczenie określeń „kremacyjne” 

i „krematoryjne”, sprowadzające się do tego, że mówiąc 
o akceptowanych w naszej kulturze urządzeniach służą-
cych do spopielania ciała ludzkiego, czyli takich, w któ-
rych przeprowadzana była lub jest kremacja wyłącznie 
jednej osoby, używane jest pojęcie pieca lub urządzenia 
„kremacyjnego”, w odróżnieniu od urządzeń lub pieców 
„krematoryjnych”, stosowanych chociażby przez Niem-
ców w czasie II wojny światowej, gdzie spalano zwłoki 
wielu osób równocześnie.

*

Kremacja jest najbardziej rozpowszechnioną formą po-
chówku w Japonii, gdzie w 2014 roku 99,97% wszystkich 
pochówków stanowiły kremacje. W Europie kremacja 
jest najbardziej rozpowszechniona w Szwajcarii – 87,45% 
pochówków w 2014 roku. W Stanach Zjednoczonych od-
setek kremacji w 2014 roku wynosił 46,26%. W latach 
2013–2014 w Polsce istniało 38 krematoriów, a odsetek 
pochówków w formie kremacji wyniósł 16% w 2013 roku 
i 21% w roku 2014. W 2020 roku krematoriów w Polsce 
jest już ponad 60, a odsetek pochówków kremacyjnych 
wynosi między 20 a 70% w zależności od regionu kraju

Edward Balawejder, prezes Regionalnego Stowarzysze-
nia Zwolenników Kremacji w Lublinie, w wywiadzie dla 
dwumiesięcznika „Lublin” („Lublin. Kultura i Społeczeń-
stwo” nr 7/2016) mówił: „Spopielanie zwłok staje się coraz 
powszechniejsze. To moda czy potrzeba? Badania prze-
prowadzone kilka lat temu przez CBOS wykazują, że aż 
40% ankietowanych nie ma nic przeciwko paleniu zwłok. 
Polska jest jednak nadal krajem o bardzo tradycyjnych 
poglądach na istotę życia i śmierci. Duży wpływ na takie 
myślenie ma Kościół Katolicki i wielowiekowa tradycja. 
Szczególnie widoczne jest to w środowiskach małomia-
steczkowych i wiejskich, gdzie ten problem traktowany 
jest jako swoiste tabu. W ostatnich jednak latach zaobser-
wować można rosnącą liczbę kremacji w Polsce i jej spo-
łeczną akceptację. ... Rośnie tu (w Lublinie – przyp. red.) 
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zainteresowanie miejscami w kolumbariach, zaobserwo-
wać też można większą liczbę grobów urnowych na lubel-
skich cmentarzach. Nie należy jednak tego łączyć z modą, 
jest to raczej wynik realnych potrzeb. Za kremacją prze-
mawiają względy ekologiczne, higieniczne, ekonomiczne. 
Pochówki urnowe są bardziej uproszczone, mają niższe 
koszty, co ma znaczenie przy niskich zasiłkach pogrze-
bowych. Urnę można pochować w już istniejącym i zaję-
tym grobie, nawet jeśli nie upłynęło 20 lat od ostatniego 
pogrzebu. Budowa nowych grobów i stawianie pomni-
ków to także wysokie koszty, wykupienie niszy w kolum-
barium czy wybudowanie grobu urnowego jest znacznie 
tańsze, chociaż opłata na rzecz miasta Lublin za pochó-
wek urny z prochami w niszy kolumbarium jest znacznie 
wyższa niż w innych ośrodkach. Ludzi jest coraz więcej 
i zaczyna brakować miejsc na cmentarzach. Ważną przy-
czyną, dla której pochówki w formie kremacji są coraz 
bardziej popularne jest też organizacja przestrzeni cmen-
tarnej, która ustawicznie powiększa się, oddala, utrud-
nia komunikację z miejscem bliskim rodzinie zmarłych”. 

Polskie prawo
Zgodnie z artykułem 12 i 16 ustawy z dnia 31 stycz-

nia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1947), zmarłych można pochować przez 
złożenie w grobach ziemnych, murowanych lub katakum-
bach bądź zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze 
spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w ko-
lumbariach. W szczególnych przypadkach, gdy zgon na-
stąpił na okrętach będących na pełnym morzu, zwłoki 
wręcz powinny być pochowane przez zatopienie w mo-
rzu. Prochy zatem nie mogą być rozsypywane. Za naru-
szenie przepisów tej ustawy grozi kara grzywny do 5 tys. 
złotych lub kara aresztu do 30 dni (art. 18). W 2005 r. 
przygotowywane były przynajmniej trzy projekty nowej 
ustawy o cmentarzach. Do roku 2020 żaden z nich nie zo-
stał dalej procedowany.

Zakazy prawne
Obecne polskie prawo nie zezwala na:

◆ przechowywanie urny z prochami w innym miejscu 
niż na cmentarzu (czy to w niszy urnowej, pochowa-
nej w grobie urnowym, czy pochowanej do tradycyj-
nego grobu)

◆ rozsypywanie prochów osoby zmarłej, np. na „polach 
pamięci” usytuowanych na cmentarzach, czy poza 
nimi

◆ rozsypywanie prochów do morza, można jedynie 
w nim zatopić zwłoki.
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Cmentarze lubelskie
Cmentarz przy Drodze Męczenników Majdanka dzia-

ła od 1976 r. Obecnie pochówki odbywają się na terenie 
ok. 30 hektarów. Po poszerzeniu nekropolia będzie zaj-
mowała ok. 40–45 hektarów powierzchni. Jest największą 
nekropolią nie tylko w Lublinie, ale w całej wschodniej 
Polsce. Aktualnie na cmentarzu komunalnym (łącznie 
z cmentarzem przy ulicy Białej) jest pochowanych po-
nad 67 tys. osób. Jednak jego możliwości są już bardzo 
ograniczone. Władze Lublina szacują, że miejsca na po-
chówki wystarczy tu już tylko na kilka najbliższych lat.

O konieczności budowy nowego cmentarza komunal-
nego mówi się więc w Lublinie od lat. Dziś to już pewne, 
że nowy cmentarz komunalny powstanie na lubelskim 
Sławinie. Rada Miasta przyjęła plan zagospodarowania 
zezwalający na budowę nekropolii o powierzchni oko-
ło 50 hektarów. Teren nowego cmentarza obejmie obszar  
przedłużenia ul. Zelwerowicza do Zbożowej aż do pół-
nocnej granicy miasta oraz na zachód od ul. Bohaterów 
Września. Zakłada się lokalizację około 120 tys. miejsc 
pochówku, w tym groby murowane i ziemne, dla których 
przyjęto średnio dwa poziomy parceli. Cmentarz powi-
nien zabezpieczyć potrzeby miasta na około 55 lat. Znaj-
dzie się tam (m.in.) dom pogrzebowy, kaplica ekumenicz-
na, spopielarnia zwłok. 

Na cmentarzu na Majdanku powstanie ossarium
Radni miasta Lublin przystali także na przeznacze-

nie środków na budowę ossarium. To ogólny grobowiec, 
w którym składane są szczątki pochodzące z likwidowa-
nych grobów. W takiej mogile mają być składane szcząt-
ki ekshumowane z grobów, których właściciele nie uregu-
lowali opłaty po upływie 20 lat od pochówku. Zwolnione 
w ten sposób groby będą przeznaczone do ponownych 
pochówków. 

Obecnie na cmentarzu na Majdanku jest około trzech 
tysięcy nieopłaconych grobów. Głównie ziemnych oraz 
pojedyncze murowane. Ossarium przyjmie formę po-
dwójnego grobu, a w pionie będzie posiadało kilka po-
kładów. Przykrycie grobu planowane jest kamienną pły-
tą z inskrypcją. 

Pochówek ekologiczny
Coraz częściej i głośniej mówi się o tańszych i łatwiej-

szych w obsłudze ekologicznych pochówkach, w Pol-
sce – jak można sądzić – wciąż są ekstrawagancką no-
wością. Zapoczątkowano je w Wielkiej Brytanii w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku. W ciągu niespełna dwóch 
dekad założono tam około 300 ekologicznych cmenta-
rzy. Pierwszy taki cmentarz powstał w 1993 r. – Car-
lisle Cemetery w Wielkiej Brytanii. W Niemczech od 
2000 roku założono blisko sto takich miejsc wiecznego 
spoczynku. Ponadto ekocmentarze poza Europą są po-
wszechnie spotykane w Australii i Nowej Zelandii.

Pochówek ekologiczny polega na tym, że ciało przygo-
towywane do pochówku nie zawiera żadnych chemicz-
nych konserwantów, więc nie może być balsamowane. 
Ubranie musi być wykonane z naturalnych materiałów, 
jak len czy bawełna. Polskie firmy proponują też lnia-
ne całuny. Zmarli grzebani są w  biodegradowalnych 
trumnach, wykonanych z miękkiego drzewa (osika, to-
pola, wierzba, świerk, jodła), wikliny, kartonu, czy też 
ręcznie wyplatanych z włókien bambusowych lub liści 
bananowca.

Eksperci prognozują, że zmiany w tradycyjnym po-
chówku powoli zachodzą też w Polsce. Już w podsu-
mowaniu 2020 roku zakłady pogrzebowe w większych 
miastach deklarowały, że 80 proc. klientów wybierało 
kremację ze względów finansowych. Trumny z kartonu 
lub lekkiego drewna wykorzystywane w procesie krema-
cji są o wiele tańsze. Ich ceny zaczynają się już od 150 zło-
tych, czyli dziesięciokrotnie mniej niż w przypadku prze-
ciętnej ceny trumny używanej w klasycznym pochówku.

Ale na nowinki w postaci ekourn w kształcie żołędzia, 
kompostowania prochów lub akwamacji, podczas której 
ludzkie ciało rozpuszcza się w wodzie, w Polsce przyjdzie 
nam jeszcze poczekać. Pomysł tzw. „ogrodów pamięci”, 
gdzie rozsypywanie ludzkich prochów bezpośrednio do 
gleby proponowała Lewica, przepadł w Sejmie, na zmiany 
oporne jest także lobby z branży funeralnej. Ale nie tyl-
ko. Tradycja grzebania zmarłych mocno się trzyma w na-
szym społeczeństwie.

Jerzy  Szafran
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Jerzy 
SzafranSłów kilka o Regionalnym 

Stowarzyszeniu Zwolenników 
Kremacji w Lublinie

Sześć lat temu na łamach naszego pisma („Lublin. 
Kultura i Społeczeństwo” nr 7/2016) ukazał się wywiad 
z Edwardem Balawejderem, prezesem Regionalnego Sto-
warzyszenia Zwolenników Kremacji w Lublinie. Prezes Ba-
lawejder z pasją mówił o działalności Stowarzyszenia Zwo-
lenników Kremacji, o budowie kolumbariów, o rosnącym 
zainteresowaniu w kraju – także w środowisku lubelskim 
– sposobem pochówku w kolumbariach, o sprawach zwią-
zanych z budową obiektów do kremacji zwłok, stosunku 
kościoła katolickiego do takich praktyk. Lublinianie jako 
pierwsi w kraju podjęli inicjatywę tworzenia społecznej or-
ganizacji, zajmującej się pochówkami prochów zmarłych 
w niszach kolumbariów. W roku bieżącym minęło dwa-
dzieścia lat od podjęcia tej ważnej i oczekiwanej w mieście 
inicjatywy. Można sobie zadać pytanie, czy spełniły się za-
kładane cele?

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był mecenas Jerzy 
Kiełbowicz, organizator grupy założycielskiej, która opra-
cowała statut i podjęła działania organizacyjne doprowa-
dzające do rejestracji w 2002 r. Regionalnego Stowarzysze-
nia Zwolenników Kremacji w Lublinie.

Celem Stowarzyszenia, zapisanym w statucie, stała się 
budowa kolumbariów, zapewnienie godnego przechowy-
wania i pochówku prochów w miejscach otoczonych sza-
cunkiem i dbałością, opieka nad istniejącymi dobrami kul-
tury i sztuki w nekropoliach, w których powstają domy 
pogrzebowe, groby urnowe, kolumbaria. Zapisano także 
w nim bardzo ważny społeczny cel tworzonego Stowarzy-
szenia tj. opiekę nad miejscami pamięci walk i męczeństwa 
narodu polskiego a także utrwalanie pamięci wybitnych, 
zasłużonych dla niepodległości, wolności, kultury, sztuki, 
oświaty Polaków, szczególnie lublinian, poprzez dbałość 
o ich groby, umieszczanie tablic upamiętniających oraz 
wspieranie publikacji i wydawnictw im poświęconych.

Nie jest więc Stowarzyszenie usługowym przedsiębior-
stwem pogrzebowym, budowlanym, zarabiającym pienią-
dze, jest społecznym Stowarzyszeniem ludzi zainteresowa-
nych propagowaniem idei kremacji zwłok, by tego typu 
pochówki stały się bardzo naturalnym, nie budzącym kon-
trowersji, lecz zupełnie zdrowym społecznie procesem oraz 

były odbierane w taki sposób, jak dotychczasowe, tradycyj-
ne pochówki.

Podstawą wszelkich działań Stowarzyszenia jest obo-
wiązujący statut, określający, poza ww. celami działalno-
ści, prawa i obowiązki członków, kompetencje władzy usta-
wodawczej, wykonawczej i kontrolnej Stowarzyszenia oraz 
zasady powstawania majątku Stowarzyszenia. 

Dotychczasową, dwudziestoletnią aktywność Stowa-
rzyszenia można podzielić na dwa okresy, pewne etapy 
związane z miejscem prowadzonej działalności: pierwszy 
to Cmentarze Ewangelicko-Augsburski przy ul. Lipowej 
i Wojskowo-Komunalny przy ul. Białej, drugi to Cmen-
tarz Parafii Św. Agnieszki na Kalinowszczyźnie.

Pierwszy okres działalności zakończył się budową 4 ko-
lumbariów z 608 niszami na urny. Wartość tego przedsię-
wzięcia zamknęła się kwotą 839 tys. zł.

Wszystkie te działania prowadzone były w uzgodnie-
niu z władzami miasta oraz Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, na podstawie pisemnych uzgodnień i pod-
pisanych porozumień. Stowarzyszenie otrzymało od władz 
miasta teren pod budowę kolumbariów, świadcząc w za-
mian pewne usługi konserwatorskie i remontowe dla tej 
ważnej, zabytkowej lubelskiej nekropolii. Stowarzyszenie 
przeprowadziło rewaloryzację kaplicy cmentarnej, wyko-
nało remonty grobów żołnierzy austriackich, ogrodzenia, 
uporządkowało teren, przygotowało dokumentację zdewa-
stowanej stróżówki, przeznaczając na ten cel łącznie 760 
tys. złotych. Dowodem naszej działalności na rzecz upa-
miętniania tego miejsca pamięci jest przyznany w roku 
2009 Laur Konserwatorski.

Rozwijając swoją aktywność, Zarząd Stowarzysze-
nia rozpoczął poszukiwania innych miejsc do działalno-
ści z możliwością budowy kolejnych kolumbariów. Na-
szą ofertą zainteresowała się Parafia pw. Św. Agnieszki 
w Lublinie.

Stowarzyszenie wybudowało tu łącznie 6 kolumba-
riów z 520. niszami. Koszty budowy w tej chwili zamyka-
ją się kwotą 1 039 tysięcy złotych, z tego 290 tys., na pod-
stawie wspólnych z Parafią porozumień (tj. za przekazany 
nam pod budowę teren) przeznaczono na rewaloryzację 
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i remonty zabytkowego cmentarza. Jest jeszcze szansa na 
budowę kolejnego kolumbarium.

W posiadaniu naszego Stowarzyszenia, skupiającego 
obecnie 773 członków, znajduje się więc 10 kolumbariów 
z 1128 niszami. Każda nisza daje możliwość złożenia w niej 
do 4 urn, jest to więc ponad cztery i pół tysiąca miejsc do 
pochówku. Do rozprowadzenia pozostało 214 nisz.

Całą koncepcję dokumentacji projektowej oraz zago-
spodarowania przestrzennego wszystkich wybudowanych 
kolumbariów przygotowała pani architekt Jadwiga Jamioł-
kowska, znana i ceniona w środowisku lubelskim.

Warto też krótko wspomnieć o społecznej, powiedzieć 
można: charytatywnej działalności Stowarzyszenia, do któ-
rej zobowiązuje statut.

Poza wspomnianymi już inicjatywami w sprawie rewa-
loryzacji Kaplicy Cmentarnej, remontu grobów żołnie-
rzy austriackich, ogrodzenia cmentarnego, przekazaniem 
środków na rewaloryzację zabytkowego Cmentarza na Ka-
linowszczyźnie, Stowarzyszenie wsparło działalność wy-
dawniczą Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, tekstów o zna-
nych Polakach publikowanych w kwartalniku literackim 
„Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, książkę Józefa Zięby 
pt. „Tajemnice lubelskiego koziołka”, doposażyło Kaplicę 
Cmentarną na Majdanku, ufundowało tablice pamiątko-
we poświęcone zasłużonym mieszkańcom naszego miasta: 
Irenie Szychowej – animatorce kultury, Jerzemu Kiełbowi-
czowi– założycielowi Stowarzyszenia, Edwardowi Wojtaso-
wi – politykowi i samorządowcowi poległemu w katastrofie 

prezydenckiego samolotu w kwietniu 2010 roku, Roberto-
wi Kuwałkowi – cenionemu historykowi, znanemu z akcji 
upamiętnienia ofiar niemieckiego obozu zagłady w Bełż-
cu, wreszcie wsparło lubelskie Hospicjum, Stowarzyszenie 
Współpracy Polska-Wschód, przekazało środki na po-
moc walczącej Ukrainie, z przeznaczeniem dla szkoły we 
Lwowie. Łącznie na ten cel przekazano ponad 1.200 tysię-
cy złotych. 

Można więc śmiało powiedzieć, że założone cele zosta-
ły zrealizowane. Znacznie bowiem zwiększyło się zapotrze-
bowanie na tego typu pochówki, są one – jak mówią zain-
teresowani – znacznie tańsze, bardziej ekologiczne.

Na pochówki w urnach nie są potrzebne duże przestrze-
nie, są też bardziej uproszczone, w niszy można pocho-
wać do czterech urn. Nie buduje się zmarłym dużych po-
mników, kolumbaria są wygodnie zlokalizowane na terenie 
cmentarzy, łatwiejsze są także wszystkie sprawy związane 
z utrzymaniem czystości. Zarząd wspiera w tym swoich 
członków prowadząc dokumentację wszystkich pochów-
ków, współpracuje z właścicielami Cmentarzy, na których 
znajdują się kolumbaria w zakresie ewidencji urn oraz pro-
wadzenia ksiąg cmentarnych, dokonuje przeglądów stanu 
technicznego obiektów, usuwa napotkane usterki, prowa-
dzi bieżące prace konserwatorskie.

W trosce o bezpieczeństwo, wszystkie kolumbaria zo-
stały ubezpieczone od zdarzeń losowych w Towarzystwie 
Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA w Lublinie. ■
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Zbigniew 
Włodzimierski

Farys spod Opola
Wacław Seweryn Rzewuski był poetą, żołnierzem, 
orientalistą, kochał konie i podróże. Zasłynął także jako 
hodowca i znawca koni. Urodził się prawdopodobnie 
w roku 1785, zginął zaś w roku 1831 w bitwie pod Daszo-
wem. W roku 1805 poślubił Aleksandrę Lubomirską, pięk-
ną właścicielkę pałacu w Opolu Lubelskim, córkę zgiloty-
nowanej w Paryżu Rozalii z Chodkiewiczów Lubomirskiej. 
Rzewuski za nic miał okazałą opolską posiadłość. Porzucił 
piękną małżonkę, Opole, osiadł we własnych dobrach na 
Wołyniu, w Sawraniu. Tu zasłynął jako hodowca koni. Jego 
sława znawcy wierzchowców dotarła do cara Aleksandra. 
Monarcha zaproponował mu wyjazd na Wschód w celu za-
kupu koni arabskich. Rzewuski konie kochał, nie wahał się 
więc ani chwili. Ruszył w świat w roku 1817 i sprostał zada-
niu, ale w trakcie handlowej eskapady odkrył w sobie pa-
sję podróżnika. Od tej pory jako Tadż al Fahr lub też, jak 
chcą inni – Abdal al Niszan tułał się niczym błędny rycerz 
po stepach i pustyniach, poznał dokładnie Arabię, prze-
mierzył obszary obecnej Syrii, Iraku, Libanu, Palestyny. 
Zżył się z Beduinami – mieszkał z nimi, polował, święto-
wał i brał udział w ich wyprawach wojennych. Kunszt wo-
jenny i odwaga przyniosły mu uznanie i sławę. Przyjęty do 
13 plemion arabskich otrzymał tytuł emira. Jego imię, lub 
też imiona, biegli w językach wschodnich przetłumaczyli 
jako „Wieniec u sławy”. Ale najbardziej zasłynął jako Farys. 
Pod takim imieniem pojawia się w dziełach naszych wy-
bitnych twórców. Rzewuskiemu poświęcili swoje utwory 
m.in.: Adam Mickiewicz (Farys), Juliusz Słowacki (Duma 
o Wacławie Rzewuskim), Wincenty Pol (Hetman Złotobro-
dy), Tadeusz Miciński (wiersz Emir Rzewuski w tomie Nie-
tota), Michał Budzyński (Wacław Rzewuski) oraz Zofia 
Kossak (Stado emira).

Powstały o nim ukraińskie pieśni, np.: „Hej, pane Het-
mane Zołotaja Boroda (...) Hej pane Hetmane, hej pane 
Rewuckij, Prijdy nuże miłyj Lasze (...)”. Przyjaźnił się z To-
maszem Padurą, poetą, piewcą kozaczyzny, popularyzato-
rem folkloru i muzyki ukraińskiej.

O Farysie przetrwała także pamięć na Lubelszczyźnie, 
w ludowej legendzie. W okolicach Opola można usłyszeć 
opowieści, że w powstaniu styczniowym wspierał Polaków 
w bitwie pod Chruśliną (właśnie w pobliżu Opola) niepo-
konany, tajemniczy jeździec spowity w białe, wschodnie 
szaty. Wielki ponoć, bieluteńki niczym śmierć, z uniesioną 
szabla pomykał na widmowym koniu i siał popłoch w mo-
skiewskich szeregach. Umykały przed nim setki wystraszo-
nych kozaków. Czy tajemniczy jeździec faktycznie pojawił 
się na polu walki? W jego czyny można wierzyć lub kwito-
wać wzruszeniem ramion. Ale Chruślina to jedno z nielicz-
nych, wielkich zwycięstw Polaków w powstaniu stycznio-
wym. To także niezwykłe, że w ludowej legendzie burzliwe 
życie Farysa znalazło taki piękny epilog. ■
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Przysłowia 
i powiedzenia 
lubelskie

Zbigniew 
Włodzimierski

Lublinianie? 
Małego dowcipu!

Taką cenzurkę mieszkańcom Lublina wystawił Alek-
sander Werycha Darowski (1815–1874) satyryk, publicy-
sta, historyk, ziemianin osiadły na Ukrainie. Pisał wier-
sze, opowiadania, satyry, m.in. Lament skwirski (1862), 
nawiązujący do buntu chłopskiego w roku 1855; intere-
sował się dziejami Ukrainy, zwłaszcza XVIII w. (w latach 
1862–67 ogłosił z tego zakresu kilka broszur), paremio-
grafią (Przysłowia polskie odnoszące się do nazwisk szla-
checkich i miejscowości 1874) oraz heraldyką, krytycznie 
analizując szlacheckie legendy herbowe.

Z dzieła Przysłowia polskie przypominam rozdział 
Przypowieści prowincjonalne, poświęcony ludzkim przy-
miotom i ułomnościom. Zachowuję oryginalną pisow-
nię i interpunkcję.

Wielkopolanie: wielkiej głowy, ale małego serca.
Małopolanie: małego rozsądku a większej odwagi.
Prusacy: szczerzy ale zawzięci.
Litwa: prosta ale mściwa.
Rusini: do nauk sposobni ale chytrzy.
Żydzi: żyd ochrzczony a wilk chowany to jedno.

I jeszcze jeden rozdzialik Szczególne. A w nim krótko 
o charakterach obywateli paru miejscowości Lubelszczy-
zny i sąsiednich regionów. 

Bełżanie: do prawa nie do korda.
Krasnostawianie: do przyjaźni ale nie do gospodarstwa.
Lublinianie: wspaniałego serca ale małego dowcipu.
Łukowianie: spokojni ale żarłocy.
Podlasianie: dobrzy do rady nie do szabli.
Urzędowianie: do dworu nie do obozu.
Chełmianie: wielkiej pamięci ale małego rozsądku.
Wołynianie: z sercem ale nie z rozsądkiem.

Autor wyliczył po jednej zalecie i jednej wadzie. U lublinian 
dostrzegł brak poczucia humoru, a kogo uważał za tryskają-
cych humorem? Sandomierzan! Ci – według Darowskiego – 
„dowcipni ale nie rozsądni”. A najdowcipniejsi z Przemyśla! 
„Przemyślanie; wielkiego dowcipu, małej cnoty”. I jeszcze 
jedna sentencja, moim zdaniem niezwykle ciekawa. Chodzi 
o obywateli Radomia! „Wierszopisy ale niewstydliwi”. Rodzi 
się pytanie: czy wierszopis – jak uważa Darowski – powi-
nien być wstydliwy? I jeszcze uwaga. Na egzemplarzu, któ-
ry wpadł mi w ręce, w rozdzialiku Szczególne była ręcznie 

dopisana sentencja poświęcona zamościanom. Uważałem 
za konieczne zacytować w tejże relacji: „Zamościanie; o sła-
wę zbyt, o pieniądze mało dbają”.

Tyle Darowski. Obok fraszki współczesnego, lubelskiego 
satyryka Jana Jesiona poświęcone – podobnie jak u dzie-
więtnastowiecznego autora – ludzkim przywarom. Ale nie 
polskich miast i miasteczek, sąsiednich narodów! ■

Jan Jesion
Fraszki o naszych sąsiadach

Nasi sąsiedzi 
Dobrych i gorszych sąsiadów mamy 
poza liniami naszych rubieży,
może więc od nas chociaż słów kilka 
przekazać im warto i należy. 

2022 
Białoruś 

Lubi lwa udawać, choć jest marnym prochem 
w porównaniu z sąsiednim wschodnim molochem.

Czechy 
Kraj to spokojny i z gospodarności w świecie słynie, 
ceniony i szanowany w wielkiej Słowian rodzinie. 

Litwa 
Litwini zrozumieli, że z Polską zgoda 
pewno im siły i znaczenia w świecie doda. 

Niemcy 
Niemiec chce Polskę gnębić i jej szkodzić, 
A są tam i tacy, co chcieliby ją zagłodzić. 

Rosja
Rosjanie lubią przyjeżdżać do Polski,
najchętniej wszakże z ich licznym wojskiem.  

Slowacja
Kraj mały i słaby, w zasobach sił znaczy niewiele,
lecz dobrze jednak, że jest Polski przyjacielem. 

Ukraina 
Ukraino w cierpieniach! Twój los dziś pytania stawia 
o losy świata, sumień istnienie, o granice bezprawia.



A, z cyklu: Alfabet, technika własna

Bibianna Kosierkiewicz

Fragment dzielnicy żydowskiej, z cyklu: Pocztówka z Lublina, collage, technika własna

Z, z cyklu: Alfabet, technika własna



Ryby, z cyklu: Zodiak, collage, technika własna Skrzypce, z cyklu: Instrumenty muzyczne, collage, technika własna

Flet, z cyklu: Instrumenty muzyczne, collage, technika własna Fortepian, z cyklu: Instrumenty muzyczne, collage, technika własna



Trąbka, z cyklu: Instrumenty muzyczne, collage, technika własna



M, z cyklu: Alfabet, technika własna P, z cyklu: Alfabet, technika własna

W, z cyklu: Alfabet, technika własna Bliźnięta, z cyklu: Zodiak, collage, technika własna






