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JACEK RACHFAŁ (Przemyśl)
ORCID: 0000-0002-8288-684X

ŚCIEŻKI ZAPOŻYCZEŃ  
W JĘZYKACH ANGIELSKIM I POLSKIM

Some Paths of Word Borrowing: in English and Polish

Abstract

The present article is a comparison of the processes of acquiring lexical borrowings into English 
and Polish over centuries. The introductory part presents an outline of the histories of the two lan-
guages with their divisions into periods. The succeeding section focuses on examples of borrowed 
words typical of one semantic domain: the language of architecture. The article shows individual 
differences as well as similarities between the two languages. For both the most significant period 
were the Middle Ages and in both cases the borrowings came from the languages of former invaders. 
The 19th and the 20th centuries place Britain and Poland in contrasting political situations, which 
nevertheless resulted in the continuing growth of their lexical resources.

Keywords: borrowing, architecture, house, castle, church

Słowa kluczowe: zapożyczenia, architektura, dom, zamek, kościół

1. Zapożyczenia w teorii językoznawczej i na tle historii obu języków

Obecnie wyraźnie zarysowuje się zbliżenie języków polskiego i angielskiego. Wyni-
ka to po części z wpływu, jaki wywierają na naszą kulturę media anglojęzyczne, wpły-
nęła na torównież polska emigracja zarobkowa do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów 
Zjednoczonych. W tej sytuacji najczęściej Polacy, ale bywa, że i Anglicy, podejmują 
refleksję na temat istoty i pochodzenia materii językowej będącej tkanką tych dwóch 
języków. Okazuje się, że tkanka ta w przypadku obu języków stanowi bogatą mozaikę.

Rzadko się zdarza, by jakiś język rozwijał się w całkowitej izolacji. Języki zwy-
kle mieszają się w sposób naturalny, co może nawet prowadzić – jak to się działo 
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w okresie ekspansji kolonialnej – do powstawania pidżinów, a następnie języków 
kreolskich, które z czasem przeszły w formy ogólnie akceptowane i zinstytucjo-
nalizowane, stając się nowymi językami. Częściej jednak proces zapożyczania 
nie sięga aż tak daleko, języki zachowują swoją tożsamość, ale skala zapożyczeń 
z innych języków może być zdumiewająca, a konkretne słowa po przyswojeniu 
poddawane są intuicyjnej obróbce w zakresie fonologii, morfologii i ortografii, 
co powoduje, że wielu rodzimych użytkowników danego języka nie odbiera tych 
leksemów jako historycznie obce.

1.1. Językoznawcze podejście do zapożyczeń

Angielska teoria językoznawcza rozwinęła dziedzinę zwaną językoznawstwem 
kontaktu. Znaczący wkład wnieśli w nią tacy badacze jak Werner Betz, Einar Hau-
gen i Uriel Weinreich1. Badania Betza dotyczą zapożyczeń w języku niemieckim, 
zaś Haugen i Weinreich bazują na swoich osobistych doświadczeniach związanych 
ze zderzeniem norweskiego (Haugen) oraz jidysz (Weinreich) z amerykańskim 
angielskim. Z kolei polska tradycja językoznawcza skupia się raczej na badaniach 
etymologicznych, czyli na studiowaniu indywidualnego pochodzenia danych słów. 
W dziedzinie tej szlaki przetarł Aleksander Brückner, którego słownik etymolo-
giczny z jednej strony chwalono za odkrywcze walory, z drugiej zaś krytykowano 
za niespójną konstrukcję2. Znacznie bardziej precyzyjny jest słownik Franciszka 
Sławskiego, który niestety nie został dokończony i kończy się na literze „Ł”3. 
Późniejsze słowniki etymologiczne, takie jak również niedokończony słownik 
Andrzeja Bańkowskiego, słownik Krystyny Długosz-Kurczabowej czy Wiesława 
Borysia, posiadają spójne ramy, lecz zawierają jedynie wybrane hasła, pomijając 
wiele istniejących w polszczyźnie słów4.

Na tym tle pozytywnie jawi się angielski OED, czyli Oxford English Dictiona-
ry5 (którego nie należy mylić z licznymi innymi słownikami zawierającymi w ty-
tule słowo Oxford). OED jest w znacznej mierze słownikiem etymologicznym (co 
sugeruje fraza pełnego tytułu pierwszego wydania: „on Historical Principles”). 
Jest to dzieło wielkiego formatu – zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i fi-
zycznym. Plan tego przedsięwzięcia zrodził się w 1857 r., pracę nad nim podjął 
zespół badaczy, a pierwsze pełne, wielotomowe wydanie pochodzi z 1928 r. 

1 W. Betz, Deutsch und Lateinisch: Die Lehnbildungen der althochdeutschen Benediktinerregel, 
Bonn 1949; E. Haugen, The Analysis of Linguistic Borrowing, „Language” 1950, t. 26, nr 2, s. 210-
231; U. Weinreich, Languages in Contact: Findings and Problems, Nowy Jork 1953.

2 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927 (wyd. 8, Warszawa 1988).
3 F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1966.
4 A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 2000; K. Długosz-

-Kurczabowa, Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2003; W. Boryś, Słownik 
etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2005.

5 The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, Oxford-London-Glasgow 1971; The 
Oxford English Dictionary, red. J.A. Simpson, E.S.C. Weiner, wyd. 2, Oxford 1989.
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Ostatnia, trzecia edycja zawiera ponad 300 tysięcy haseł i z założenia doku-
mentuje wszystkie odnotowane w użyciu słowa, wraz z cytatami i datami, od 
roku 1000 do dziś, z uwzględnieniem nowopowstałych odmian geograficznych 
języka angielskiego.

1.2. Rozwój historyczny i periodyzacja języków angielskiego i polskiego

Początki języka angielskiego zwykle łączy się z najazdem Anglosasów na 
celtycką wówczas Brytanię w 449 r. n.e. Najeźdźcy mówiący językiem zachod-
niogermańskim, podobnym do ówczesnych języków mieszkańców obecnych 
Niemiec i Holandii, opanowali teren dzisiejszej Anglii i stopniowo zaczęli tworzyć 
podwaliny anglosaskiej kultury, a wraz z nią języka staroangielskiego, czyli Old 
English. Po kilku wiekach Anglosasi przeżyli serię najazdów skandynawskich 
wikingów, co zakończyło się oddaniem w ich władanie terenów północnej i środ-
kowej Anglii (tzw. Danelaw). Stan ten trwał do najazdu Normanów w 1066 r., 
która to data kończy anglosaski okres historii Anglii, a także okres staroangielski 
w historii języka angielskiego. Przez kolejne 300 lat społeczeństwo angielskie 
trwało w kulturowym i językowym podziale na wykształconych i piśmiennych 
Normanów, mówiących i piszących normańskim dialektem języka francuskiego 
(który notabene z czasem przybrał odrębną postać, stąd nazwa „Anglo-Norman”), 
oraz niepiśmiennych Anglosasów, wciąż posługujących się angielszczyzną, która 
jednak również podlegała stopniowym wpływom płynącym z języka administra-
cji, czyli anglo-normańskiego. Stulecie XIV przyniosło gwałtowną zmianę: oba 
językowe żywioły zaczęły się mieszać, by wreszcie w połowie wieku angielski 
powrócił do parlamentu, a literatura mogła przeżyć nowy rozkwit za sprawą tak 
wybitnych postaci jak Geoffrey Chaucer czy William Langland. Tak rozwinął się 
język średnioangielski, czyli Middle English. Przemiany kulturowe w późniejszych 
wiekach przebiegały w Anglii podobnie jak w innych krajach Europy.

Starałem się zarysować ogólny obraz periodyzacji języka angielskiego, który 
jednak często różni się w szczegółach w ujęciu różnych badaczy. Dla przykładu 
Jacek Fisiak6 proponuje następującą wersję:

OLD ENGLISH: przed staroangielski – Pre-Old English (ok. 450-700)
   wczesny staroangielski – Early Old English (700-900)
   późny staroangielski – Late Old English (900-1100)

MIDDLE ENGLISH: wczesny średnioangielski – Early Middle English 
   (1100-1300)
   późny średnioangielski – Late Middle English (1300-1500)

6 J. Fisiak, An Outline History of English. Volume One, External History, Poznań 1993, s. 24.
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MODERN ENGLISH: wczesny nowoangielski – Early Modern English 
   (1500-1650)

   późny nowoangielski – Late Modern English (1650-1800)
   współczesny angielski – Present-Day English (od 1800)

Rolf Brendt podaje podobny schemat7, natomiast Michel Taillié wprowadza 
nazwy „Tudor English” (dla okresu 1453-1660) oraz „Classical English” (dla lat 
1660-1815)8. Z kolei Ruta Nagucka w tytułach swoich publikacji używa terminów 
„Early New English” i „Late New English”, odnosząc się odpowiednio do okresów 
1500-1650 i 1650-18009.

W ostatnich wiekach, wraz z rozwojem terytorialnym Imperium Brytyjskiego, 
język angielski przyswoił wiele słów z lokalnych języków nowych posiadłości. 
Przykładami mogą tu być:hinduskie jungle (‛dżungla’), afrykańskie, pochodzące 
z języka bantu zebra, afrykanerskie, czyli wywodzące się z okresu holenderskiej 
kolonizacji – trek (‛wędrówka’), australijskie (aborygeńskie) boomerang bądź też 
zapożyczone od amerykańskich Indian wigwam czy tomahawk. Ogromny napływ 
nowego słownictwa nastąpił w Stanach Zjednoczonych, tyglu narodów, gdzie mi-
liony imigrantów z różnych krajów dorzucały do amerykańskiej angielszczyzny 
liczne leksemy z rodzimych języków. I tak amerykański angielski wzbogacił się 
o takie słowa jak kosher (‛koszerny’) z jidysz, pasta (‛makaron’) z włoskiego, 
noodles (‛kluski’) z niemieckiego, bureau (‛biuro’) z francuskiego czy słowiańsko 
brzmiące vodka.

Wydaje się, że dzieje języka polskiego miały przebieg nieco stabilniejszy, po-
zbawiony aż tak silnych punktów zwrotnych. Poniżej widnieje historyczny podział 
języka polskiego na okresy według Zenona Klemensiewicza10:

przedpiśmienny:  od X w. do połowy XII w.
staropolski:   od połowy XII w. do przełomu XV i XVI w.
średniopolski:  od XVI w. do końca XVIII w.
nowopolski:   od końca XVIII w. do 1939
współczesny:  po 1939

Historię zapożyczeń w języku polskim dokumentują takie pozycje jak Zenona 
Klemensiewicza Historia języka polskiego czy Język polski Anny Dąbrowskiej11. 
Najstarsze zapożyczenia w polskim wywodzą się z języka gockiego. Nie są one 
liczne, a przykładami mogą tu być kocioł czy lekarz pochodzące odpowiednio od 

7 R. Brendt, A History of the English Language, Lipsk 1989.
8 M. Taillié, A History of the English Language for Polish Students, Częstochowa 1999.
9 R. Nagucka, An Early New English Reader, Warszawa 1973; eadem, A Late New English 

Reader, Warszawa 1972. 
10 Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, wyd. 3, Warszawa 1976.
11 Ibidem; A. Dąbrowska, Język polski, Wrocław 1998 (wyd. 2, Wrocław 2000).
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gockich katils i lēkeis. Kontakty z Czechami, za których pośrednictwem Polska 
przyjęła chrześcijaństwo, wzbogaciły polszczyznę o takie słowa jak: biskup, diabeł, 
bierzmować czy klasztor, powstałe odpowiednio ze staroczeskich słów: biskup, 
diabel, biřmovati i kláštor12.

Później, w wieku XV w Polsce zapanowała wręcz moda na mówienie po cze-
sku13. Znów zaowocowało to napływem zapożyczeń, co zilustrować można takimi 
słowami jak: wahać się, błagać czy więzienie pochodzące ze staroczeskich: váhat,  
blahati i vĕzeni. W okresie późnego średniowiecza z przeludnionych Niemiec na 
wschód przesunęły się masy ludności, które osiedliły się w polskich wsiach i mia-
stach. Wpływ tego zjawiska dostrzec można w bardzo licznych zapożyczeniach 
z języka średnio-wysoko-niemieckiego, takich jak:

cech (śr.-wys.-niem. zëch(e)), kuśnierz (śr.-wys.-niem. kürsenœre),
ludwisarz (śr.-wys.-niem. rotgiser ‛odlewnik mosiądzu’),
śruba (śr.-wys.-niem. schrūbe), czynsz (śr.-wys.-niem. zins),
handel (śr.-wys.-niem. handeln), waga (śr.-wys.-niem. wāge),
lichwa (śr.-wys.-niem. līhan ‛pożyczyć’), blacha (śr.-wys.-niem. blëch),
sołtys (stniem. scholtis), stodoła (stniem. stadal)

Czas renesansu przyniósł zainteresowanie kulturą włoską. Dało to polszczyźnie 
kolejną porcję zapożyczeń, a przykładami mogą tu być:

bandyta (wł. banditi), bankiet (wł. banchetto, zdrobnienie od banco ‛ława, stół’),
fraszka (wł. frasche ‛błahostka’), gracja (wł. grazzia),
marcepan (wł. marzapane), poczta (wł. posta), bomba (wł. bomba)

Nieco później, siedemnastowieczne zbliżenie polityczne i społeczne z Francją 
rozszerzyło polskie słownictwo o kolejną grupę słów, co odzwierciedlają takie 
przykłady jak:

fryzjer (fr. friseur), dama (fr. dame), gorset (fr. corset), karesy (fr. caresse),
batalion (fr. battalion), awangarda (fr. avant-garde, dosł. ‛przedstraż’),
szarża (fr. charge ‛ranga’, potem ‛atak’), ariergarda (fr. arrière-garde),
artyleria (fr. artillerie), patrol (fr. patrouille)

Kontakty przygraniczne nie mogły nie pozostawić śladu w języku polskim. 
Od sąsiadów zza wschodniej granicy polszczyzna zapożyczyła takie słowa jak:

12 W tego typu słownictwie zwykle tkwi głębsza etymologiczna historia o korzeniach w językach 
klasycznych. W dyskusji o zapożyczaniu prościej jest jednak pozostać przy bezpośrednich źródłach 
procesu.

13 A. Dąbrowska, Język polski, op. cit., s. 82.
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hałas (ukr. hálas), hodować (ukr. hodováty), jar (ukr. jar), serdak (ukr. serdák),
chata (ukr. chat), wertepy (rus. werteb ‛dół’), bałakać (ukr. balagúr ‛gaduła’),
hołubić (ukr. holubyty)

Na południu sąsiadowała Polska z Węgrami, których język jest źródłem takich 
zapożyczeń jak:

dobosz (węg. dobos), hajduk (węg. hajduk ‛żołnierz piechoty’),
hejnał (węg. hajnal ‛jutrzenka’), giermek (węg. gyermek ‛dziecko’)

Dalej na południu znajdowało się państwo Turków, z którymi Polacy prowa-
dzili wojny, ale też układali się w rozmowach pokojowych. Z tureckiego przejął 
polski takie słowa jak:

bazar (tur. bazar), dywan (tur. diwan ‛rada’14), kawa (tur. kahwe),
tytoń (tur. tütün), kefir (tur. kefir), bohater (tur. bahadir),
bukłak (tur. buklak), buława (tur. bulaw(a))

W XIX w. na terenach pod pruskim i austriackim zaborem w polszczyźnie po-
jawiły się kalki językowe takie jak: parowóz (niem. Dampfwagen: Dampf  ‛para’, 
Wagen ‛wóz’) czy czasopismo (niem. Zeitschrift: Zeit ‛czas’ + Schrift ‛pismo’). 
Kalkowano nie tylko złożenia, ale i całe frazy, jak np. to nie idzie (z niem. Das 
gehtnicht). Podobnie działo się pod rosyjskim zaborem, np. fraza zamienić coś na 
coś (zamiast zastąpić coś czymś) to kalka z rosyjskiego заменитьчто-тоначто-то.
Okupacja hitlerowska przyniosła zapożyczenia o bardziej formalnym charakterze, 
na przykład gestapo, ersatz czy esesman, podczas gdy okres wpływów sowieckich 
spowodował napływ kolokwializmów takich jak: swołocz, barachło, aparatczyk 
czy politruk. Z kolei współczesne zapożyczenia z angielskiego reprezentują szero-
kie spektrum: od formalnych menedżer czy establishment, przez słowa związane 
z techniką, takie jak kompakt (ang. CD player) czy kontener (ang. container), do 
czysto slangowych wyrażeń takich jak cool (ang. ‛fajny, spoko’) czy czeknąć (ang. 
check ‛sprawdzić’).

2. Zapożyczenia w języku budownictwa i architektury

Zapożyczenia w obu językach można zilustrować przykładami związanymi 
z jedną domeną, dla przykładu architekturą. Prześledzić zatem warto, jak rozwijało 
się słownictwo w tej dziedzinie w językach angielskim i polskim.

14 Jest to dobry przykład metonimii. Jako że członkowie rady spotykali się w pomieszczeniach 
udekorowanych dywanami, pojęcie dywanu zaczęto wiązać z pojęciem rady. Co ciekawe, w angiel-
skim i niderlandzkim divan oznacza łóżko lub ławę, na której można leżeć.
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2.1. Język angielski

Podstawowe słownictwo dotyczące budowy domu zwykle pochodzi z języka 
staro-angielskiego. Widać to w niżej podanych przykładach:

house (‛dom’, stang. hūs), door (‛drzwi’, stang. duru), floor (‛podłoga’, stang.  flōr),
board (‛deska’, stang. bord), hall (‛sień, izba’, stang. hall, heal),
kitchen (‛kuchnia’, stang. cycene), roof  (‛dach’, stang. hrōf), eaves (‛okap’, stang. efes),
stove (‛piec’, stang. stofa), thatch (‛strzecha’, stang. þeccean ‛cover’),
tile (‛dachówka’, stang. tigule), sill (‛parapet’, stang. syll),
room (‛pokój’, stang. rūm), threshold (‛próg’, stang. þerscold),
stair (‛schody’, stang. stæger), wall (‛mur’, stang. wall, weall),
rafter (‛krokiew’, stang. ræfter), strut (‛zastrzał’, stang. strūt),
post (‛słup’, stang. post), beam (‛belka’, stang. beam)

Można również dostrzec staroangielskie pochodzenie niektórych słów zwią-
zanych z konstrukcją zamków i kościołów:

tower (‛baszta’, stang. tūr), gate (‛brama’, stang. geat),
well (‛studnia’ stang. wielle), ward (‛cela’, stang. weard),
stall (‛stalle’, stang. steal), shaft (‛trzon’, stang. sceaft),
rib (‛żebro’, stang. rib, ribb), spire (‛wieża’, stang. spir),
church (‛kościół’, stang. cirice), rood (‛krzyż’, stang. rōd)

W kontekście znaczącej roli, jaką skandynawscy wikingowie odegrali 
w kształtowaniu kultury i języka angielskiego, słownictwo pochodzenia staro-
nordyckiego stanowi zaskakująco niski procent terminów architektonicznych. 
Zapewne w tej dziedzinie Anglosasi mieli już wystarczający zasób słownictwa 
i nie musieli zapożyczać nowych leksemów. Warto jednak dodać, że zapo-
życzeń skandynawskich jest w angielskim wiele, a część z nich to słowa tak 
podstawowe jak get (‛dostać’), give (‛dać’) czy sister (‛siostra’). Poniżej kilka 
przykładów słów związanych z budownictwem, które wywodzą się z języka 
staronordyckiego:

bond (‛wiązanie’, stnor. bóndi), loop (‛pętla’, stnor. hlaup),
skirt (‛opaska’, stnor. skyrta), thrust (‛parcie’, stnor. þrysta),
window (‛okno’, stnor. vindauga, ‛wind’ + ‛eye’)

Z kolei słownictwo zapożyczone z języka starofrancuskiego już w okresie 
średnioangielskim jest bardzo liczne. Poniższe przykłady zebrano w pomniejsze 
grupy tematyczne:
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DOM
chimney (‛komin’, stfr. cheminée), joist (‛legar’, stfr. giste),
ashlar (‛cios’, stfr. aiseler), quoin (‛naroże’, stfr. coin),
gutter (‛rynna’, stfr. gutiere), entrance (‛wejście’, stfr. entrance),
dormer (‛lukarna’, stfr. dormeor), plate (‛płyta’, stfr. plate),
timber (‛drewniany’, stfr. timbre), trench (‛wykop’, stfr. trenche),
truss (‛kratownica’, stfr. trusse ‛zwitek, kłębek’), brace (‛klamra’, stfr. brace),
penthouse (‛dobudówka’, stfr. apentis ‛doczepka, dodatek’),
study (‛gabinet’, stfr. estudie), sewer (‛kanałściekowy’, stfr. seuwiere),
larder (‛spiżarnia’, stfr. lardier), panel (‛boazeria’, stfr. panel),
closet (‛garderoba’, stfr. closet), jamb (‛ościeże’, stfr. jambe ‛noga’),
collar (‛jętka’, stfr. coler),privy (‛wygódka’, stfr. privé)

KOŚCIÓŁ
crocket (‛żabka, czołganka’, stfr. croket, croquet), chapel (‛kaplica’, stfr. chapele),
foil (‛liść’, stfr. foil), bar (‛pręt’, stfr. barre), gargoyle (‛żygacz’, stfr. gargouille),
presbytery (‛prezbiterium’, stfr. presbiterie), springer (‛wspora’, stfr. espringuer),
pier (‛trzon’, stfr. piere ‛kamień’), pillar (‛filar’, stfr. piler),
respond (‛służka’, stfr. respondre), parclose (‛przegroda’, stfr. parclos),
trave (‛rozpora’, stfr. trave ‛belka’), severy (‛wysklepka’, stfr. civorie),
vault (‛sklepienie’, stfr. voute), trefoil (‛trójliść’, stfr. trefeuil),
quatrefoil (‛czwórliść’, stfr. quatrefoil), cinquefoil (‛pięcioliść’, stfr. cinkfoil),
buttress (‛przypora’, stfr. bouterez), pinnacle (‛pinakiel’, stfr. pinnacle),
chancel (‛chór’, stfr. chancel), aisle (‛nawa boczna’, stfr. ele),
crown (‛zwieńczenie’, stfr. corone), haunch (‛pacha’, stfr. hanche),
base (‛bazakolumny’, stfr. base), corbel (‛kroksztyn’, stfr. corbel),
masonry (‛kamieniarka’, stfr. masonnerie), screen (‛przegroda’, stfr. escran),
lectern (‛lektorium’, stfr. letrun), bay (‛przęsło’, stfr. baec),
cell (‛pole sklepienne’, stfr. celle), boss (‛zwornik’, stfr. boce),
arch (‛łuk’, stfr. arche), perpendicular (‛prostopadły’, stfr. perpendiculer)

ZAMEK
moat (‛fosa’, stfr. motte), bailey (‛dziedziniec’, stfr. baile),
dungeon (‛stołp’, stfr. donjon), crenel (‛glif’, stfr. crenel),
brattice (‛wykusz’, stfr. breteske), alure (‛ganek’, stfr. aleure),
arbalestine (‛otwórstrzelniczy’, stfr. arbalest ‛kusza’),
oeillet (‛otwórs trzelniczy’, stfr. oillet ‛oczko’),
chamber (‛komnata’, stfr. chambre), armoury (‛zbrojownia’, stfr. armurie),
battery (‛stanowisko obronne’, stfr. baterie),
battlement (‛blanka’, stfr. bateillement), turret (‛wieżyczka’, stfr. tourete),
portcullis (‛brona’, stfr. portecoleïce ‛brama sunąca’),
postern (‛poterna’, stfr. postern), scaffold (‛szafot’, stfr. (e)schaffaut)
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Niektóre terminy architektoniczne pochodzą z anglo-francuskiego, odmiany 
francuskiego uformowanej już w Anglii. Za przykład posłużyć mogą:

cottage (‛chata’, anglo-fr. cotage ‛mieszkanie chłopów’),
corner (‛róg’, anglo-fr. corner), cellar (‛piwnica’, anglo-fr. celler),
carcass (‛szkielet’, anglo-fr. carcois), strip (‛pas’, anglo-fr. estrepe),
pantry (‛spiżarnia’, anglo-fr. panterie),
spandrel (‛żagielek’, anglo-fr. zdrobnienie od spaundre, od espandre ‛rozszerzać’)

Wiele terminów architektonicznych zostało zapożyczonych przez angielski, gdy 
francuski osiągnął pozycję standardu językowego. Przykłady takich późniejszych 
już zapożyczeń widnieją poniżej:

hut (‛chata’, fr. hutte), cabin (‛chata’, fr. cabane ‛tymczasowe schronienie’),
batten (‛listwa’, fr. baton), toilet (‛toaleta’, fr. toilette),
enceinte (‛mur obwodowy’, fr. enceinte), merlon (‛ząb w krenelażu’, fr. merlon),
latrine (‛latryna’, fr. latrine), banquette (‛ława muru obronnego’, fr. banquette),
barbican (‛barbakan’,fr. barbicane), chevet (‛wieniec kaplic’, fr. chevet ‛po-

duszka’),
meurtriere (‛mordownia’, fr. meurtriere ‛morderczyni’),
rampart (‛wałobronny’, fr. rempart), embrasure (‛rozglifienie’, fr. embrasure),
oubliette (‛loch’, fr. oublier ‛zapomnieć’), caponier (‛kaponiera’, fr. capon-

niere),
garderobe (‛garderoba’, fr.garder ‛trzymać’ + robe ‛szata’),
emplacement (‛stanowisko strzeleckie’, fr. emplacement),
stockade (‛ostrokół’, fr. estocade), palisade (‛palisada’, fr. palissade),
terreplein (‛stanowisko’, fr. terreplein), redoubt (‛reduta’, fr. redoute),
rondel (‛rondel’, fr. rondel ‛obły przedmiot’), frieze (‛fryz’, fr. frise),
Renaissance (‛renesans’, fr. renaissance), Rococo (‛rokoko’, fr. rococo),
Baroque (‛barok’, fr. baroque), sacristy (‛zakrystia’, fr. sacristie),
tierceron (‛żebro poboczne’, fr. tierceron), façade (‛fasada’, fr. façade),
rayonant (‛promienisty’, fr. rayon ‛promień’), portal (‛portal’, fr. portal),
flamboyant (‛płomienisty’ (gotyk), fr. flamboyant), ogive (‛ostrołuk’, fr. ogive),
trumeau (‛filar międzyościeżowy’, fr. trumeau, dosł. ‛łydka’),
colonnade (‛kolumnada’, fr. colonnade), intrados (‛podłucze’, fr. intrados),
lierne (‛żebro dekoracyjne’, fr. lierne), architrave (‛architraw’, fr. architrave),
archivolt (‛archiwolta’, fr. archivolte), embrasure (‛rozglifienie’, fr. embrasure)

Łacina odciska swe piętno na angielskim od ponad tysiąca lat (nawet ostatnio, 
poprzez tzw. neoclassical compounds, czyli nowe słowa złożone z antycznych 
rdzeni, jak np. television (tele, gr. ‛daleko’ + visio, łac. ‛widzenie’). W wyniku tego 
angielski zawiera zapożyczenia nie tylko z klasycznej i średniowiecznej, ale nawet 
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współczesnej łaciny. Poniższa lista jest ujęciem chronologicznym przykładów 
zapożyczeń z łaciny i zawiera daty pierwszego potwierdzonego użycia danego 
słowa w jego znaczeniu architektonicznym:

725: tile (‛dachówka’, łac. tēgula), 825: temple (‛świątynia’, łac. templum), 
1000: altar (‛ołtarz’, łac. altāre), 1000: post (‛słup’, łac. postis), 1185: triforium 
(‛tryforium’, łac. triforium), 1290: joint (‛łączony’, łac. junctus), 1290: porch 
(‛kruchta’, łac. porticus), 1290: capital (‛głowica’, łac. capitellum), 1432: construction 
(‛konstrukcja’, łac. constructio), 1425: fortalice (‛fortalicja’, łac. fortalitia), 
1456: ventilation (‛wentylacja’, łac. ventilatio), 1483: refectory (‛refektarz’, łac.  
refectorium), 1485: dormitory (‛dormitorium, sypialnia’, łac. dormitorium), 1497: 
ceiling (‛sufit, sklepienie’, łac. caelum ‛niebo’), 1556: casement (‛skrzydło okienne’, 
łac.  casamentum, dosł. ‛domowa rama’), 1563: basilica (‛bazylika’, łac. basilica), 
1570: acute (‛ostry’, łac. acutus), 1586: refuge (‛wieża ostatniej obrony’, łac. 
refugium), 1593: lobby (‛westybul’, łac. lobium), 1609: necessary (‛ubikacja’, łac. 
necessaris, dosł. ‛konieczny’), 1615: intersect (‛przecinać się’, łac. intersecare), 1621: 
transverse (‛poprzeczny’, łac. transversus), 1623: ambulatory (‛ambit, obejście’, 
łac. ambulatorium), 1637: nave (‛nawa główna’, łac. navis ‛statek’), 1641: Gothic 
(‛gotycki’, łac. gothicus), 1656: dome (‛kopuła’, łac. domus ‛dom’), 1662: cruciform 
(‛zbudowany na planie krzyża’, łac. cruciformis), 1664: conservatory (‛oranżeria’, 
łac. conservatorium), 1710: sculptured (‛rzeźbiony’, łac. sculptura), 1729: rusticate 
(‛boniować’, z łac. rusticari ‛żyć na wsi’), 1803: lateral (‛boczny’, łac. lateralis), 
1813: cusp (‛wierzchołek’, łac. cuspis ‛punkt’), 1822: insulation (‛izolacja’, łac. 
insulatusod insula ‛wyspa’), 1834: concrete (‛beton’, łac. concretus ‛twardy, mocny’), 
1835: stellar (‛gwiezdny’, łac. stellaris), 1842: geometrical (‛geometryczny’, łac. 
geometricus), 1845: balistraria (‛otwór strzelniczy’, łac. ballistrarius ‛kusznik’), 
1846: apse (‛apsyda’, łac. apsis), 1848: oculus (‛okno okrągłe’ łac. oculus ‛oko’), 1849: 
conch (‛koncha’ , łac. concha), 1881: aggregate (‛tłuczeń’, łac. aggregatus ‛połączony 
razem’), 1882: foundation (‛fundament’, łac. fundatio), 1900: ferroconcrete (łac. 
ferrum ‛żelazo’ + concrete ‛beton’)

Zapożyczenia z włoskiego pochodzą głównie z XVI i XVII w. i najczęściej 
wiążą się z nazewnictwem elementów systemów fortyfikacyjnych. Poniżej podano 
przykłady takich słów:

bastion (‛bastion’, wł. bastione), banquette (‛ława’, wł. banchetta ‛ławeczka’),
parapet (‛przedpiersie’, wł. para ‛chroniący’ + petto ‛pierś’),
scarp (‛stok’, wł. scarpa), counterscarp (‛przeciwstok’, wł. controscarpa),
terreplein (‛stanowisko strzeleckie’, wł. terrapienare ‛wypełnić ziemią’)

Angielski w ciągu długich lat swojej ewolucji zapożyczał również z wielu in-
nych języków. Tak jak inne obszary, domena architektoniczna jest mozaiką złożoną 
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z elementów różnego pochodzenia. Na przykład bulwark (‛szaniec’) pochodzi 
z średnioduńskiego bolwerk, zaś cross (‛krzyż’) bezpośrednio ze staroirlandzkiego-
cros. Z kolei wimperg (‛wimperga’) wywodzi się z niemieckiego Wimperg, a bun-
galow z hinduskiego baṅglā (‛bengalski’). Co by nie rzec, słownictwo angielskie 
jest bardzo eclectic (i znów zapożyczenie: z greckiego eklecticos ‛selektywny’).

2.2. Język polski

Podstawowe polskie terminy dotyczące techniki budowy domu mają zwykle 
pra-słowiańskie pochodzenie, co ilustrują poniższe przykłady:

dom (*domъ), dwór (*dvьri), izba (*istъba),
gród (*gordъ), krokiew (*krokъ, dosł. ‛noga’),
piec (*pektъ ‛urządzenie do pieczenia’), strzecha (*strĕcha),
piętro (od prętali ‛piętrzyć’), próg (*porgъ),
okno (*okъno), wieża (véža ‛namiot, ruchome schronienie’),
podłoga (od *podložiti ‛podłożyć’),
wrota (*vorta), wykop (od kopati ‛kopać’), ściana (*stena),
gospoda (od gospód ‛pan’), zawias (*zavĕsъ, od zavĕsiti ‛zawiesić’),
sklepienie (*sъklepъ ‛piwnica’, od sъklepnǫti ‛połączyć’)

Na terminy zapożyczone z czeskiego często składają się słowa opisujące bu-
dynek kościoła. Leksemy takie weszły do polszczyzny za sprawą czeskich księży, 
którzy przybyli do Polski po przyjęciu przez nasze państwo religii chrześcijańskiej. 
Przykładami mogą tu być takie terminy jak:

kościół (stczeski kostel), krzyż (stczeski križь),
ołtarz (stczeski oltář), łuk (stczeski luk),
kaplica (stczeski kaplica)

Znaczną część terminów architektonicznych zawdzięczamy też średniowiecznym 
niemieckim osadnikom, którzy mówili językiem średnio-wysoko-niemieckim. Po-
niższe przykłady ilustrują polskie zapożyczenia z tego języka:

buda (śr.-wys.-niem. būde), dach (śr.-wys.-niem. dach),
kuchnia (śr.-wys.-niem. kuchen), ganek (śr.-wys.-niem. ganc),
krużganek (śr.-wys.-niem. kriuzganc), komin (śr.-wys.-niem. kamīn),
stodoła (śr.-wys.-niem. stadel), strych (śr.-wys.-niem. esterîch),
wał (śr.-wys.-niem. wal), furta (śr.-wys.-niem. pforte),
gmach (śr.-wys.-niem. gemach), kruchta (śr.-wys.-niem. gruft),
ratusz (śr.-wys.-niem. rathûs), belka (śr.-wys.-niem. balke),
spiżarnia (śr.-wys.-niem. spîse), gurt (śr.-wys.-niem. gurt),
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rynna (śr.-wys.-niem. rinne), hełm (śr.-wys.-niem. helm),
mur (śr.-wys.-niem. müre), szaniec (śr.-wys.-niem. schanze),
murłata (śr.-wys.-niem. mürelatte), legar (śr.-wys.-niem. leger)

Z łaciny z kolei zapożyczyliśmy wiele starszych terminów o antycznym po-
chodzeniu:

transept (łac. trans ‛przez’+ saeptum ‛przegroda’), nawa (łac. navis ‛statek’),
chór (łac. chorus), kolumna (łac. columna), fosa (łac. fossa),
kurtyna (łac. cortina), cysterna (łac. cisterna), wentylacja (łac. ventilatio),
plinta (łac. plinthus), portyk (łac. porticus), westybul (łac. vestibullum)

W średniowieczu pojęcia związane z nauką i sztuką były zwykle tworzone 
przez uczonych i osoby dobrze wykształcone, które przedkładały łacinę nad języ-
ki rodzime, uważając, że te ostatnie nie są dostatecznie subtelne i precyzyjne,by 
oddać w pełni istotę znaczenia określonych terminów. Zasada ta ma zastosowanie 
również wobec słownictwa architektonicznego, o czym świadczyć mogą poniższe 
przykłady słów pochodzących ze średniowiecznej łaciny:

presbiterium (średniołac. presbyterium), stalla (średniołac. stallum),
zakrystia (średniołac. sacristia), tryforium (średniołac. triforium),
lektorium (średniołac. lectorium), komnata (średniołac. caminata),
tympanon (średniołac. tympanum), portal (średniołac. portale),
refektarz (średniołac. refectorium), fortalicja (średniołac. fortalicium)

Renesans i późniejsze stulecia przyniosły modę na francuski styl życia, czego 
odbiciem są liczne zapożyczenia, także w dziedzinie architektury:

arkada (fr. arcade), kolumnada (fr. colonnade), archiwolta (fr. archivolte),
balustrada (fr. balustrade), fasada (fr. façade), rozeta (fr. rosette),
pinakiel (fr. pinnacle), gargulec (fr. gargouilles), konsola (fr. console),
donżon (fr. donjon), pawilon (fr. pavillon), krenelaż (fr. crénelage),
ambrazura (fr. embrasure), machikuł (fr. machicoulis), reduta (fr. redoute),
kaponiera (fr. caponniére), izolacja (fr. isolation), beton (fr. béton),
salon (fr. salon), piedestał (fr. piédestal), oranżeria (fr. orangerie),
parter (fr. parterre), luneta (fr. lunette), alkowa (fr. alcove), gabinet (fr. cabinet)

Podobnie jak Anglicy, my też zapożyczyliśmy wiele terminów od Włochów, 
koneserów sztuki i piękna oraz doświadczonych budowniczych dzieł obronnych:

parapet (wł. parapetto), barbakan (wł. barbacane), kazamata (wł. casamatto),
palisada (wł. palissade), bastion (wł. bastione), sufit (wł. soffitto),
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loggia (wł. loggia), fronton (wł. frontone), kopuła (wł. cupola),
altana (wł. altana), piano nobile (wł. piano nobile)

Polski żargon (czyli język specjalistyczny) architektury zawiera również mniej 
liczne terminy zapożyczone z innych języków. Najstarszym z nich jest greka, 
z której przejęte zostały takie słowa jak apsyda (grec. apsís ‛sklepienie’) czy glif 
(grec. glyphé ‛płaskorzeźba’). Z kolei przykładem słowa o pochodzeniu ruskim, 
które zaistniało w średniowiecznej polszczyźnie, jest stołp ‛wieża’ (od stołp ‛słup’).

3. Wnioski

Zarówno język polski, jak i angielski zapożyczały na dużą skalę. W obu przy-
padkach z punktu widzenia przemian językowych znaczący był okres średniowie-
cza. Główne źródło zapożyczeń stanowiły języki najeźdźców. W angielskim były 
to: najpierw staronordycki – język wikingów, potem normańska francuszczyzna, 
czyli mowa Wilhelma Zdobywcy i jego następców. W polskim zaś językami 
tymi były: staroczeski, a potem średnio-wysoko-niemiecki. Warto zauważyć, że 
pamięć o wojnach i najazdach bywa krótka i nowe pokolenia niekoniecznie chcą 
rozpamiętywać rany zadane przodkom15. W Anglii traktat z Wedmore (878 r.) 
ustabilizował stosunki na granicy między terytorium wikingów (tzw. Danelaw) 
a ziemiami Anglosasów: tereny przygraniczne stały się odtąd kolebką nowszej 
formy staroangielskiego, naszpikowanej zapożyczeniami z języka Skandynawów. 
Pięć wieków później dotychczas językowo i społecznie podzielona Anglia scaliła 
się w nowy kulturowo organizm, posługujący się nową formą angielszczyzny, 
w której co drugie słowo było zapożyczeniem ze starofrancuskiego lub anglo-
-normańskiego.

W Polsce również zapomniano o czeskich napaściach i najazdach z czasów 
staropiastowskich, a w XV w. w dobrym tonie nawet było mówić po czesku. 
Podobnie wojny z Niemcami, tak częste we wczesnopiastowskim okresie, potem 
zanikły, a miasta i wsie polskie zapełniły się niemieckojęzyczną ludnością, która 
przyniosła polszczyźnie znaczny zastrzyk germanizmów. Epoka renesansu i dwa 
kolejne stulecia cechowały się postawą otwarcia na inne języki, a w szczególności 
na francuski i włoski. Oznaczało to napływ zapożyczeń z tych właśnie języków 
i pod tym względem polski oraz angielski rozwijały się podobnie. Różnice widać 
natomiast w późniejszych wiekach. Polska, dostawszy się pod zabory, znalazła 
się pod językową presją nowych administracji, co zaowocowało pojawieniem się 
w polszczyźnie rusycyzmów i współczesnych nam germanizmów. Te same języki, 
w nowych odsłonach ideologicznych, przyniosły napływ kolejnych zapożyczeń 

15 Mechanizm ten widoczny jest także w historii innych języków. Węgierski zapożyczył wiele 
z języków słowiańskich i niemieckich sąsiadów, mimo iż Węgrzy wcześniej toczyli wojny z tymi 
narodami. Podobnie turecki wzbogacił się, czerpiąc z zasobów perskich i arabskich.
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w czasach hitlerowskiej okupacji i sowieckiej dominacji. Dla Anglii natomiast 
wieki XVIII i XIX to czas przyrostu posiadłości zamorskich, z których do języka 
angielskiego napłynęły egzotyczne zapożyczenia. W czasach współczesnych, 
wraz z nową wizją globalnej wioski, angielski zapożycza coraz mniej16 i staje się 
chyba bardziej językiem dającym siebie innym, a jednym z beneficjentów jest 
język polski.

Rozmiar zjawiska zapożyczania może zdumiewać. W języku polskim trudno 
policzyć wszystkie istniejące w nim słowa, choćby ze względu na niejasność 
wobec kwestii zdrobnień, spieszczeń i zgrubień: nie wiadomo, czy traktować je 
jako osobne leksemy czy nie. Dlatego też trudno oszacować, jaki udział procen-
towy w polskim słownictwie stanowią zapożyczenia – prawdopodobnie jest on 
bardzo duży. W angielskim zaś, jako że mechanizmy słowotwórcze są tu bardziej 
schematyczne i mniej umotywowane emocjami mówiącego (co hamuje fantazję 
w tworzeniu zdrobnień i spieszczeń, nie mówiąc już o zgrubieniach, których w an-
gielskim brak), taki rachunek jest łatwiejszy. Dennis Freeborn podaje, że słowa 
wywodzące się z oryginalnych anglosaskich leksemów stanowią 29% współcze-
snej angielszczyzny17. Zatem pozostałe to zapożyczenia. Co więcej, powszechnie 
przyjmuje się, że słownictwo angielskie liczebnie znacznie przewyższa zasoby 
leksykalne innych języków europejskich; w znacznej mierze bogactwo to zaistniało 
właśnie za sprawą zapożyczeń.

16 bbc.com, Does English still borrow words from otherlanguages?, https://www.bbc.com/news/
magazine-26014925.

17 D. Freeborn, From Old English to Standard English: A Course Book in Language Variation 
Across Time, Ottawa 1992.
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W okresie dwuletniego bezkrólewia, jakie nastąpiło po śmierci Ludwika Wę-
gierskiego w 1382 roku jednym z najpoważniejszym kandydatów do polskiej 
korony był Siemowit IV, książę na Rawie i Płocku. Cieszył się on znacznym po-
parciem wśród rycerstwa polskiego, zaś apogeum jego starań o władzę w Polsce 
stanowił zjazd w Sieradzu (28 marca 1383 roku), kiedy zgromadzona tam szlachta 
obwołała go królem. Do jego elekcji na króla nie doszło na skutek interwencji 
kasztelana wojnickiego Jana Tęczyńskiego, ale książę mazowiecki kontynuował 
starania o tron polski, które zakończyły się niepowodzeniem. Ostatecznie Sie-
mowit IV uznał władzę Jadwigi Andegaweńskiej, a później także Władysława II, 
z którym zawarł układ w grudniu 1385 roku. Jednym z elementów porozumienia 
było postanowienie  o ślubie między księciem płockim a Aleksandrą Olgierdówną, 
siostrą Jagiełły. W literaturze podejmowano już zagadnienie relacji między królem 
Władysławem II a księciem Siemowitem, w szczególności należy tu wskazać 
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opracowania Mariusza Webera1 i Jana Jeża2, jednak znaczenie małżeństwa między 
Siemowitem IV i Aleksandrą, a także wpływ tej ostatniej na sytuację polityczną 
i relacje między szwagrami, zdają się nie być dostatecznie uwzględnione. Dotych-
czasowe prace traktują księżnę mazowiecką w sposób marginalny, koncentrując 
się raczej na relacjach pomiędzy wymienionymi wyżej władcami. Artykuł ten 
stawia sobie za cel prześledzenie wpływu tego mariażu na relacje między królem 
polskim i księciem mazowieckim.

 Po śmierci Ludwika Węgierskiego władzę w Polsce miała objąć jego córka 
Maria, wraz z małżonkiem (w tym czasie jeszcze narzeczonym) Zygmuntem 
Luksemburskim. Dość niespodziewanie dla panów polskich Maria została koro-
nowana na królową Węgier. Na Węgrzech żywa była koncepcja, by Maria konty-
nuowała politykę zmarłego ojca i połączyła  w swym ręku władzę nad obydwoma 
królestwami, jednak te plany zostały zaniechane na skutek determinacji polskich 
panów, niechętnych takiemu rozwiązaniu3. W związku z tym – w myśl wcześniej-
szych układów dynastycznych w Koszycach (17 września 1374 roku) – naturalną 
kandydatką do polskiej korony stawała się Jadwiga, jednak polscy możnowładcy 
nie akceptowali jej narzeczonego, Wilhelma Habsburga, w roli swojego króla. 
W związku z zaistniałą sytuacją uaktywnili się stronnicy księcia mazowieckiego 
Siemowita IV; w skład tego stronnictwa, uformowanego nieoficjalnie zapewne 
jeszcze za życia króla Ludwika4, wchodzili głównie możnowładcy z Wielkopolski 
i Kujaw. Książę mazowiecki, wsparty przez Krzyżaków, którzy popierali jego 
kandydaturę5, już w styczniu 1383 roku obległ Kalisz, a jeszcze tego samego 
roku jego hufce wraz z siłami jego zwolenników opanowały Kujawy Brzeskie 
i najważniejsze grody znajdujące się na tym terenie: Brześć, Kowal, Kruszwicę  

1 M. Weber, Król i jego lennik. Konflikty księcia mazowieckiego Siemowita IV z Władysławem 
Jagiełłą, „Przegląd Historyczny” 2006, nr 97/2, s. 241-255.

2 J. Jeż, Z nieprzyjaciela w wiernego sojusznika, czyli relacje Siemowita IV z Jadwigą Ande-
gaweńską i Władysławem Jagiełłą, [w:] Vade Nobiscum, t. XX, red. P. Budzyński, M. Dawczyk,  
K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski, Łódź 2019, s. 61-71.

3 J. Nikodem, Jadwiga król Polski, Wrocław 2009, s. 85, 88. Ostateczny upadek kandydatury 
Zygmunta miał miejsce w zjeździe w Wiślicy, mającym miejsce 6 grudnia 1382 r. Ibidem, s. 97-99.

4 Jeszcze za życia króla Ludwika Siemowit IV zabiegał o to, by arcybiskupem gnieźnieńskim (po 
śmierci Jana Suchywilka) został przychylny mu Dobrogost, który miał nawet obiecać mazowieckiemu 
księciu, że po śmierci Ludwika Węgierskiego koronuje Siemowita IV na króla Polski. Ludwik udaremnił 
jednak te plany i doprowadził do wyboru oddanego sobie Bodzęty na urząd arcybiskupi. A. Świeżawski, 
Rawskie Księstwo Piastów Mazowieckich 1313-1462. Dzieje polityczne, Łódź 1975, s. 66-68.

5 Jak słusznie zauważył J. Grabowski, z punktu widzenia władz zakonu krzyżackiego Siemowit IV 
był o wiele korzystniejszym dla nich sąsiadem i woleli widzieć na tronie polskim jego zamiast kogoś 
ze znacznie potężniejszej, luksemburskiej czy litewskiej, dynastii. J. Grabowski, Dynastia Piastów 
mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Kra-
ków 2016, s. 101; J. Grabowski, Siemowit IV (ok 1352-1426), [w:] idem, Poczet książąt i księżnych 
mazowieckich, Kraków 2019, s. 159-160; Już w grudniu 1382 roku, zaledwie w dwa miesiące po 
śmierci króla Ludwika, Siemowit IV za zgodą starszego brata Janusza I zastawił zakonowi krzyżac-
kiemu zamek Wiznę i ziemię wiską. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkp. nr 253 vol. III k.10; 
Iura Masoviae Terrestria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego), t. I (1228-1471), 
opracował i podał do druku J. Sawicki, Warszawa 1972 (dalej: IMT), nr 26.
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i Radziejów6. Do zwolenników księcia dołączył w tym czasie arcybiskup gnieź-
nieński Bodzęta. W tym czasie narodził się plan, by Siemowit IV poślubił królewnę 
Jadwigę, co zapewniłoby mu legalną władzę w Polsce, a zarazem nie naruszałoby 
umów panów polskich  z domem andegaweńskim. Wkrótce miał nastąpić zjazd 
w Sieradzu, będący punktem zwrotnym w staraniach księcia o koronę polską7.

Na dzień 28 marca 1383 roku wyznaczono datę zjazdu w Sieradzu, na którym 
polscy panowie mieli udzielić odpowiedzi na propozycję królowej węgierskiej 
Elżbiety, która wyraziła zgodę, by jej córka Jadwiga została koronowana na króla 
Polski (czego żądali polscy szlachcice i możnowładcy), ale by po tym wydarzeniu 
wróciła na trzy lata na Węgry (co budziło opory w Polsce). O znaczeniu poparcia, 
jakim cieszył się w tym czasie Siemowit IV, świadczą słowa Jana z Czarnkowa: „In 
quo colloquio multi pro ceres regnis perabant tunc Semovithum ducem Mazoviae 
in regem Poloniae prout affectabant communiter assumendum”8. Podczas obrad 
arcybiskup Bodzęta (w tym czasie zwolennik Siemowita IV) poddał pod rozwa-
gę zebranych pomysł, by wybrać Siemowita IV na króla Polski, co spotkało się 
z żywym entuzjazmem9. Ostatecznie do elekcji nie doszło na skutek interwencji 
kasztelana wojnickiego Jana z Tęczyna, należącego do stronnictwa krakowskiego, 
które dążyło do dotrzymania umów z domem andegaweńskim, a także do poślu-
bienia Jadwigi wielkiemu księciu litewskiemu Jagielle10.

6 J. Grabowski, Siemowit IV, op. cit., s. 158.
7 Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga Dziesiąta. 1370-1405, 

przekład na język polski Julia Mrukówna, Warszawa 1981 (dalej jako: Jan Długosz, Roczniki, ks. 10), 
s. 138-139, 140-141, 142-143, 153-154; Jan z Czarnkowa, Kronika, tłum. J. Żerbiłło, Kraków 2012,  
s. 52-53, 113-114, 122-123; J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, op. cit., s. 99; idem, Siemo-
wit IV, op. cit., s. 158; W. Graczyk, The Political Activity of Mazovian Dukes between the 13th and 15th 
Century, „The Person and the Challenges” 2015, vol. 5, no. 1, s. 219-230 (http://dx.doi.org/10.15633/ 
pch.936, dostęp: 6.01.2018), s. 6-7; J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław 
2006, s. 106-107; J. Nikodem, op. cit., s. 83-88, 90-91, 99, 101; J. Sperka, Władysław książę opolski, 
wieluński, kujawski, dobrzyński, Pan Rusi, Palatyn Węgier i Namiestnik Polski (1326/1330-8 lub 18 
maja 1401), Kraków 2016, s. 120, 121; A. Supruniuk, Siemowit IV, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
Warszawa–Kraków 1996-1997, t. 37, s. 76-77; A. Świeżawski, op. cit., s. 66-68.

8 Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum, oprac. J. Szlachtowski, Lwów 1872, s. 135; „na 
tym zjeździe wielu panów Królestwa spodziewało się, że Siemowit, książę mazowiecki, będzie 
wspólnie na króla polskiego – jak tego sobie życzyli – wybrany” (Jan z Czarnkowa, op. cit., s. 125).

9 Jan z Czarnkowa, op. cit., s. 125; Jan Długosz zapisał nawet, że „fere universorum sentenciis Semo-
vitum Maszowie ducem in Polonie regem assumi, eique regiam virginem Hedwigim placuit desponari”; 
Joannis Dlugossi, Annales seu Croniace incliti Regni Poloniae. Liber Decimus. 1370-1405, textum 
recensuit et moderavit D. Turkowska, Varsaviae 1985, s. 117 (dalej jako: Joannis Dlugossi, Annales, liber 
10); „niemal jednogłośnie postanowiono wybrać na króla polskiego księcia mazowieckiego Siemowita 
i wydać za niego za mąż królewnę Jadwigę” (Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 155).

10 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 155-157; Jan z Czarnkowa, op. cit., s. 125-126; J. Grabowski, 
Siemowit IV, op. cit.,s. 159; J. Nikodem, op. cit., s. 104; J. Sperka, op. cit., s. 122; A. Supruniuk, op. 
cit., s. 77; A. Świeżawski, Nadanie ziemi bełskiej Siemowitowi IV, [w:] Mazowsze i Ruś Czerwona 
w średniowieczu. Wybór prac, red. M. Cetwiński, Częstochowa 1997, s. 137; A. Świeżawski, Rawskie 
Księstwo Piastów Mazowieckich, op. cit., s. 73-74; Wcześniej kandydaturze Siemowita IV zdecy-
dowanie przeciwstawił się jego szwagier, książę opolski i wieluński Władysław, ale jego sprzeciw 
nie przyniósł zamierzonego skutku, a sam książę śląski przypłacił to krótkotrwałym uwięzieniem. 
J. Długosz, op. cit., s. 155-156; J. Sperka, op. cit., s. 121.
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Nie zrażając się klęską poniesioną na zjeździe w Sieradzu, książę Siemowit IV 
kontynuował zabiegi o zdobycie polskiej korony, organizując między innymi 
nieudaną próbę wkradnięcia się do Krakowa (przebywając incognito w orszaku 
arcybiskupa gnieźnieńskiego), uprowadzenia Jadwigi oraz zmuszenia jej do mał-
żeństwa i wspólnej koronacji11. Siemowit IV zdołał opanować Kujawy, a także 
uderzył na Wielkopolskę i obległ Kalisz12. Zawarto wówczas rozejm mający 
obowiązywać do 29 września 1383 roku, jednak zaniechanie działań zbrojnych 
doprowadziło do osłabienia pozycji księcia i do rozgoryczenia wielu jego wiel-
kopolskich zwolenników, a w konsekwencji – do porzucenia przez nich obozu 
mazowieckiego. Wykorzystując dogodny moment panowie małopolscy sprowadzili 
z Węgier posiłki dowodzone przez Zygmunta Luksemburskiego, które spustoszyły 
ziemie mazowieckie podlegające władzy Siemowita IV. Niepowodzeniem okazał 
się również kolejny zjazd do Sieradza, gdzie poparcie dla Siemowita było już tak 
słabe, że obecny tam arcybiskup Bodzęta nie zdecydował się na koronację księcia 
mazowieckiego13.

Na skutek nieprzejednanej postawy panów polskich, którzy w Radomsku (ma-
rzec 1384 roku) postawili królowej Elżbiecie ultimatum, ta ostatecznie zgodziła 
się na wysłanie swojej córki Jadwigi do Krakowa. Koronacja miała miejsce 16 
października 1384 roku14. Kilka dni po tej uroczystości książę Siemowit zwrócił 
się do panów krakowskich z prośbą  o możliwość poślubienia Jadwigi, jednak jego 
propozycja została odrzucona. Widząc, że czas działa na jego niekorzyść, książę 
mazowiecki pożyczył od Krzyżaków 4600 kop groszy praskich, zastawiając im 
ziemię zawkrzeńską, co umożliwiło mu dalszą działalność15 – wkrótce zbrojnie 
zajął Łęczycę i ziemię łęczycką, a także część ziemi dobrzyńskiej i radomskiej. 
Panowie polscy, nie chcąc ryzykować przedłużania się konfliktu, zwłaszcza wobec 
pertraktacji toczonych z Wielkim Księstwem Litewskim, zawarli rozejm z księciem 
Siemowitem i uznali jego zdobycze terytorialne16.

Pomimo niewątpliwego sukcesu, jakim było zbrojne zajęcie ziem, a później 
uzyskanie legalizacji tego działania, Siemowit IV bez wątpienia miał świadomość, 

11 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 158-159; Jan z Czarnkowa, op. cit., s. 127-128. 
12 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 159-162.
13 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 159-165, 168-170, 173; Jan z Czarnkowa, op. cit., s. s. 128-131; 

J. Grabowski, Siemowit IV, op. cit., s. 159; J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, op. cit., s. 108;  
J. Nikodem, op. cit., s. 104, 110-111; J. Sperka, op. cit., s. 123; A. Supruniuk, op. cit., s. 77;  
A. Świeżawski, Rawskie Księstwo Piastów Mazowieckich, op. cit., s. 74-75; Według kronikarzy 
obecny na tym zjeździe Bodzęta proklamował Siemowita królem, ale nie odważył się go koronować. 
Zob. Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 162; Jan z Czarnkowa, op. cit., s. 130. 

14 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 181-187; Jan z Czarnkowa, op. cit., s. 143; J. Krzyżaniakowa, 
J. Ochmański, op. cit., s. 103, 105; J. Nikodem, op. cit., s. 119-120, 177-178; J. Sperka, op. cit.,  
s. 125-128.

15 IMT, nr 29.
16 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 188-192, 201-205; J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowiec-

kich, op. cit., s. 102; J. Grabowski, Siemowit IV, op. cit., s. 159; J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, 
op. cit., s. 103-115; J. Nikodem, op. cit., s. 157-200; A. Supruniuk, op. cit., s. 77.
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że w obecnej sytuacji politycznej nie ma realnych szans na zdobycie polskiej 
korony, a czas działa na jego niekorzyść, zwłaszcza wobec postępujących roz-
mów polsko-litewskich. Z tego powodu na przełomie 1385 i 1386 roku szukał 
porozumienia z dworem krakowskim, a także z Jagiełłą. W dniu 12 grudnia 1385 
roku zawarł z Jadwigą Andegaweńską układ, na mocy którego miał opuścić oku-
powane ziemie, w zamian za co obiecano mu wypłacenie kwoty 10 000 kop groszy 
praskich z zastrzeżeniem, że książę uwolni Kujawy spod swojej władzy dopiero 
po otrzymaniu całej sumy, co nastąpiło ostatecznie dopiero 26 maja 1398 roku17. 

W swoich badaniach Janusz Grabowski sugeruje, że na przełomie 1385 i 1386 
roku Siemowit IV wciąż cieszył się „sporym poparciem wśród rycerstwa pol-
skiego”18 i król-elekt (Jagiełło) musiał się liczyć z księciem mazowieckim, czego 
wyrazem było to, że to właśnie on zainicjował rozmowy19. W innym miejscu po-
lemizuję z tą tezą20, tu zaś chcę zaznaczyć, że pozycja Siemowita była potencjal-
nie silna – w bezpośredniej, zbrojnej czy dyplomatycznej konfrontacji z panami 
krakowskimi, domem andegaweńskim i wielkim księciem litewskim nie miał on 
właściwie żadnych szans na zwycięstwo21. Niezależnie od tego, należy zwrócić 
uwagę na to, że książę Siemowit pochodził z dynastii „panów przyrodzonych”, 
co nie pozostawało bez znaczenia dla wielu panów polskich22, bez wątpienia 
wciąż miał sojuszników, mógł też liczyć na to, że w razie konfliktu do grona jego 
zwolenników powróci wielu tych, którzy już kiedyś stali po jego stronie, dał się 
też poznać jako śmiały  i zdecydowany władca. Dla potwierdzenia tej tezy warto 
tu przytoczyć słowa Długosza, które być może nie opisują stanu faktycznego, ale 
prawdopodobnie oddają ówczesne poglądy. Kronikarz zapisał, że król Władysław: 
„Sororis autem sue Alexandre maritum Semovitum Maszovie ducem, quem noverat 
ad succedendum in regem at Regnum Polonie ius naturale et per eleccionem 
queistum habuisse (podkreślenie – autor), volens efficere super adampto regno 
placatum, Radomiensem terram pro dote perpetua donacione largiturum se illi 

17 AGAD, dok. perg. nr 23, 41; IMT, t. I, nr 30, 50.
18 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, op. cit., s. 99.
19 Ibidem.
20 J. Jeż, op. cit., s. 68; Nie odrzucam jednak twierdzenia, że to Jagiełło był inicjatorem rozmów, 

tym bardziej, że jest to potwierdzone przez tzw. „Artykuły mazowieckie”. Articuli Vladislao Regi 
Poloniae a ducibus Masoviae traditi Sandomiriae (dalej: Articuli), A. D. 1426, wydał W. Kętrzyński, 
[w:] Monumenta Poloniae Historica, t. VI, Kraków 1893, s. 631.

21 Na zawsze w sferze przypuszczeń pozostanie, czy w takiej sytuacji władze zakonu krzyżackiego 
zdecydowałyby się na zbrojne poparcie roszczeń Siemowita IV, choć bez wątpienia wojna domowa 
w Polsce czy wojna między Koroną a Wielkim Księstwem byłaby z ich punktu widzenia o wiele 
korzystniejsza niż sojusz między tymi dwoma krajami.

22 Daje temu wyraz Długosz, pisząc o koronacji Jagiełły: „Quod propriis et naruralibus Polonie 
proincibus a katholicis parentibus genus ducentibus Divina permissione propter eorum excessus et 
demerita reprobatis  et neglectis, in barbarum et alienum principem collata”; Joannis Dlugossi, An-
nales, liber 10, s. 155; „Polacy odrzuciwszy ze wzgardą i lekceważeniem własnych, dziedzicznych 
książąt polskich wywodzących swój ród z chrześcijańskich rodziców ofiarowali za zezwoleniem 
Bożym w słusznej karze za ich występki koronę pogańskiemu, obcemu księciu.” (Jan Długosz, 
Roczniki, ks. 10, s. 204). 
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astringit”23. Można też przyjąć – za kroniką Długosza – że jeszcze w lipcu 1385 
roku rozważano w Krakowie kandydaturę Siemowita do tronu polskiego24. Po-
wyższe rozważania wskazują na to, że porozumienie pomiędzy Siemowitem IV 
a wielkim księciem leżało w interesie obydwu stron, a w danej sytuacji politycznej 
obaj władcy winni o nie zabiegać.

Zawarte między monarchami porozumienie zakładało nadanie księciu płoc-
kiemu pewnego, na razie nieskonkretyzowanego, terytorium na Rusi25 oraz po-
ślubienie przez niego Aleksandry Olgierdówny, siostry Jagiełły. Ponadto, według 
tak zwanych „Artykułów  mazowieckich” król miał wówczas obiecać księciu 
mazowieckiemu roczną pensję wynoszącą 900 grzywien26. Do ślubu doszło naj-
prawdopodobniej w lutym 1387 roku27, choć Długosz datuje wydarzenie na rok 
138828. Zapewne wtedy też doszło do chrztu Aleksandry, gdyż, jak zapisał kronikarz 
król Władysław „data insuper sorore germana Alexandra nomine, que ante bapti-
satum […] duci Semovito Maszowie […] in Polonie Regnum divertit”29. Trudno 
natomiast wyobrazić sobie, by Siemowit IV mógł poślubić Aleksandrę, gdy ta 
była jeszcze nieochrzczona. Książę mazowiecki w lipcu następnego roku zapisał 
swojej żonie Aleksandrze wiano na ziemi rawskiej i sochaczewskiej, przy czym 
tę ostatnią zamienił później na ziemię gostynińską; 3 lipca 1388 roku dygnitarze 
mazowieccy w dokumencie poręczali wykonanie układu między swoim władcą 
(Siemowitem IV) a królem polskim w sprawie zabezpieczenia wiana i gwaranto-
wali jego wykonanie w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia dokumentu30. 

23 Joannis Dlugossi, Annales, liber 10, s. 172; „Chcąc zaś ułagodzić męża swej siostry Alek-
sandry, księcia mazowieckiego Siemowita, z powodu odebrania mu królestwa – wiedział o nim, że 
miał  on zarówno dziedziczne,  jak i  nabyte  przez wybór prawo do następstwa na 
t ronie  Królestwa Polskiego (podkreślenie Jan Jeż) – zobowiązał się, że da mu jako wieczyste 
uposażenie ziemię radomską.” Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 224. 

24 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 191-193. 
25 Według „Artykułów mazowieckich” przedstawionych królowi Władysławowi II przez synów 

Siemowita IV: Siemowita V, Kazimierza II i Władysława I w 1426 roku na zjeździe sandomierskim 
Jagiełło miał na przełomie 1385 i 1386 roku obiecać księciu mazowieckiemu wszystkie należące 
do niego (Jagiełły) ziemie ruskie („omnes et singulas terras Russie”). Articuli, s. 631; Tezę tę obalił 
Aleksander Świeżawski. Nadanie ziemi bełskiej Siemowitowi IV, op. cit., s. 137-138.

26 Articuli, s. 633-634.
27 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, op. cit.,s. 99-100; W. Graczyk, op. cit., s. 7; 

A. Supruniuk, op. cit., s. 77; A. Świeżawski, „Districtus Podhoryayensis” a sprawa rzekomego 
nadania Podola Siemowitowi w świetle źródeł, [w:] Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu. 
Wybór prac, red. M. Cetwiński, Częstochowa 1997, s. 35-36; A. Świeżawski, Nadanie ziemi bełskiej 
Siemowitowi IV, op. cit., s. 137-154; M. Weber, op. cit., s. 242.

28 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 223-224.
29 Joannis Dlugossi, Annales, liber 10, s.  172; „Oddawszy nadto swoją rodzoną siostrę Aleksandrę, 

która przed chrztem (…), za żonę księciu mazowieckiemu Siemowitowi […] udał się do Królestwa 
Polskiego.”, J. Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 223-224; Również przy opisie chrztu Jagiełły nie ma 
wzmianki o chrzcie Aleksandry. Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 202. 

30 „dare et assignare infra hinc et decursum duarum septimanarum contunuo sequencium iuxta 
tractatum”, IMT, t. I, nr 35; Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, obejmujący bulle 
papieżów, przywileje królów polskich i książąt mazowieckich, tudzież nadania tak korporacyj, jako 
i osób prywatnych, wydał J. T. Lubomirski, Warszawa 1863 (dalej jako: KDMaz), nr 115.
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Przysięgli ponadto, że dostojnicy, rycerze i ziemianie ziem rawskiej  i sochaczew-
skiej złożą księżnej Aleksandrze hołd lenny31. Natomiast należy tu przypomnieć, że 
na początku 1386 roku Siemowit IV wyruszył na spotkanie ciągnącego do Krakowa 
Jagiełły, spotkał się z nim w Zawichoście, a następnie wyruszył do Krakowa, by 
wziąć udział w uroczystościach chrztu, ślubu i koronacji króla Władysława32.

Trzeba uznać, że Siemowit IV sumiennie wywiązywał się z przyjętych na siebie 
zobowiązań lennika. Jak podnosi Mariusz Weber, poparcie księcia płockiego dla 
nowo koronowanego króla Władysława znacząco pomogło temu ostatniemu bez 
przeszkód przejąć władzę w Polsce33. Siemowit IV towarzyszył swojemu królewskie-
mu szwagrowi w wyprawie na Litwę w 1387 roku, swoją obecnością i autorytetem 
wspierając chrystianizację Wielkiego Księstwa34. Również w późniejszych latach 
Siemowit IV wspierał swojego suwerena, czego wyrazem był jego udział w zbrojnej 
wyprawie przeciwko Władysławowi Opolczykowi35 oraz na Morawy w 1399 roku; ta 
ostatnia była skierowana przeciwko margrabiemu Jostowi, sojusznikowi Zygmunta 
Luksemburskiego. Książę uczestniczył także w polsko-krzyżackich rokowaniach 
w Raciążku w 1404 roku, a w krytycznym, decydującym momencie wielkiej wojny 
jego chorągwie pociągnęły na pola grunwaldzkie, gdzie walczyły pod dowództwem 
książęcego syna Siemowita V. Jako wyraz wdzięczności król nadał Siemowitowi 
dwa zamki krzyżackie leżące na pograniczu z Mazowszem: Działdowo i Szczytno36. 
Kontrowersyjną mogła się wydawać decyzja księcia, który od momentu rozpoczęcia 
działań wojennych usilnie starał się o zakończenie ich na drodze pokojowej, a woj-
nę zakonowi wypowiedział  w ostatniej możliwej chwili – w lipcu 1410 roku. Po 
zakończeniu wojny książę osobiście uczestniczył w rokowaniach i przywiesił swoją 
pieczęć do dokumentu zawartego pokoju między stronami 1 lutego 1411 roku37. Tak-
że po zakończeniu wielkiej wojny Siemowit pozostawał wiernym lennikiem króla 
Władysława, wysyłając własną delegację, by na soborze w Konstancji wspierała 
sprawę króla polskiego. Również udział jego synów na uroczystościach koronacyj-
nych królowej Zofii dobrze świadczy o relacjach dworu płockiego wobec Krakowa 
(sam książę Siemowit IV był już w tym czasie schorowany i nie mógł osobiście 

31 „Spondemus insuper et pollicemur omnimode, quod omnes et singuli barones, nobiles, mi-
lites et terrigene predictorum districtum Rawensis et Sochaczoviensis sepidicte domine Allexandre 
fidelitatis omagium prestabunt et facient tanquam sue domine et heredi” (Ibidem).

32 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, s. 99; W. Graczyk, op. cit., s. 7; M. Weber, 
op. cit., s. 242-243.

33 M. Weber, op. cit., s. 243.
34 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 209.
35 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 280; Mariusz Weber sugeruje, że udział wojsk mazowieckich 

w wyprawie na Opolczyka było ceną, jaką Siemowit IV musiał zapłacić za oficjalne nadanie mu 
ziemi bełskiej, z czym jego suweren zwlekał od 1386 roku. M. Weber, op. cit., s. 245.

36 J. Grabowski, Siemowit IV, op. cit., s. 161.
37 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, op. cit.,s. 103-104; W. Graczyk, op. cit.,  

s. 8-9; J. Jeż, op. cit., s. 69; A. Supruniuk, op. cit., s. 77.
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przybyć)38. Wskazane jest tu zwrócić uwagę na jeden szczególnie istotny, nieco 
wcześniejszy moment. W 1399 roku, gdy zmarła królowa Jadwiga, Siemowit IV 
nie podnosił swoich roszczeń do polskiej korony39. Jadwiga Krzyżaniakowa i Jerzy 
Ochmański dowodzą, że w momencie śmierci Jadwigi pozycja Władysława II jako 
króla Polski była już ugruntowana i przypuszczają – za Oskarem Haleckim – że 
królewski zamiar porzucenia władzy w Koronie był jedynie zręcznym zabiegiem 
mającym jeszcze bardziej ugruntować jego pozycję40. Nie można jednak zapomi-
nać, że dla wzmocnienia i większego jeszcze zalegalizowania pozycji Władysława 
Jagiełły jego doradcy zaproponowali, by poślubił on Annę Cylejską, wnuczkę Ka-
zimierza Wielkiego, o której Długosz pisał, że jest to „heredem Regni Polonie eque 
iustam”41. Nie odrzucając wymienionej wyżej opinii Jadwigi Krzyżaniakowej oraz 
Jerzego Ochmańskiego pamiętać trzeba, że moment po śmierci królowej Jadwigi 
był prawdopodobnie jedynym dla Siemowita IV sposobnym czasem do wystąpienia  
o prawo do polskiej korony, tym bardziej że mógł się on powołać na akt elekcji, jaki 
miał miejsce w Sieradzu w marcu 1383 roku42. Świadczy to więc o tym, że książę 
płocki sumiennie przestrzegał swoich lenniczych powinności.

Na oddzielne omówienie zasługują relacje Siemowita IV z zakonem krzyżac-
kim. Już w dniu 2 grudnia 1382 roku książę płocki zastawił władzom zakonnym 
ziemię wiską (i samą Wiznę)43, a w dwa lata później, 23 listopada 1384 roku, 
zastawił ziemię zawkrzeńską44, dzięki czemu zgromadził środki potrzebne na 
dalsze prowadzenie działań zbrojnych w Koronie. Na początku 1399 roku książę 
płocki wykupił zastawione zakonowi Zawkrze, Płońsk i Wiznę, ale brakowało mu 
środków do pełnego spłacenia swoich długów, więc ponownie zastawił Wiznę45. 
Prawdopodobnie w tym samym roku otrzymał od mistrza zakonu krzyżackiego 
dodatkowe 2 000 kop groszy praskich, które zabezpieczył na ziemi płońskiej; 
obiecał przy tym, że postara się wykupić cały zastaw w ciągu trzech lat46. Zie-
mia wiska i samo miasto wróciły pod panowanie Siemowita IV w 1402 roku, 
gdy książę zapłacił wielkiemu mistrzowi 4545 kop groszy praskich47. Wyżej 

38 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, s. 104-106; W. Graczyk, op. cit., s. 8-10;  
J. Jeż, op. cit., s. 69.

39 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 301-304, 307-308, 309-311.
40 J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, op. cit., s. 180-181.
41 Joannis Dlugossi, Annales, liber 10, s. 237; „równie prawowita dziedziczka Królestwa Pol-

skiego”; Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 309.
42 Jan Długosz uznaje moc tego aktu elekcji, podobnie jak uznaje dziedziczne prawo Siemowita 

IV do władzy  w Polsce. Opinia kronikarza nie ma mocy prawnej, ale oddaje stan myślenia charakte-
rystyczny dla ludzi epoki, zapewne nie tylko dla autora Annales. Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 224.

43 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkp. nr 253 vol. III k.10; IMT, t. I, nr 26.
44 IMT, t. I, nr 29.
45 Ibidem, nr 51.
46 Ibidem, nr 52.
47 Ibidem, nr 57; Więcej na temat zależności finansowej księcia mazowieckiego pisze Janusz 

Grabowski (J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, op. cit., s. 101-103; J. Grabowski, 
Siemowit IV, op. cit.,s. 160-161).
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wspomniano już o tym, że Siemowit IV przystąpił do działań wojennych prze-
ciwko zakonowi dopiero w lipcu 1410 roku. Na mocy pokoju toruńskiego książę 
rawski był zwolniony z konieczności spłacenia pożyczki wziętej pod zastaw 
ziemi zawkrzeńskiej, jednak pomimo tej możliwości oddał pożyczone pieniądze 
Krzyżakom. Należy tu jednak pamiętać o tym, że władztwo mazowieckie leżało 
na pograniczu dwóch zantagonizowanych ze sobą potęg: monarchii Jagiellonów 
i państwa zakonnego. Książęta mazowieccy musieli mieć stale na uwadze to, że 
ich dominium, nieporównywalnie słabsze od każdego z potężnych sąsiadów, może 
zostać pokonane  w zbrojnej konfrontacji. Co ważne, w źródłach próżno szukać 
wiadomości, by książę Siemowit kiedykolwiek jednoznacznie sprzymierzył się 
z zakonem – sam fakt kontaktów,  a nawet pewnej zależności finansowej nie może 
świadczyć o jawnym opowiedzeniu się księcia po stronie krzyżackiej. Bardziej 
jednak kontrowersyjnym był fakt pobierania od 1412 roku przez Siemowita IV 
rocznej pensji od króla Zygmunta Luksemburskiego, chociaż relacje tego ostat-
niego z Władysławem Jagiełłą były w tym czasie wrogie48.

Określenie wpływu jaki na Siemowita IV mogła odgrywać jego żona Aleksandra 
jest trudne wobec szczupłości źródeł, a także faktu, że w tym okresie – w przeci-
wieństwie do późniejszych stuleci – prowadzenie pamiętników nie było zbyt często 
praktykowane. W związku z tym nie sposób jednoznacznie opisać relacji łączących 
książęcych małżonków, można jednak wskazać na pewne okoliczności, pomaga-
jące w nakreśleniu tych relacji. Siemowit IV i Aleksandra Olgierdówna doczekali 
się licznego potomstwa – pięciu synów: Siemowita V, Aleksandra, Kazimierza II, 
Trojdena II i Władysława I, oraz ośmiu córek; były to: Jadwiga, Eufemia, Cymbar-
ka, Amelia, Maria, Katarzyna, Anna i Aleksandra49. Tak liczne potomstwo może 
świadczyć, że Siemowit IV i Aleksandra pozostawali w dobrych relacjach. Tezę 
tę potwierdza również fakt, że wiadomo tylko o jednym nieślubnym synu księcia 
płockiego – Mikołaju, przy czym syn ten mógł się urodzić jeszcze przed ślubem 
Siemowita IV a Aleksandrą50. W źródłach nie ma też śladu o konflikcie między 
małżonkami, podczas gdy wiadomo o zatargach między księżną Aleksandrą a jej 
dorosłymi synami51. Powyższe rozważania pozwalają przypuszczać, że relacje 
między księciem Siemowitem a jego żoną układały się dobrze i miała ona na niego 
znaczny wpływ. Tezę tę potwierdza także opinia Karola Piotrowicza: „wniosła 

48 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, op. cit., s. 101-104; W. Graczyk, op. cit.,  
s. 7-9; J. Jeż, op. cit., s. 69; A. Supruniuk, op. cit., s. 77.

49 J. Grabowski, Siemowit IV, op. cit., s. 165.
50 Ibidem.
51 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, op. cit., s. 105; W samej dynastii mazowieckiej 

zdarzył się przypadek oddalenia przez księcia swojej żony (Bolesław II – J. Grabowski, Dynastia 
Piastów mazowieckich, op. cit., s. 53-54;), oraz nakazania jej stracenia (Siemowit III – J. Grabowski 
zdecydowanie przeczy tej tezie; J. Grabowski, Henryk, biskup płocki (ok. 1368/1370-1392/1393), [w:] 
idem, Poczet książąt i księżnych mazowieckich, Kraków 2019, s. 129) – są to oczywiście przypadki 
skrajne i zapewne niemożliwe wobec faktu, że bratem Aleksandry był potężny Jagiełło (suweren 
Siemowita IV), jednak książę płocki nie zdecydował się na tak drastyczne rozwiązanie.
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księciu mazowieckiemu bogaty posag oraz przyjaźń swojego brata. Specjalną 
przychylność, jaką żywił dla niej Jagiełło, umiała ambitna i utalentowana Litwinka 
wyzyskać nawet w sprawach politycznych, gdzie da się stwierdzić jej wpływ na 
stosunki polsko-krzyżacko-mazowieckie. W dużej mierze dzięki zabiegom Alek-
sandry przyjaźnie układały się stosunki między dworami krakowskim i płockim, 
ona łagodziła różnice między skłóconymi władcami”52.

Dla uzupełnienia tych rozważań nieodzowne jest również scharakteryzowanie 
polityki, jaką wobec Siemowita IV prowadził król Władysław Jagiełło. Monar-
cha zwlekał  z wypełnieniem obietnicy nadania księciu płockiemu ziem ruskich. 
Początkowo planował dać mu ziemię radomską, pomysł ten jednak napotkał na 
zdecydowany opór panów koronnych, byli oni zresztą zaniepokojeni możliwo-
ścią ekspansji mazowieckiej na ziemie ruskie53.  W związku z tym król nadał mu 
ziemię bełską54, jednak Siemowit IV mógł w niej ostatecznie objąć rządy dopiero 
w 1396 roku, a może nawet rok później, bowiem dopiero wtedy królewska para 
wystawiła odpowiednie dokumenty55. Ziemie te były zresztą później, w 1411 
roku uszczuplone o Horodło, a następnie także o wsie: Zamach, Obszę, Mikulin, 
Małoniż, Pukarzów, Wiszniów, Mircze i pół Modrynia56. Król zmniejszył także 
roczne uposażenie księcia z 900 do 400 grzywien, co musiało być dotkliwym 
ciosem dla Siemowita IV i być może skłoniło go to – obok uszczuplenia nadań 
ziemskich na Rusi, o czym wyżej – do decyzji o przyjmowaniu rocznej pensji od 
Zygmunta Luksemburskiego57. Po zwycięstwie grunwaldzkim zmalało znaczenie 
księstwa płockiego, a wkrótce, to jest od początku lat dwudziestych, król Włady-
sław rozpoczął stosować coraz silniejszy nacisk na swojego szwagra, dążąc do 
podporządkowania go sobie58. Miał się nawet posunąć do fałszowania dokumentów 
oczerniających księcia Siemowita IV i dowodzących że książę spiskował prze-
ciw swojemu suwerenowi59. Niemałe znaczenie miały też działania archidiakona 
płockiego, a zarazem kanclerza płockiego Stanisława Pawłowskiego. Na zjeździe 
w Łęczycy w maju 1425 roku Pawłowski (zastępujący schorowanego biskupa 
płockiego Jakuba Kurdwanowskiego) posunął się nawet do tego, że publicznie 
ogłosił, iż: „ducatus et terre Masovie in Plocensi diocesi consistentes proprios 

52 K. Piotrowicz, Aleksandra, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1935, t. 1, s. 66.
53 Jan Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 224; A. Świeżawski, „Districtus Podhoryayensis”, op. cit., 

s. 35; A. Świeżawski, Nadanie ziemi bełskiej Siemowitowi IV, op. cit., s. 144.
54 Jak podał Długosz król uczynił to „iniuram adempti Polonie Regni, huiusmodi donacione 

compensans” (ibidem); „nagradzając tego rodzaju nadaniem krzywdzące odebranie mu Królestwa 
Polskiego.”; J. Długosz, Roczniki, ks. 10, s. 224; Kronikarz ponownie podkreśla więc tutaj prawa 
Siemowita IV do Królestwa Polskiego.

55 IMT, t. I, nr 125, 126.
56 Articuli, s. 636-637. 
57 Ibidem, s. 633-634.
58 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, op. cit., s. 104-105.
59 M. Weber, op. cit., s. 248-249.
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habeant principes liberos neque Polonie regi neque cuicunque alteri subiectos”60. 

W swoich badaniach Mariusz Weber utrzymuje że archidiakon płocki działał tak 
z inspiracji dworu krakowskiego61. Wystąpienie to dało zresztą królowi Włady-
sławowi tak potrzebny mu pretekst. Monarcha wezwał książąt mazowieckich, by 
w dniu 11 września tego samego roku zjawili się w Brześciu Litewskim i okazali 
tam wszystkie przywileje dotyczące ziem Mazowsza, a także ziemi bełskiej, gro-
żąc że w przeciwnym wypadku zorganizuje zbrojną ekspedycję przeciwko swoim 
lennikom. Książę Siemowit, złożony chorobą, nie zdołał osobiście przybyć na 
ten zjazd, wysłał więc tam swoich synów, Siemowita V i Kazimierza II62. W dniu 
14 listopada 1425 roku książęta ci wystawili dokument, w którym w imieniu 
ojca potwierdzili lenną zależność Mazowsza od Korony63. Te działania książąt 
mazowieckich przyniosły chwilowe zmniejszenie napięcia  i pewną normalizację 
stosunków z Królestwem. Polityka królewska wobec Mazowsza w 1425 roku była 
starannie przygotowana i obliczona na spacyfikowanie książąt mazowieckich, 
by nie przeszkodzili oni w planowanej przez króla batalii o zapewnienie tronu 
polskiego dla swoich synów64.

60 Joannis Dlugossi, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber undecimus 1413-1430, 
textum recensuit D. Turkowska, Varsaviae 2000, s. 212; „księstwo i ziemia mazowiecka znajdujące się 
w diecezji płockiej mają własnych, niezależnych książąt, którzy nie podlegają Królestwu Polskiemu 
ani nikomu innemu.”; Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga 
jedenasta 1413-1430, przekład na język polski Julia Mrukówna, Warszawa 2009, s. 223 (dalej jako: 
Jan Długosz, Roczniki, ks. 11).

61 W literaturze pojawia się nawet teza, że Stanisław Pawłowski miał być informatorem na 
służbie królewskiej. M. Weber, op. cit., s. 252; J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, 
s. 104; Nie rozstrzygając ostatecznie tej kwestii należy przyznać, że wystąpienie Pawłowskiego 
na zjeździe w Łęczycy bez wątpienia wywołało powszechne oburzenie i dostarczyło dworowi 
królewskiemu pretekstu do bardziej stanowczego traktowania swojego mazowieckiego lennika. 
Czy jednak możliwym jest, by książę Siemowit – choć będący już wówczas w podeszłym wieku, 
liczył sobie bowiem około 70 lat – akceptował w swoim otoczeniu kogoś pozostającego zarazem na 
służbie innego ośrodka władzy? Trzeba też pamiętać o tym, że w tym samym roku Pawłowski objął 
godność biskupa płockiego po śmierci swojego poprzednika, Jakuba Kurdwanowskiego, czego nie 
mógł uczynić bez zgody księcia Siemowita IV. Trudno natomiast przyjąć, żeby książę płocki zlecił 
Pawłowskiemu wystąpić w tak radykalny sposób, nawet jeśli tak opisuje tę sprawę Jan Długosz (Jan 
Długosz, Roczniki, ks. 11, s. 223). Nierozstrzygniętą pozostaje więc zagadnienie, z czyjej inspiracji 
działał archidiakon płocki – króla Władysława, księcia Siemowita czy własnej.

62 Jan Długosz, Roczniki, ks. 11, s. 224-225; J. Grabowski, Siemowit IV, op. cit., s. 163.
63 J. Grabowski, Siemowit IV, op. cit., s. 163.
64 J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, op. cit., s. 105-106; J. Grabowski, Siemowit 

IV, op. cit.,s. 163; M. Weber, op. cit., s. 253; Prawdopodobnie król Władysław bardziej od książąt 
mazowieckich obawiał się oporu panów polskich, o czym świadczyć może wystawienie przez niego 
przywileju jedleńsko-krakowskiego. Uważam jednak, że chociaż od elekcji Siemowita IV w Sieradzu 
minęło około czterdziestu lat, a sam książę ze względu na swój wiek oraz ze względu na wyraźną 
dysproporcję sił żadną miarą nie mógł już kandydować z Jagiellonami o tron polski (zresztą po 
koronacji Jagiełły nie podejmował już takich prób o czym powyżej), to jednak pamięć o tamtych 
wydarzeniach wciąż była żywa. Zgadzam się więc z tezą Janusza Grabowskiego i Mariusza Webera, 
przy czym uważam, że polityka króla Władysława, obliczona na spacyfikowanie książąt Mazowsza, 
była nie tyle prewencyjna – nie stanowili oni bowiem dla niego realnego zagrożenia – co raczej 
demonstracyjna, by pokazać własną siłę i odstraszyć potencjalną opozycję. Jak pokazały późniejsze 
przypadki i wydanie przywileju w Jedlni i Krakowie działania te nie spełniły tego celu.
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Powyższe rozważania wskazują na to, że Siemowit IV mógł uchodzić za wier-
nego lennika i sumiennie wywiązywał się ze swoich zobowiązań, podczas gdy 
król Władysław prowadził wobec swojego książęcego szwagra o wiele bardziej 
stanowczą, a niekiedy agresywną politykę. W swoich badaniach Mariusz Weber 
przyjmuje, że być może książę Siemowit IV spiskował przeciwko swojemu su-
werenowi, jednak jak na razie  to przypuszczenie pozostaje tylko hipotezą, a sam 
autor zdaje się być wobec niej sceptyczny65. Można natomiast z całą pewnością 
stwierdzić, że ślub Siemowita IV z Aleksandrą, a także towarzyszący temu układ 
między księciem a Jagiełłą stanowiły punkt przełomowy dla dziejów rawskiego mo-
narchy. Od tego momentu porzucił on definitywnie swoje ambitne plany zdobycia 
korony polskiej i stał się lojalnym wasalem swojego królewskiego szwagra. Można 
więc przewrotnie stwierdzić, że na małżeństwie Siemowita i Aleksandry najwięcej 
skorzystał Władysław. Nie oznacza to bynajmniej, by Jagiełło zdecydował się na 
wydanie swojej siostry za mąż jedynie w celu politycznego uwikłania i zneutra-
lizowania mazowieckiego monarchy albo by traktował Aleksandrę jako swojego 
informatora na dworze płockim. Ślub Siemowita IV i Aleksandry był niezmiernie 
ważnym – ale nie jedynym, o czym należy pamiętać – czynnikiem wzmacniającym 
porozumienie pomiędzy Jagiełłą a księciem mazowieckim i mającym pozytywnie 
wpłynąć na wzajemne relacje pomiędzy władcami. Pod tym względem związek 
ten przyniósł pożądany skutek  i skutecznie scementował przymierze Siemowita 
IV i Władysława II.

65 M. Weber, op. cit., s. 249.
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Podlegająca strukturalizacji pod koniec XVI wieku epika bohaterska1 zaowo-
cowała na przestrzeni dziesiątków lat „powstaniem całych grup utworów o iden-
tycznej tematyce (np. Grunwald, Warna, zwycięstwa Batorego, okres smuty, klęska 

1 M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego, Wrocław 
1972, s. 34.
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cecorska, Chocim, kampania smoleńska Władysława IV, powstanie kozackie, 
wojny szwedzkie, wyprawa wiedeńska)”2. Swoisty cykl epicki, na który składają 
się utwory poetów uznanych i tych drugorzędnych, piszących po polsku i w języku 
łacińskim, dotyczy drugiej bitwy chocimskiej (1673)3. Jego najobszerniejszym 
reprezentantem jest poemat pióra Stefana Jana Ślizienia: Haracz krwią turecką 
Turkom wypłacony4.

Swoją postawę twórczą poeta zadeklarował w poprzedzającym utwór wierszu 
Do czytelnika łaskawego, sytuując swe dzieło w kręgu ostatecznie już wykrystali-
zowanej w drugiej połowie XVII wieku – zwłaszcza dzięki nieco wcześniejszym 
realizacjom Samuela Twardowskiego – poetyki ojczystego heroicum5. Ślizień zde-
cydowanie opowiada się jako zwolennik przedstawiania tematyki batalistycznej 
według zasady prawdy, interesuje go werystyczne ukształtowanie materii poetyckiej: 
„Rzecz samę, nie słów moich przynoszęć kolory, / Wojny powieść prawdziwą, nie 
wierszow pozory” (w. 1-2)6. Przedmiotem opisu czyni, zgodnie z konwencjami 
ówczesnej epiki historycznej, nie przeszłość, lecz zdarzenia współczesne, których 
w dodatku jest nie tylko świadkiem, lecz także bezpośrednim uczestnikiem7. Autor 
Haraczu… przedstawia się wprost jako poeta-żołnierz („Ja że się wojną bawię, 
wojnę wypisuję” – w. 4), biorący udział w relacjonowanych zdarzeniach („To pi-
szę, com sam widział” – w. 9). To, czego nie był świadkiem, nie jest godne opisu, 
ponieważ nie ma wówczas gwarancji prawdy: „Bo lubo w inszej stronie, insze były 
boje, / Jednak że nie w mych oczach, wiersze milczą moje” (w. 11-12). Rękojmią 
wartości poznawczych dzieła staje się wiedza ex visione, odrzuca zaś poeta to, co 
przynależy do sfery ex auditu – jako mniej wiarygodne: „Więcej oczom, niż uszu 
przypisuję wierze” (w. 10). Autopsja staje się w przeświadczeniu autora argumentem 
przesądzającym o wartości dzieła8; dzięki obecności pisarza na miejscu wypadków 

2 Ibidem, s. 13-14.
3 Przegląd utworów uświetniających bitwę pod Chocimiem w 1673 roku – zob. J. Nowak-Dłużews-

ki, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy, wyd. S. Nieznanowski, 
Warszawa 1980, s. 66-85.

4 Utwór nie był dotychczas przedmiotem bliższego opracowania. Omawia go, wśród innych 
utworów o tematyce chocimskiej, J. Nowak-Dłużewski, op. cit., s. 66-68. Zob. także: R. Ryba, Obraz 
kampanii chocimskiej z perspektywy litewskiego poety żołnierza. Stefan Jan Ślizień: „Haracz krwią 
turecką Turkom wypłacony”, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2, s. 51-65.

5 Termin zastosowany przez Samuela Twardowskiego w przedmowie Do Czytelnika, poprzedza-
jącej Przeważną legacyję Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy (1633).

6 S. J. Ślizień, Haracz krwią turecką Turkom wypłacony, Wilno 1674. Cytaty w niniejszym szkicu 
pochodzą z tego wydania. Przywołany tu wiersz Do czytelnika łaskawego został zamieszczony po 
karcie tytułowej, na karcie i stronie nieliczbowanej. Cytując ten wiersz, w nawiasach podaję numer 
wersu. Natomiast po cytatach z tekstu zasadniczego dzieła podawane będą numery stron.

7 Stefan Jan Ślizień brał udział w wyprawie hetmana Jana Sobieskiego w 1672 roku przeciw 
Tatarom, następnie, również w wojskach koronnych, w bitwie chocimskiej i kampanii na przełomie 
1673 i 1674 roku w Mołdawii. Biogram Śliziemia: A. Rachuba, Ślizień Stefan Jan h. własnego Świat, 
[w:] Polski słownik biograficzny, t. 51, z. 208, Warszawa 2016, s. 26-29.

8 Na temat znaczenia autopsji w staropolskich poematach historycznych zob.: M. Kaczmarek, 
op. cit., s. 31.
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dziejowych odbiorca otrzymuje prawdziwie wartościowy „przedmiot”: „Dla czego, 
czytelniku, prawdziwą istotę / Rzeczy przyjmi. […]” (w. 15-16).

Po tej jasnej deklaracji metaliterackiej poeta przystępuje do opisu zdarzeń  
o znaczeniu dziejowym, decydujących o losach całych narodów. Taki sens bowiem 
nadaje wydarzeniom w otwierającej poemat inwokacji:

Wojnę głosić będziecie Amfiona strony.
[…]
Ogłoście moment rzeczy: co-li za bałwany,
Tu w te kraje przygnały harde bisurmany,
Gdy na ich siłę cała Europa zadrżała. (w. 1, 5-7)

Niewątpliwie rangę zdarzenia przełomowego nabrała pod piórem Ślizienia 
bitwa chocimska, której przebieg relacjonuje w dwóch z czterech rozdziałów 
(drugiego i trzeciego), zwanych „punktami”. Autor oczywiście koncentruje się 
na podchocimskich bojach, jednak nie ogranicza się wyłącznie do tych faktów. 
Rozdział pierwszy dotyczy wypadków wcześniejszych: kampanii przeprowadzonej 
przez hetmana Jana Sobieskiego, stojącego na czele wojsk kwarcianych, jesienią 
1672 roku. Celem tej wyprawy była ochrona ludności cywilnej przed łupieżczym 
napadem ordy tatarskiej, która pustoszyła południowo-wschodnie ziemie Rzeczy-
pospolitej po upadku twierdzy kamienieckiej9. Z kolei czwarty, zamykający poemat 
„punkt” podejmuje temat działań wojskowych na terenie Mołdawii na przełomie 
1673 i 1674 roku, mających na celu zdyskontowanie wiktorii chocimskiej i pod-
porządkowanie hospodarstwa wpływom polskim10.

Zgodnie z deklaracją autotematyczną, złożoną w wierszu Do czytelnika, Ślizień 
opisuje wydarzenia aktualne, w których sam brał udział. Przypomnijmy: najpierw 
uczestniczył pod wodzą Sobieskiego w zwycięskich walkach pod Kałuszem, Nie-
mirowem, Komarnem, następnie pod Chocimiem, by wreszcie znaleźć się w od-
działach działających na terenie Mołdawii pod dowództwem chorążego koronnego 
Mikołaja Sieniawskiego11. Poeta dał wyraz swej obecności w relacjonowanych 
wypadkach, stosując dość konsekwentnie formę pierwszej osoby liczby mnogiej 
zaimka „ja”, identyfikując się zresztą w ten sposób bardzo wyraźnie z walczącą 
zbiorowością: „Jeszcze na kilka nocy pracy przeciągniemy, / A rzeczy nieskoń-
czonych stąd nie odbieżemy” (s. 18); „Aliści niespodzianie drogę nam zabiegło / 
Wod rozlanie […]” (s. 18). Kilkakrotnie również w całym poemacie „odsłania się” 
jako uczestnik zdarzeń i podmiot czynności twórczych jednocześnie, używając 
formy pierwszoosobowej: „[…] toć jeszcze Bellonę przyzowię / Niech świadczy 
[…]” (s. 6); „I coś więcej powiem” (s. 29).

9 Zob. J. Pajewski, Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Poznań 2003, s. 141-144.
10 Zob. J. Woliński, Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983, s. 60-89; D. Orłowski, 

Chocim 1673, Warszawa 2007, s. 120-136.
11 Precyzując, na podstawie treści poematu, Ślizień należał też do podjazdu porucznika Paprock-

iego (por. informacje o tym podjeździe: D. Orłowski, op. cit., s. 131-132). 
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Ten autopsyjny z założenia autorskiego opis zdarzeń zaowocował relacją obfi-
tującą w drobiazgowo odtwarzane realia. W poemacie pojawiają się wiadomości 
o charakterze geograficzno-topograficznym. I tak koniec obronnej wyprawy na 
południowo-wschodnie rubieże Rzeczypospolitej w 1672 roku („punkt” 1) kończy 
się dla wojsk kwarcianych marszem pod Bolechów (gdzie jednak żołnierze nie 
znaleźli pożądanej aprowizacji), po czym przemieszczają się „ku Szczebrzeszy-
nu” (s. 22). Następującą w rok po tych wypadkach kampania chocimska także 
została udokumentowana pod tym wzglądem szczegółowo: Ślizienia interesują 
kolejne etapy wojny, przemarsze, zakładane obozy, dyslokacje armii. Rycerstwo 
koronne przenosi się z miejsca pierwotnej lokalizacji – obozów w Hrubieszowie 
i Glinianach – do Chocimia, gdzie hetman rozkazuje usytuować obóz: „[…] woj-
sko obozem lokuje / Za Chocimem, na szlaku Jaskim […]” (s. 48). Po drodze pod 
Chocim dużą trudnością, okupioną licznymi ofiarami, okazała się przeprawa przez 
wezbrany Dniestr: „Tam Dniestrowi bezdenny jest brzuch nasycony / Tonącemi 
wozami i ludźmi wspieniony” (s. 32). Przez tydzień, jak informuje poeta, żoł-
nierstwo musiało oczekiwać na sprowadzenie promów – pod Rakowcami (s. 33). 
By zaś dotrzeć bezpośrednio pod Chocim, należało pokonać trudny do przejścia 
teren Bukowiny:

Do okopów pogańskich tylko dwa dni chodu
Mając już, Bukowinę przebywamy, chłodu
I od drzew i gałęzistych, i od akwilonu
Dość mając […]. (s. 47)

Tuż przed przejściem przez bukowińskie lasy wojsko polskie złączyło się 
z litewskim we wsi wołoskiej Zuczki (s. 46).

Poeta nie szczędzi też danych na temat czasu rozgrywających się wypadków. 
Wiadomo z przekazu autorskiego, iż wspomniana przeprawa przez Dniestr trwała 
trzy dni (s. 34), a na możliwość jej podjęcia oczekiwano przez tydzień (s. 33). 
Podobnie Ślizień relacjonuje kampanię z 1672 roku, gdy żołnierze musieli borykać 
się z licznymi trudnościami. Tak oto przybliża realia czasowe przed potyczkami 
z tatarskim wrogiem: „Cztery dni, przy tym nocy niespane […]” (s. 19); „Gdyśmy 
tam niedziel cztery bez taboru stali” (s. 22).

Z kolei pod chocimskie wały zjednoczone rycerstwo obojga narodów dotarło po 
dwudniowej przeprawie przez Bukowinę – „w dzień czwartkowy” (s. 47); Sobieski 
zdecydował, by odłożyć „robotę z wojskiem do soboty” (s. 48). Poeta wydarzenia 
porządkuje nie tylko za pomocą dni tygodnia – niekiedy podaje też określone daty, 
ale to w marginaliach: „we czwartek z Jass wychodzim 11 January 1674” (s. 92). 
Ślizień operuje też świętami kościelnymi i kalendarzem liturgicznym: Boże Naro-
dzenie (s. 89), Nowy Rok (s. 89), dwukrotnie pojawia się ważny dla wojska dzień 
świętego Marcina: „Gdy słońce w swoim biegu biskupa mijało / Turońskiego […]” 
(s. 75); „pierwsza niedziela roratna” (s. 87). Przy czym zauważmy, iż odstępstwa od 
chronologii zdarzeń są nieliczne. Poeta uprzedza wypadki, wspominając o rychłej 
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śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, kiedy ten, z powodu choroby, 
opóźnił przegląd wojsk pod Lwowem – w drodze pod Chocim. Porządek czasowy 
zaburza też obszerny dygres na temat sytuacji w Hospodarstwie Mołdawskim: wy-
bór Stefana Petryczajki na hospodara, uzależnienie państwa od Porty Otomańskiej, 
dążenie Petryczajki, by od tego wpływu się wyzwolić.

Dokumentalny pierwiastek poematu ujawnia się również przez zamieszczone 
w nim dane liczbowe. Ślizień w pierwszej części utworu informuje o ilości ludzi 
porwanych w jasyr przez Tatarów aż z okolic Bochni, który to „plon” żołnierze 
Sobieskiego odbili w potrzebie pod Niemirowem: 

Pod Niemirowem, gdy kosz szedł z ciężkim jasyrem,
Tam go nabrawszy, kędy tylko z Kantymirem
Orda przedtym raz była, potym nie bywała,
Tam plon ludzi dwudziestu tysięcy zabrała. (s. 7)

W innym miejscu także podaje wiadomość o liczbie uprowadzonych, a odbitych, 
tym razem pod Komarnem: „[…] plon nędzny, którego tam więcéj / Było niźli na 
dziesięć lub więcej tysięcy” (s. 16). Po jednej z bitew tej samej kampanii poeta 
zrelacjonował sytuację uwolnionych z tatarskich okowów dzieci („dziatki tylko się 
czołgające” – s. 11), które hetman Sobieski nakazał odwieźć do pobliskiego klasztoru, 
by ponownie nie wpadły w ręce Tatarów. I znów precyzyjne informacje: „Dwana-
ście razy przez noc furę uczyniono, / Gdy po czterdziestu w jeden woz kładziono”  
(s. 12). Oczywiście tak dokładne dane mają duży walor dokumentalny, ale także zwra-
cają uwagę na dramat ludzki, rozgrywający się na opanowanych przez ordę Podolu 
i Ukrainie, uświadamiają ogrom nieszczęścia niezliczonych rzesz ludzkich porwanych 
w jasyr, a przy tym podkreślają wielkość zasługi rycerskiej. Męstwo niezbyt licznego 
wojska kwarcianego zostało też wyeksponowane przez ukazanie, z jaką potęgą wro-
ga przyszło mu się zmierzyć : „Szesnaście go tysięcy szabel rachowano” (s. 17).

Do realiów okołobitewnych należy zaliczyć także charakterystykę pogody, 
istotnego czynnika mającego bezpośredni wpływ na żołnierską dolę. Początkowo 
wojskom maszerującym pod Chocim towarzyszyła ciepła jesienna aura: „Ciepła 
nam pochlebiały, lubo już w jesieni / Słońce własność grzejącą zniżywszy się mie-
ni” (s. 34). W miarę upływu czasu nastąpiły jednak niekorzystne zmiany: „Idziem 
potym pode dżdżem, gdzie przebywamy ono / Okropne Bukowiny miejsce […]” 
(s. 47). Także w nocy z 10 na 11 listopada, kiedy armia polsko-litewska trwała 
w pełnej gotowości bojowej, padał deszcz:

My jednak trwamy w polu, a Febus ponury
W morze się zatopiwszy, dżdżyste wzbudzał chmury,
Które nas, poki nocy stawało, strudzonych
Dżdżem kropiły […]. (s. 55)

Wojsko w Mołdawii nękały z kolei mrozy: „mrozy dokuczają”, „mocnym 
mrozem Arktus chłodzi” (s. 92).
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Ślizień nie ogranicza się do spisywania „powieści prawdziwej” – tak jak to 
deklarował w wierszu Do czytelnika, prosząc adresata swych słów o wyrozumia-
łość: „[…] rymów mych ogrodź prostotę” (w. 16). Poeta postępuje podobnie jak 
mistrz gatunku ojczystego heroicum – Samuel Twardowski, który także skłaniając 
się ku werystycznemu kształtowi poematu „gładszym trochę i smukowniejszym 
piorem”, jednak prawdę „cukrował”12. Autorowi Haraczu… również nie są obce 
walory estetyczne: stosuje rozmaite epickie przekształcenia13 materii historycznej. 
Dlatego otwiera swe dzieło tradycyjnie dla eposu od inwokacji, czyniąc patronkami 
Muzy, ale również – w czym widać pewną odrębność na tle praktyki epopeicznych 
introdukcji staropolskich – Amfiona:

Wojnę głosić będziecie Amfiona strony
I haracz krwią turecką Turkom zapłacony
Z wysokiego Parnasu, i wy głos dostojny,
Helikońskie boginie, dajcie do tej wojny. (s. 1)

W sposób charakterystyczny dla konwencji epopeicznej stosuje też poeta to-
pos Muz, wprowadzając „inwokacje wewnętrzne”14. Od właściwego dla eposu 
sygnału metaliterackiego: „Muzo, powiedz” (s. 36) rozpoczyna się wspomniany 
już dygres wołoski, wyznaczając równocześnie zmianę tematu relacji o podcho-
cimskich bojach. Autor jeszcze dwukrotnie – za pomocą zwrotu tym razem do 
całego grona Muz, przywołanych peryfrastycznie: „Boginie […] z Helikońskiej 
góry” (s. 49), „[…] co na Parnasie boginie mieszkacie” (s. 55) – akcentuje ważne 
momenty w rozwoju akcji bitewnej: najpierw podejście wojsk polsko-litewskich 
pod Chocim, a następnie początek bitwy.

Interesująco modyfikuje topos Muz, opisując w „punkcie” pierwszym kampanię 
z roku 1672. Uznaje Muzy za zbyt „miękkie”, delikatne, by udźwignęły tematykę 
krwawych bojów z Tatarami. Stąd swoiście wzmacnia czynności Muz, odwołując 
się do pomocy kompetentnej w dziedzinie batalistyki staroitalskiej bogini wojny: 
„Powiedz, Muzo, a jeśli w krwawych bojach, mowię, / Nie masz smaku, toć jesz-
cze Bellonę przyzowię” (s. 6). W innym miejscu tego samego „punktu” następuje 
wręcz odrzucenie Muzy, niezdolnej do wyrażenia ogromu strachu tatarskich wojsk 
stacjonujących pod Lwowem, gdy dotarła do nich wieść o klęsce ich pobratymców 
pod Niemirowem: „Nie Muzo, lecz Bellono, powiedz tak hardego / Strach narodu 
[…]” (s. 13). „Twarda” tematyka, ostre emocje wymagają adekwatnego patrona. 
Jeszcze inaczej odświeża omawianą konwencję epicką, używając w funkcji pod-
jęcia czynności twórczych nie Muzy, lecz Driady i ogólnie nazwanych bogów 

12 Por. obserwacje Dariusza Chemperka na temat założeń poetyckich Samuela Twardowskiego: 
Konwencje epiki heroicznej w „Wojnie domowej” Samuela Twardowskiego, ich rola w kształtowaniu 
obrazu powstania Chmielnickiego, [w:] Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego 
dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, red. K. Meller, J. Kowalski, Poznań 2002, s. 306-307. 

13 Termin M. Kaczmarka (op. cit., s. 14).
14 Termin A. Stoffa: Poetyka inwokacji, [w:] idem, Studia z teorii literatury i poetyki historycznej, 

Lublin 1997, s. 77-78.
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leśnych: „Dryjades, wy powiedzcie i bogowie leśni, / Jako w waszym mieszkaniu 
bici Tatarowie” (s. 21). Tym razem chodzi o dostosowanie opiekuna poezjotwór-
stwa do miejsca zdarzeń: akcja rozgrywa się bowiem w Lesie Bednarowskim. 
Także dramatyzm sytuacji, niewyrażalność odczuć dowódcy niemal straceńczego 
podjazdu, wysłanego w czasie wyprawy wołoskiej zimą 1674 roku, poeta sygnali-
zuje, wprowadzając topos Muzy: „Któraż heroina / Z Parnasu to opowie, jakimiś 
myślami / Roztargniony zostawał Paprocki z nami” (s. 97).

Odwołania do Muz mają nie tylko odzwierciedlać erudycję poety, ale rów-
nież – i to przede wszystkim – ich zadaniem jest podniesienie walorów este-
tycznych dzieła. Twórca mitologizmy stosuje chętnie. Za ich pomocą buduje 
epickie określenia czasu. Kilkakrotnie dla zaznaczenia upływu czasu poja-
wiają się Tytan, Jutrzenka, Faeton: „Trzy razy Tytan okrąg światowy otoczył”  
(s. 15); „Skoro Faeton z morza swe suszyć promienie / Począł […]” (s. 18); 
„Zaczym, skoro Jutrzenka rozczesze włosy / Światu daje na widok […]”  
(s. 70). Mityczne postaci obrazują także zjawiska pogodowe: to nimfa Nereis 
(s. 32) odpowiada za wzburzony Dniestr; „Eolus” (s. 33) to upostaciowanie 
wiatru – to dzięki niemu na miejsce zgrupowania wojska przypłynęły promy 
służące do przeprawy; Neptun sprowadził obfite opady deszczu (s. 35); zaś 
zimą „mocnym mrozem Arktus chłodzi” (s. 92). Używając mitologizmu, poeta 
wyraża też ludzkie nastroje – odczucia lęku i chęć ucieczki oddziału żołnierzy 
przed zbliżającą się siłą tatarską:

Proteusza, ach, by nas dzielność odmieniła
W lotne ptaki lub w zwierzę prędkie przetworzyła,
Żeby z tej już otwartej na nas wyjść paszczęki. (s. 100)

Z kolei działania ludzkie – te bitewne, wojenne – metonimizuje, używając 
postaci Marsa: „Jakoż niewiara przeciw starcu wołoskiemu / Mało nie zaszkodziła 
Marsowi naszemu” (s. 95); „Już się też i Marsowi praca nadprzykrzyła” (s. 82). 
Bitewny zapał pod Chocimiem i pragnienie zemsty na wrogu upostaciowuje z kolei 
bogini Nemezis: „Nemezis, spuść się z niebios, pokaż nad dzikimi / Pomstę swą 
narodami […]” (s. 56).

Ślizień sięga też po konwencję epopeiczną, budując dość obszerny epizod mi-
tologiczny, mający na celu wyjaśnienie genezy bitwy chocimskiej. To zagniewany 
bojową bezczynnością Mars w rozmowie z Belloną animuje działania wojenne, to 
on zmusza Wulkana do kucia oręża, a ludzi – do wojny. W następstwie poczynań 
boga w Warszawie zbiera się sejm:

Gdy zewsząd usłyszawszy trwogę z ust Marsowych,
Zjeżdżają się Sarmaci do obrad domowych.
Tam przy panu ojczystym radzą o obronie. (s. 26)

Poeta uruchamia zatem drugi (mitologiczny) plan epicki, lecz jest to oczywiście 
plan „fałszywy”, czysta stylizacja literacka. Zarazem bowiem odwołuje się do 
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Boga, z woli którego powaśnione stronnictwa (Rada Warszawska i obóz łowicki15) 
doszły do porozumienia i zapanowała zgoda narodowa:

Gdybyś się nie sam, Boże, przyłożył do tego,
Że po długich turniejach strony się złączyły,
Dopiero już za jedno o wojnie radziły. (s. 26) 

Bóg doprowadził także do wygranej Polaków pod Chocimiem. Przekonanie to 
wpisane zostało w przemowę Sobieskiego, skierowaną do agi tureckiego, gdy ten 
podjął pertraktacje ze stroną polską po poddaniu twierdzy chocimskiej:

Nie sobie ja, lecz Bogu to szczęście daruję,
Zwycięstwo Jemu, a nie wojsku przypisuję,
Bo za swoję pogardę On starł wasze rogi. (s. 74)

Bóg decyduje o losach bitew16, to do niego zanoszą modły żołnierze przed 
potyczkami z Tatarami w kampanii 1672 roku: „Błagać nam trzeba Boga, byśmy 
ociężałych / Znieśli i niewolników odbili znędzniałych” (s. 8). W poemacie Śli-
zienia Bóg pozwala wygrywać nawet w sytuacjach trudnych, nagradza bowiem 
żołnierską cnotę i sprawuje opiekę nad Rzecząpospolitą:

O wojsku powiedają, że go barzo siła,
Ale mylą się barzo, bo tam większa była
Cnota niż komput ludzi, a przy tym obrona
Boska, że przez nię jeszcze tchnie Polska Korona. (s. 13)

W interpretacji autora Haraczu… Polacy są narodem wybranym, o czym mówi 
wprost, komentując zwycięstwo chocimskie: „Takieś, Boże, zwycięstwo dał twemu 
ludowi” (s. 62). Ślizieniowi bliska była zatem mesjanistyczna wykładnia wypad-
ków dziejowych.

Konstruując poemat epicki na kanwie aktualnych zdarzeń, poeta operował 
stałymi motywami epopeicznymi, właściwymi tematyce batalistycznej. Przykła-
dowo włącza do narracji relację z przeglądu wojsk zgromadzonych pod Lwowem, 
dokonanego przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (s. 30-31). Opisuje 
przemarsze armii, zakładanie i usytuowanie obozu pod Chocimiem (s. 48), opisuje 
szyki wojska, gotowego do decydującej bitwy (s. 49-50). Twórca „sprawozdaje” 
również, co dzieje się w obozie wroga, odtwarzając cudzy punkt widzenia. Mię-
dzy innymi dopuszcza do głosu przedstawicieli rady tatarskiej, która podejmuje 
decyzję o rozpuszczeniu na ziemiach polskich zagonów, by zyskać jak największe 
łupy w kraju osłabionym po upadku Kamieńca (s. 3). Interesująco ów cudzy punkt 

15 O sytuacji w kraju w przeddzień bitwy chocimskiej – konflikcie między konfederacja gołąbską, 
obradującą w Warszawie jako Rada Warszawska, a stronnictwem tzw. malkontentów (zgrupowanych 
w Łowiczu) zob. Z. Wójcik, Jan Sobieski, Warszawa 1983, s. 196-199.

16 Szeroko na temat związków batalistyki i religii w piśmiennictwie staropolskim zob. M. Lenart, 
Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej 
Rzeczypospolitej (XVI-XVII w.), Warszawa 2009.
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widzenia został zaprezentowany wówczas, gdy ogrom klęski wojsk tureckich pod 
Chocimiem jest oglądany oczami tureckiego jeńca: 

A niewolnik z daleka widząc, że splendory
Jego zgraja loźniejsza w grube miece wory,
Płacze i swoję cicho niefortunę łaje,
Że jego własne żołdat dostatki sprzedaje. (s. 65)

W poemacie Ślizienia widoczne są również, tak wyraziście zaznaczające się 
w epice XVII stulecia, tendencje panegiryczne17. Nie wysuwają się na plan pierw-
szy, jak w wielu utworach tamtych czasów, ale do głosu dochodzą. Największym 
bohaterem zdarzeń jest hetman Jan Sobieski. W pierwszej części dzieła zosta-
je przedstawiony jako mąż opatrznościowy, który na czele szczupłych wojsk 
kwarcianych udaje się na ratunek ludności cywilnej, nękanej przez Tatarów. To 
Sobieski jako jedyny potrafi przeciwstawić się swym męstwem wielce uciążli-
wemu przeciwnikowi. Walczy z wrogiem z pełnym poświęceniem: „Nie tylko 
głód i trudy, lecz i samę szyję / Wódz waleczny łożyłby, tylko by zabrany / Lud 
był wolny […]” (s. 7). Jednocześnie nieobca mu była umiejętność podejmowania 
właściwych decyzji taktycznych: „Tak on nie siłą w wojsku w ten czas osłabiałą, 
/ Lecz fortelem bił ordę […]” (s. 5). Tak więc autor Haraczu… stosuje w kreacji 
Sobieskiego klasyczny topos fortitudo et sapientia18. Poeta przypomina też, iż 
hetman w czasie bitwy chocimskiej dawał przykłady dzielności, bezpośrednio 
uczestnicząc w zmaganiach bitewnych19 i zagrzewając tym samym rycerstwo 
do walki: „Wodz najwyższy koronny na przykre okopy / Wpada pieszo, a rycerz 
następuje w tropy” (s. 56).

Na kartach poematu autor nadał też duże znaczenie udziałowi armii litewskiej 
w starciu pod Chocimiem. Rangę uczestnictwa sił litewskich podkreślił za pomocą 
panegirycznego portretu obu ich dowódców: hetmana wielkiego Michała Kazi-
mierza Paca oraz hetmana polnego Michała Kazimierza Radziwiłła. Pac, podobnie 
jak Sobieski, został przedstawiony przy użyciu toposu fortitudo et sapientia. I tak 
hetman wielki litewski to mąż sprawny w czasie wojny i pokoju, służący ojczyź-
nie mądrością jako senator i męstwem jako wódz. Poeta dokonuje też heroizacji 
Paca, odwołując się do antyku: „Annibales na wojnie, Scipio w senacie” (s. 28). 
W sposób pochwalny Ślizień nakreślił też sylwetkę drugiego z hetmanów litew-
skich, choć jest to już portret mniej rozbudowany. Poeta lokuje Radziwiłła na tle 
przodków, którzy – tak jak ich godny następca – sławę zawdzięczali „Marsowej 
sile” (s. 29). Podkreśla także, iż hetman polny w dwójnasób jest zasłużony dla 
wojska: zarówno sam ponosi finansowe nakłady na żołnierzy, jak i osobiście im 
dowodzi (s. 29). Wizerunek obu wodzów litewskich zamyka epicka formuła „ojca 

17 M. Kaczmarek, op. cit., s. 35.
18 Zob. E. R. Curtius Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, 

Kraków 1997, s. 186-187.
19 Zob. J. Pajewski, op. cit., s. 157.
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ojczyzny”: „Owa zgoła w ojczyźnie obadwa hetmani / Nie za synów, lecz ojców 
niech będą mniemani” (s. 29). Dodajmy, że w poemacie postaci dowódców są 
wyraźnie obecne – zarówno głównodowodzących, jak i tych mniejszych formacji 
(Sieniawski, Paprocki), jednak na plan pierwszy wysuwa się rycerska zbiorowość – 
mężnie i z dużą determinacją podejmująca walkę z przeciwnikiem, i to ona przede 
wszystkim podlega pochwale. 

Epickotwórczą funkcję zyskują w Haraczu… mniej lub bardziej rozbudowane 
porównania. Dla przykładu ogrom zwycięstwa chocimskiego przedstawiony został 
za pomocą porównania myśliwskiego:

Podobno jako kiedy psów po kniei gończych
Głosów słucha szczwacz chciwy, a chartów pohończych
Smycz trzymając, uważa, jeśli napędzony
Zwierz ode psów goniących bieży przez zagony,
Tam zaraz, co mu wietrzny pies z kniei paruje,
To by uszczwał, koniecznie łowczy usiłuje.
Tak właśnie z tej obławy okopu pędzili
Z tyłu, a wpadających w ręce drudzy bili. (s. 63-64)

Również w spiętrzonym comparatio w sposób plastyczny, malarski zostaje 
ukazany widok odbitego w niemirowskiej potrzebie jasyru:

Nie tak więc białe trzody pola okrywają
Z rana, gdy je pasterze swoi wypędzają;
Nie tak się i łabęcie po jasnym jezierze
Bieleją, jako jasyr nędzny w swym ubierze. (s. 9)

Dwukrotnie, posługując się porównaniem do zjawiska pioruna, Ślizień wy-
raża przestrach wrogów przed wojennymi działaniami wojsk polskich: raz pod 
Chocimiem, gdy turecki przeciwnik zostaje okrążony (s. 58-59), drugi raz, kiedy 
Kapłan basza stacjonujący w 1672 roku pod Lwowem dowiaduje się o pogromie 
Tatarów dokonanym przez Sobieskiego:

Nie tak piorun Jowiszów Wulkanową ręką
Odkowany przeraża, a orlą paszczęką
Odniesiony do boga, gdy go gniew rozżarzy,
Ludzie zbladłe, na ziemię spadszy, strachem parzy,
Jako tych niedobitkow przeraża nowina
Chana […]. (s. 13)

Narrator (jawny, tożsamy z autorem20) relacjonuje zdarzenia w porządku chro-
nologicznym – z nielicznymi dygresami (wspomniany dygres „wołoski”, dygres 
o uprawie wina – s. 34) i antycypacjami (na przykład na temat śmierci króla Mi-
chała Korybuta Wiśniowieckiego podczas wspomnianego przeglądu wojsk pod 
Lwowem). Przyjmuje – zgodnie z poetyką epiki heroicznej – postawę komentatora 

20 Na temat pozycji narratora w epice heroicznej zob. M. Kaczmarek, op. cit., s. 16.
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zdarzeń, choćby wtedy, gdy ocenia skomplikowaną sytuację w kraju po upadku Ka-
mieńca Podolskiego. Krytycznie odnosi się do bezczynności pospolitego ruszenia 
stacjonującego pod Gołębiem, podczas gdy w granicach polskich grasują Tatarzy:

Cny Polaku, gdyby to nie twoja niezgoda,
Która nic nie pozwala, nie długo by woda
Wiślna cię przy gołębskim obozie poiła,
Aleby za Dniestr pędzić psów tych wyprawiła. (s. 4)

Niekiedy w poemacie pojawiają się także moralizatorskie uogólnienia. Za przy-
kład niech posłuży to zderzające tureckie przekonania o możliwości zwycięstwa 
nad Polakami z wizją rzeczywiście poniesionej pod Chocimiem klęski:

Tak ci to poganinie, coś w swej górnej dumie
Zasadzał wszytek moment rzeczy i rozumie,
Bóg i fortuna znosi, a to często bywa,
Że możesz nieurodzaj w same odnieść żniwa. (s. 66)

Znamiennym, nieobcym praktyce epopeicznej, rysem dzieła Ślizienia są frag-
menty o nacechowaniu psychologicznym. Narrator odtwarza przemyślenia do-
wódców w ważnych momentach dla losów zbiorowości żołnierskiej. Narrator 
przytacza mieszane myśli Sobieskiego, który po triumfie chocimskim początkowo 
zdecydował, by iść z wojskiem w głąb terytorium mołdawskiego w celu ugrunto-
wania efektów odniesionego zwycięstwa: „»Tak teraźniejszy tryjumf mój będzie 
stał za nic, / Gdy się z wojskiem odemknę daleko od granic«. / W tym, gdy różnie 
w głębokich myślach się pasuje, / Aż ku Prutowi z wojskiem iść determinuje” 
(s. 76). Sytuacja zmieniła się wkrótce: do wodza dotarła wieść o śmierci króla. 
W związku z tym hetman podjął nową decyzję. I tym razem narrator odnotował 
moment podejmowania tej przełomowej decyzji: „I już go przy żałobie nowa myśl 
frasuje, / Że owdowiałą Polskę bez wojsk zostawuje. / Zaczym rad nierad myśli 
stamtąd o powrocie” (s. 79). 

Ślizień interesująco, zwłaszcza w niezwykle dramatycznej części czwartej 
(„mołdawskiej”) dzieła, wnika w świat uczuć żołnierzy:

Jedni smętni, a drudzy z różnych przyczyn radzi:
Niejedna na nas cera, bo ten prorokuje,
Że ordzie wpadniem w ręce, ten się bić gotuje. (s. 93)

Poeta odtwarza także motywacje żołnierskiego postępowania, oddając przy tym 
prawdę o wojnie, nawet za cenę deheroizacji – jak wtedy, gdy na terenie Mołdawii 
w czasie jednego z postojów wojskom pod dowództwem Paprockiego zagroziła 
niespodziewana konfrontacja z tatarskim przeciwnikiem:

Nagła trwoga do koni wszystkich pobudziła
I pijanych beze snu strachem otrzeźwiła.
Wypada regimentarz w pole i ochoczy
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Żołnierz, przetarszy ze snu lub z pijaństwa oczy.
W tym męstwo rodowite, w tym winem stworzone,
W tym serce pała bojem, w tym strachem zwarzone. (s. 91)

Wybitny znawca staropolskiej epiki wierszowanej Marian Kaczmarek za-
uważył: „Wpływ poematów historycznych [Samuela Twardowskiego] zaznacza 
się w twórczości wierszopisów współczesnych opisujących bieżące wydarzenia. 
Sebastian Kochanowski, Wojciech Radwański, Marcin Kuczwarewicz, Samuel 
Leszczyński, Stanisław Makowiecki, Stefan Jan Ślizień i inni uczestnicy ko-
lejnych wojen zgodnie powielają w swoich utworach schematy kronikarskiej 
relacji z zachowaniem wszelkich reguł »ojczystego wiersza«”21. Według badacza 
Ślizień należy zatem do naśladowców Twardowskiego, czy inaczej mówiąc – do 
grona twórców realizujących stworzony i ugruntowany przez polskiego Marona 
program ojczystego heroicum, czego dowodzi Haracz krwią turecką Turkom 
wypłacony.

21 Ibidem, s. 62.
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Plagiatorstwo jest zapewne tak stare, jak twórczość literacka. Termin „plagiat” 
ma etymologię łacińską. W języku Cycerona rzeczownik plagium oznaczał kra-
dzież, w łacinie średniowiecznej utworzono wyraz plagiatus – skradziony. Jak 
wiadomo, z plagiatem mamy do czynienia wtedy, gdy osoba pisząca przywłaszcza 
sobie cudzy utwór i wydaje go pod własnym nazwiskiem. Kradzież plagiatorska 
może dotyczyć również pomysłu twórczego. Średniowieczny angielski intelektu-
alista, kanclerz Ryszard de Bury (1281-1348), właściciel cennej biblioteki i wielki 
miłośnik ksiąg, pisał w traktacie Philobiblon1, że plagiatorzy (fałszywi poeci) 
postępują haniebnie, co piętnował już Marcjalis (ok. 40-104):

1 Ryszard de Bury, O miłości do ksiąg to jest „Philobiblon”, spolszczył J. Kasprowicz, Lwów 
1921.
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O innym jeszcze rodzaju hańby pragniemy donieść, poniżającej nie tylko naszą oso-
bę, ale to, co dla nas jest najdroższym, nasze dobre imię. Kompilatorowie, tłumacze 
i przekładacze – nieuki obniżają dzień za dniem naszą dostojność, nadając nam nowe 
nazwiska autorskie. W ten sposób nasze dawne tracąc szlachectwo, marniejemy coraz 
to bardziej, ilekrotnie rodzimy się na nowo w naszych rozlicznych naśladownictwach; 
wbrew naszej woli przyczepiają nam imiona złych ojczymów i synom odbierają ich 
nazwiska ojców prawdziwych. Tak fałszywy poeta skradł wiersze żyjącego jeszcze 
Wirgiliusza, a niejaki Fidencjusz przypisał sobie dzieła Marcjalisa, który nie pozo-
stawił go potem bez odpowiedzi:

Quem recitas, meus est, o Fidentine, libellus
Sed male quem recitas, incipit esse tuus.
Epigram I 38

Nie dziwna zatem bynajmniej, że po śmierci naszych autorów usiłują rozmaite 
małpy duchowne swoje odpadki naszym zdobić kosztem, w charakterze naśladowców 
naszych starają się one zagarniać nas gwałtem dla siebie z tą samą chwilą, gdy się 
pojawimy. Ach! jak często zmienialiście nas stare w nowo narodzone i jak często 
zmuszaliście nas, co jesteśmy ojcami, byśmy za własnych uchodziły synów! […] 
A przecież nas, cośmy z Aten, podrabiano w Rzymie, albowiem Carmentis był za-
wsze plagiatorem Kadmusa; wczoraj urodzone w Anglii, rodzimy się jutro na nowo 
w Paryżu i stamtąd przeniesione do Bolonii, otrzymujemy pochodzenie włoskie, na 
żadnym związku krwi nieoparte2.

Kardynał nawiązywał do wydarzeń znanych w starożytnym Rzymie. Miano-
wicie poeta Marcjalis, mistrz epigramatu, umieścił w zbiorze tych dzieł uwagi 
o osobach bezceremonialnie kradnących jego utwory3. Poświęcił temu zjawisku 
12 epigramów. Poeta rozprawił się ze złodziejami swoich liryków, publicznie 
deklamującymi jego wiersze, „podając je za swoje”. Był to protest przeciwko 
pozbawianiu autora prawdziwej tożsamości. Apelował do kradnącego, aby in-
formował odbiorców przywłaszczonych utworów o ich prawdziwym twórcy. 
Wyczuwa się w wypowiedzi Marcjalisa ton ironii, bo w rzeczywistości złodziej 
nigdy nie ogłasza publicznie, że dokonał kradzieży, tylko twierdzi, iż prezentuje 
swój dorobek, własne wiersze. Mimo że prawo rzymskie chroniło twórców przed 
plagiatorami, w praktyce nie ponosili oni żadnych konsekwencji kradzieży. Zatem 
zarówno zdaniem Marcjalisa, jak i kardynała de Bury jedyną skuteczną bronią 
przeciw „łowiczom” cudzych dzieł jest nagłośnienie ich złodziejskiego procederu, 
publiczne napiętnowanie kradzieży i skompromitowanie ich. W opinii Marcjalisa 
„wieszcz”, który ukradł cudze dzieło z pełną świadomością nieetyczności swego 
czynu, powinien się najeść wstydu.

Wiersze ci swoje polecam, Kwincjanie,
Jeśli tam jeszcze co mego zostanie,
Gdyż je twój wieszczek zagrabił bezkarnie.
Jeśli więc cierpią zbyt wielkie męczarnie,

2 Ibidem, s. 24-25.
3 J. Rominkiewicz, Inpones plagiario pudorem. Marcjalis o literackiej kradzieży, „Studia Praw-

nicze KUL” 2013, R. 56, nr 4, s. 79-101.
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Śpiesz im z pomocą, zostań ręczycielem.
Gdy zaś wieszcz powie, że jest właścicielem,
Mów, że to moja czeladź wyzwolona:
Odpowiedź częściej głośno powtórzona,
Na twarzy wieszcza, co ukradł rozmyślnie,
Wstydu przynajmniej rumieniec wyciśnie4.

[Marcjalis, LII. Plagiator]

W epigramie Złodziej literacki poeta zwraca się do niejakiego Fidentyna, który 
przyswoił sobie jego wiersze. Oczywiście imię Fidentius oznacza po łacinie pla-
giatora. Marcjalis trafnie wskazuje cechy charakteryzujące plagiatora, przedsta-
wia je realistycznie, z dużą dawką ironii, celną krytyką, dowcipną puentą, często 
wzmocnioną grą słów, jednak nigdy nie wymienia konkretnej osoby okradającej 
twórców z ich dzieł.

Między mymi wierszami pono się zawadzi
I twa karta; lecz ta cię, Fidentynie, zdradzi
Bo żeś skradł moje wiersze, wątpić nie pozwala;
Tak rzymskie Tryantyny już dotknięciem wala
Prosta kapica, jaką w Galji noszą chłopy;
Tak ujmą dla kryształów aretyńskie trzopy,
Tak nad brzegiem Kaistru wśród łabędziej rzeszy
Czarną kruk zabłąkany barwą się ośmieszy;
Tak gdy nucą słowiki w świętym gaju pienie,
Brzydka sroka przedrzeźnia cekropskie kwilenie.
Więc choć skargi nie wnoszę, sędzia nie dochodzi,
Sama twa karta woła wielkim głosem: „Złodziej!”5.

[Marcjalis, LIII. Złodziej literacki]

Słyszałem, Fidentynie, że ty wiersze moje
Publicznie deklamujesz podając za swoje.
Albo przyznaj, że moje fraszki ludziom czytasz,
Albo zapłać, bym milczał, i będziemy kwita!
Za zmarłym ojcem Gelia – sama – nie zapłacze,
Ale wprost we łzach tonie, gdy ją ktoś zobaczy.
Bólem tak chciwym pochwał nie wzruszą się nieba:
Komuś, kto szczerze cierpi, świadków nie potrzeba.

[Marcjalis I, XXIX]

Kardynał de Bury, mówiąc, że fałszywy poeta skradł wiersze żyjącego jeszcze 
Wergiliusza, zapewne miał na myśli utwory składające się na Appendix Vergiliana 
(Dodatek do Wergiliusza), obejmujący młodzieńcze poezje autora Eneidy. Zostały 
one zebrane już po śmierci poety. Co było powodem zgromadzenia w jednym 
zbiorku wierszy różnych twórców pod nazwiskiem Wergiliusza? Wydaje się, że 

4 M. Waleriusz Marcjalis, Epigramów ksiąg XII, tłum. J. Czubek, Kraków 1908, s. 21.
5 Ibidem, s. 21-22.
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naśladowcom chodziło o nadanie swym utworom „rangi autorytetu wielkiego 
poety”6.

Część zawartych w Appendix utworów zapewne wyszła spod pióra Wergiliusza. 
Podobnie było z komediami Plauta, których sukcesy sceniczne spowodowały, że 
wielu autorów „podszywało się” pod jego nazwisko. Weryfikacji sztuk Plauta do-
konali jeszcze filologowie rzymscy, ustalając, iż autentycznych utworów było 217.

W dobie staropolskiej plagiatorstwo szerzyło się nagminnie. Badacz dziejów 
literackich kradzieży Stanisław Bodniak pisał:

Plagiatorzy tworzą liczny zastęp w każdej literaturze, w naszej również wcześnie 
zadomowieni, odradzają się ciągle, w pewnych okresach pełni żywotności. Mniej 
ruchliwi w wieku XVI, pojawiają się w następnym gromadnie, a co ciekawsze dla tej 
epoki – nawet zdolniejsi i samodzielni rymotwórcy zapisują się do cechu „łowiczów”8.

Kradzieże literackie często miały miejsce w obszarze literatury użytkowej. 
W pierwszym wydaniu Gospodarstwa Anzelma Gostomskiego (1508-1588) wy-
drukowano tekst zatytułowany Ziemianin, bez podania informacji, że autorem nie 
jest wojewoda rawski. Dzieło miało pięć edycji, w których nie komentowano faktu, 
że jedna z jego części, właśnie Ziemianin, nie wyszła spod pióra Gostomskiego. 
Dopiero badania dwudziestowieczne doprowadziły do ustalenia prawdziwego 
autora tego fragmentu. Pełny tekst Ziemianina ogłosił Stanisław Kot9. Ponie-
waż śmierć uniemożliwiła wojewodzie dokończenie dzieła, nie można na pewno 
stwierdzić, w jakich okolicznościach Gostomski sporządził skrót traktatu Jakuba 
Ponętowskiego, kasztelana brzesko-kujawskiego, który okazał się prawdziwym 
autorem Ziemianina. W każdym razie ani Gostomski, ani redaktor edycji jego 
traktatów w formie listów, doktor Wojciech Oczko, nie zaznaczyli, że włączają do 
podawanej do druku książki cudzy tekst. Tak zatem dokonała się kradzież pierw-
sza Ziemianina. Druga miała miejsce pod piórem Mikołaja Lubienieckiego, który 
opracował wierszowaną wersję utworu Ponętowskiego. Dziełko Lubienieckiego 
nosi tytuł Kondycyja szlachecka. Utwór zachował się w rękopisie Andrzeja Lu-
bienieckiego, dostępnym w Bibliotece Miejskiej w Rotterdamie, a obecnie także 
w wersji drukowanej10.

Wojewoda poznański Jan Ostroróg (1565-1622) był wybitnym pisarzem, twórcą 
dzieł o tematyce rolniczej. Napisał pierwszy polski podręcznik pszczelarstwa, po-
radnik pt. Nauka koło pasiek (1614). Na karcie tytułowej zawarta jest informacja, 
że autor wykorzystał wiedzę bliżej nam nieznanego Walentego Kąckiego, zapewne 

6 S. Stabryła, Wergiliusz. Świat poetycki, wyd. II popr., Wrocław 1987, s. 33.
7 Ibidem.
8 S. Bodniak, Z dziejów plagiatu w literaturze polskiej XVII wieku, „Ruch Literacki” 1928,  

R. 3, nr 9, s. 268. Termin „łowicze” zaczerpnął Bodniak z pracy A. Brücknera, Studia nad literaturą 
wieku XVII. Cz. 1, Kraków 1917, s. 68.

9 S. Kot, Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej, Warszawa 1937, s. 69.
10 Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprac. J.S. Gruchała, S. Grzeszczuk, Warszawa 

1988, s. 261-263. Tekst Ziemianina Ponętowskiego na s. 126-130.



45KRADZIEŻE I FAŁSZERSTWA LITERACKIE W PIŚMIENNICTWIE POLSKIM EPOK DAWNYCH

zatrudnionego przez wojewodę w jego pasiece w majątku Komarno. Drugie wyda-
nie dziełka Ostroroga ukazało się w roku 1631 w Rakowie, a więc już po śmierci 
autora, nakładem Jakuba Wirowskiego, „bibliopole” lubelskiego, pod nazwiskiem 
Kąckiego, a na karcie tytułowej widnieje informacja, że to Kącki spisał podawany 
do druku tekst. To dwoiste autorstwo utrzymało się w Bibliografii polskiej Estre-
ichera, w której pierwodruk został zanotowany zarówno pod nazwiskiem Kąckiego, 
jak i Ostroroga. W roku 1981 ukazał się reprint Nauki koło pasiek, również jako 
tekstu Kąckiego. Tymczasem editio princeps nie pozostawia najmniejszej wątpli-
wości, że poradnik napisał Ostroróg11. W Przedmowie informował:

Sprawa koło nich [pasiek – M.W.] jaka być ma, a barzo od pospolitej (takiej w koma-
rzeńskiej majętności dotąd zażywano) różna […] którą mnie, dla pamięci urzęd-
ników komarzeńskich i dla potomków moich, co tu po mnie będą za wolą Bożą 
gospodarować, zdało się napisać12.

Ostroróg został pozbawiony autorstwa swojego traktatu na kilka wieków. Pytanie, 
na które nie ma odpowiedzi, brzmi: czy dokonał tej kradzieży sam Kącki inicju-
jący drugie wydanie dzieła pod własnym nazwiskiem, czy też ów „bibliopola” 
Wirowski? Trudno jednak zrozumieć, jaki mógłby mieć w tym interes, bowiem 
poradnik wydany zarówno pod nazwiskiem Ostroroga, jak i Kąckiego przyciągał 
czytelnika – nabywcę książki tematyką i wieloma praktycznymi poradami. Zatem 
sprawcą kradzieży prawdopodobnie był Kącki.

W obszarze piśmiennictwa rolniczego w XVII w. dokonano innej ewidentnej 
kradzieży literackiej. Mianowicie w roku 1618 Stanisław Słupski (XVI/XVII w.) 
opublikował dziełko pt. Zabawy orackie, w istocie był to kalendarz rolniczy oma-
wiający prace na roli według nadchodzących pór roku. Plagiatu utworu dokonał 
Władysław Stanisław Jeżowski (XVII w.) w dziełku Oeconomia abo Porządek 
zabaw ziemiańskich… (1638)13, rozszerzając tylko tekst poprzednika. Jeżowski 
przejął prawie dosłownie około 200 wersów z dzieła Słupskiego. „Zapożyczał się” 
również u Jana Kochanowskiego jako autora Pieśni świętojańskiej o Sobótce. Oba 
kalendarze są wierszowane. Jeżowski złodziejski proceder uprawiał bez skrupułów, 
popełnił bowiem kolejny plagiat: ogłoszony pod jego nazwiskiem utwór Con-
sultacyja przezacnych matron koronnych (1639) „jest żywcem przedrukowanym 
Sejmem niewieścim Marcina Bielskiego”14.

Wyjątkowo bezczelnym złodziejem literackiego dorobku okazał się Aleksander 
Gwagnin (1534-1614), Włoch z Werony, od 1561 r. żołnierz polski, który wziął 

11 Wyd. I: Nauka koło pasiek z informacyjej pana Walentego Kąckiego Anno MDCXII w Ko-
marnie u mnie Jana Ostroroga, wojewody poznańskiego spisana, Zamość 1614; por. M. Wichowa, 
Pisarstwo Jana Ostroroga (1565-1622), Łódź 1998, s. 150-160.

12 Nauka koło pasiek z informacyjej…, op. cit., k. A2.
13 Teksty dostępne w edycji: Stanisława Słupskiego z Rogowa „Zabawy orackie” 1618 i Włady-

sława Stanisława Jeżowskiego „Oekonomia” 1638, wyd. J. Rostafiński, Kraków 1891.
14 H. Łopaciński, Przyczynek do historyi plagiatów w piśmiennictwie polskiem. Kto był autorem 

„Bylicy świętojańskiej”?, „Pamiętnik Literacki” 1902, t. 1, nr 1-4, s. 265-275, cyt. na s. 268.
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udział w wyprawach wołoskiej i moskiewskiej. Jego podkomendnym był Maciej 
Stryjkowski (1547-ok. 1590), autor dzieła Sarmatiae Europeae descriptio. Ów 
opis Sarmacji europejskiej powstał pod piórem Stryjkowskiego w Witebsku przed 
rokiem 1573. Dzieło Stryjkowskiego wydał pod tym samym tytułem i własnym 
nazwiskiem Gwagnin w Krakowie w 1578 r. Mało tego, zatroszczył się o wydanie 
następne w Spirze i Bazylei w 1582 oraz we Frankfurcie w roku 1584. Zadbał też 
o przekład polski skradzionego dzieła Stryjkowskiego. Przygotował je Marcin Pasz-
kowski w 1611 r.15 „Łowicz” cudzego dorobku doczekał się przekładu czeskiego, 
rosyjskiego i włoskiego, nie przejmując się zupełnie tym, że dokonał plagiatu. Sięgał 
też do dzieła austriackiego dyplomaty Siegmunda von Herberstein (1486-1566) 
Rerum moscoviticarum commentarii (1549). Stryjkowski zorientował się, że został 
okradziony, więc złożył na Gwagnina skargę do króla. Autorstwo Stryjkowskiego 
ok. 1600 r. poświadczył wojewoda miński Stanisław Pac i rycerstwo litewskie. Król 
uznał prawa Stryjkowskiego w przywileju z 14 lipca 1580 r., lecz Gwagnin nic sobie 
z tego nie robił i propagował skradzione dzieło jako własne w całej Europie.

Tłumacz „Gwagnina” – Paszkowski w swej twórczości też sięgał po teksty 
cudze, np. Abrahama Rożniatowskiego (ok. 1581-1665) Pamiątkę krwawej ofiary 
Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa…16 (1610) wykorzystał w utworze 
Dyjalog abo rozmowa grzesznego człowieka z anioły i z inszemi osobami o męce 
Chrystusa Pana. Utwór ten „to mozaika ułożona z fragmentów przejętych z Pa-
miątki krwawej ofiary…”17. Paszkowski przepisał z dzieła Rożniatowskiego całe 
fragmenty tekstu, a także krótkie zdania. Z resztą Rożniatowski padł ofiarą plagiatu 
po raz drugi, bowiem niejaki Wawrzyniec Chlebowski (zm. po 1626 r.) dokonał 
przeróbki Pamiątki… i wydał ją pod własnym nazwiskiem pt. Krwawa ofiara 
Jezusa Chrystusa Syna Bożego, na okup narodu ludzkiego z figurami Starego 
Testamentu, ze czterech ewangelistów krótko opisana (1629).

Znana jest badaczom sprawa Silviludiów Macieja Kazimierza Sarbiewskie-
go (1595-1640), traktowanych przez niektórych uczonych jako „utwór wtórnie 
włączony do poezji Sarbiewskiego”18. Silviludia stanowią cykl dziesięciu pieśni 
łacińskich wyrafinowanych pod względem artystycznym (styl, rytmika). Poszcze-
gólne wiersze zostały opatrzone tytułami nawiązującymi do epizodów mających 
miejsce podczas łowów Władysława IV w Mereczu na Litwie w roku 1637. Horacy 
sarmacki wielokrotnie pisał o tym dziele w listach do biskupa płockiego Stanisława 
Łubieńskiego19, jednak poeta nigdy nie opublikował utworu. Współcześni i potomni 

15 Zob. M. Kuran, Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy 
XVII wieku, Łódź 2012, s. 80-85.

16 Por. ibidem, s. 579-580.
17 Ibidem, s. 580.
18 Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny 

i bibliograficzny, t. 4: S-T, Warszawa 2003, s. 15.
19 J. Starnawski, O korespondencji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubień-

skim, [w:] idem, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI-XIX). Studia i materiały, Kraków 2007, s. 183.
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oceniali Silviludia bardzo wysoko, tłumaczono je też kilka razy na język polski. 
Dzięki zachowanej korespondencji z Łubieńskim można zrekonstruować przebieg 
prac Sarbiewskiego nad tym utworem. W liście z 4 grudnia 1637 r. pisał o tym, 
że poczuł przypływ natchnienia lirycznego i opracował księgę Zabaw leśnych,  
a 4 stycznia 1638 r. posłał utwór biskupowi, pisząc o tym tekście jako o własnym. 
Łubieński odpowiedział, przekazując autorowi wyrazy uznania: „twoje Zabawy 
leśne nadzwyczajnie mi się podobają”20. Dzieło przygotował Sarbiewski dla króla, 
miłośnika łowów – tytułowych „leśnych zabaw”. Miało to być libretto operowe 
pisane do „taktu muzycznego”21. Zatem wielkie zdziwienie wywołało odkrycie 
angielskiego uczonego Johna Sparrowa22. Ustalił on mianowicie, że Silviludia nie 
są oryginalnym dziełem polskiego poety, lecz utworem konfratra Sarbiewskiego, 
włoskiego jezuity Maria Bettiniego, poddanym lekkiej adaptacji, a więc właściwie 
plagiatem. Z literackiego punktu widzenia w aspekcie techniki pisarskiej nie da 
się Sarbiewskiego obronić. Na jego korzyść może świadczyć fakt, że jako znany 
w całej Europie poeta Horacy chrześcijański nigdy Silviludiów nie opublikował. 
Niemniej z korespondencji z Łubieńskim wynika, że dzieło traktował jako własne.

Do drużyny „łowiczów” cudzych utworów należy również Jan Karol Dach-
nowski (ok. 1590-po 1654), który nie miał skrupułów ogłaszać cudzych dzieł 
pod własnym nazwiskiem. Słynna jest jego bezceremonialna kradzież zbioru 
siedemnastowiecznych kolęd Symfonije anielskie Jana Żabczyca (zm. po 1629), 
ogłoszonego w roku 1630 jako dzieło Żabczyca, a już rok później jako utwór 
Dachnowskiego23. Żabczyc skarżył się na plagiatora słowami:

Owo każdy rzemiosłem nad się swoim bawi,
Tylko niech się swą pracą na światło wystawi,
A nie nocnym sposobem, jak czynią złodzieje,
Ci pod swój tytuł garną, co się kędy dzieje24.

Na tym nie koniec żerowania Dachnowskiego na cudzym dorobku intelektu-
alnym. Jako znany autor utworów okolicznościowych, weselnych lub żałobnych, 
bez skrupułów sięgał po teksty innych autorów, „czy to wydając je pod własnym 
nazwiskiem, czy pokątnie przejmując z nich obszerne fragmenty, czy wreszcie 
dokonując ich przeróbek”25. Tak właśnie „przerobił” Historyję o chwalebnym 
zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, którą po swojemu prze-
wierszował i wydał jako utwór własny pod tytułem Żywa historyja o chwalebnym 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 J. Sparrow, Sarbiewski’s „Silviludia” and Their Italian Source, „Oxford Slavonic Papers” 

1958, t. 8, s. 1-48.
23 R. Mazurkiewicz, Jeszcze jeden przyczynek do dziejów plagiatu w literaturze polskiej XVII 

wieku, „Ruch Literacki” 2008, R. 49, z. 6 (291), s. 591-600.
24 Cyt. za: R. Grześkowiak, Cytaty, centony, cudze całości. Dachnowski intertekstualny, „Ruch 

Literacki” 2010, R. 51, z. 1 (298), s. 15-33, cyt. na s. 17.
25 R. Mazurkiewicz, op. cit., s. 592.
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zmartwychwstaniu Pańskim (1631)26. Dachnowski jako autor Dyjalogu o cudownym 
narodzeniu Syna Bożego po raz kolejny okazał się „wroną w cudzym pierzu”. Tym 
razem przepisał in extenso bądź skompilował fragmenty Rytmów o porodzeniu 
przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej (1613) Grzegorza Czaradzkiego27. 
Rytmy… stanowią tłumaczenie dużej części eposu Jacopa Sannazara De partu Vir-
ginis, jednego z największych dzieł renesansowego humanizmu chrześcijańskiego.

Kolejny przykład kradzieży literackiej to tragedia Admetus rex28 , dramat nieznanego 
autora, powstały w końcu XVI lub na początku XVII w.29 Jest to tekst kompilacyjny, 
anonimowy twórca przejmował do swego utworu fragmenty przekładu dzieła Eury-
pidesa pióra Jana Kochanowskiego Alcestis męża od śmierci zastąpiła30. Dopuścił się 
kradzieży Rozmowy panienki ze śmiercią Kaspra Miaskowskiego31, a także wcielania 
do swego dziełka urywków funeralnego utworu Piotra Gorczyna Żałosnego a męż-
nego z światem pożegnania Jej Mości Jaśnie Oświeconej Paniej, Paniej Katarzyny 
księżny koreckiej, Jego Mości Pana Hieremiego Mohyłowicza wielkiego wołoskiego 
hospodara córki, a kochanej małżonki Jego Mości Jaśnie Oświeconego Pana, Pana 
Samuela książęcia na Korcu, wizerunk z swemi osobliwemi przy żałobie pociechami 
dyjalogiem wystawiony32 (1618) oraz naśladowania Pieśni i Trenów czarnoleskich33.

Oczywiście liczba kradzieży literackich jest niemal nieskończona, nie sposób 
w krótkim tekście wskazać wszystkich najsłynniejszych rabusiów cudzych tek-
stów. Zagadnienie jest znane badaczom wyrywkowo, nauka wciąż odkrywa nowe 
szczegóły, ale do powstania monografii tego problemu jeszcze daleka droga.

Kolejne zjawisko, tym razem związane z recepcją kultury antycznej w literatu-
rze staropolskiej, to suplementacja – czynność twórcza polegająca na uzupełnianiu 
uszkodzonych starożytnych tekstów, które zachowały się we fragmentach34. W takim 
wypadku pojawia się do rozstrzygnięcia kwestia, czy mamy do czynienia ze złymi 

26 Przeróbkę tę wydał J. Okoń jako redakcję C Historyi…, zob. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja 
o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim, Wrocław 1971 (Biblioteka Narodowa, I 201), s. 187-258.

27 G. Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wyd. i oprac. 
R. Mazurkiewicz, E. Buszewicz, red. nauk. tomu A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009 (o Dach-
nowskim na s. 261-262).

28 Tekst dostępny [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 4, Warszawa 
1961, s. 213-237.

29 Zob. S. Windakiewicz, Teatr ludowy w dawnej Polsce, Kraków 1902, s. 140-143. Odkrywca 
dzieła Admetus rex datował je na koniec XVI lub początek VII w.

30 J. Kochanowski, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1972, s. 717-722.
31 Tekst dostępny [w:] K. Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 

1995, s. 305.
32 Tekst dostępny [w:] Polska siedemnastowieczna literatura okolicznościowa ze zbiorów zamku Sko-

kloster, wyd. i oprac. S. Baczewski, red. nauk. D. Chemperek, J.S. Gruchała, Warszawa 2009, s. 54-88.
33 Por. J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.), 

Warszawa 1965, s. 294; T. Bieńkowski, Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich 
rola ideowa. Studium z dziejów kultury staropolskiej, Wrocław 1967, s. 120-121.

34 Szerzej na ten temat por. M. Mejor, Książę Mikołaj Radziwiłł przy grobie Cycerona, czyli 
mistyfikacja i suplementacja jako sposoby recepcji antyku w XVI-XVIII w., [w:] idem, Florilegium. 
Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce, Warszawa 2015, s. 127-148.
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intencjami autorów dopuszczających się fałszerstwa literackiego, czy też ze szla-
chetnymi zamiarami emulacji ze starożytnymi mistrzami, a może nawet superacji. 
Włoski humanista Maffeo Vegio (1407-1458) „dokończył” Eneidę Wergiliusza 
(1480), a tę kontynuację przełożył na język polski Jan Achacy Kmita (1591)35. W Eu-
ropie Zachodniej powstały uzupełnienia dzieł historyków Tacyta i Tytusa Liwiusza, 
Kurcjusza Rufusa, a także rzymskiego poety Lukana36. Czasem owe suplementacje 
przeradzały się w jawne fałszerstwa. Francuski wydawca François Nodot w roku 
1693 opublikował zrekonstruowany rzekomo w całości tekst Satyryków Petroniusza. 
Zebrał zachowane fragmenty tego utworu i uzupełnił je na podstawie odnalezionego 
ponoć w Belgradzie rękopisu tego utworu. „Zarówno okoliczności podania do druku, 
jak i sam tekst Satiricon wzbudzały duże wątpliwości co do autentyczności nie tylko 
«nowych» fragmentów, lecz także całego dzieła”37.

Na gruncie polskim słynną suplementację wykonał Jan Kochanowski. Poeta czar-
noleski podjął wyzwanie filologiczno-artystyczne, mianowicie dysponując greckim 
tekstem poematu, postanowił zrekonstruować Cyceroński przekład Fenomenów 
Aratosa z Soloj. Kochanowski odtworzył łacińskie partie tekstu młodego Cycerona, 
od dawna uważane za zaginione, a nawet w zachowanych fragmentach wprowa-
dzał poprawki, usuwał błędy kopistów albo złożone „na karb młodzieńczości pracy 
samego Cycerona”38. Współczesna filologia i edytorstwo tekstów literackich nie są 
w stanie zaaprobować takiej suplementacji. Jednak praca Kochanowskiego została 
dobrze przyjęta przez wielkiego filologa, wydawcę Fragmentów Cycerona, Andrzeja 
Patrycego Nideckiego, znanego i cenionego w całej Europie za tę właśnie edycję. 
Podobną metodę suplementacji obrał poeta czarnoleski, rekonstruując Prognostyki 
Aratosa. Janusz Pelc ustalił, że są to wczesne „zabawy literackie” autora Pieśni oraz 
że przed 13 kwietnia 1564 r. powstawał polski przekład Fenomenów, oczywiście pod 
piórem Kochanowskiego. Zatem poeta dokonał suplementacji dwóch tekstów Aratosa 
w języku łacińskim, uzupełniając zaginione fragmenty tłumaczenia Cycerona i dając 
przekład własny na język polski owej rekonstrukcji Fenomenów. Sam Kochanowski, 
zestawiwszy zachowany tekst Cycerona z oryginałem greckim, uznał, że młody trans-
lator nie dorównał mistrzowi: „Aratum non adaequat”39. Istniało drugie starożytne 
tłumaczenie tego utworu autorstwa Awienusa. Kochanowski znał oba łacińskie teksty 
Fenomenów – od roku 1540 była dostępna edycja paryska, zawierająca oryginał grecki 
i zachowane teksty łacińskie Cycerona oraz Awienusa40. Zatem suplementacja miała 
różne oblicza etyczne: Jan Kochanowski pragnął zrekonstruować i przywrócić czy-
telnikowi tekst Cycerona, natomiast François Nodot dokonał zwyczajnej „podróbki” 
literackiej, która w literaturze przedmiotu funkcjonuje pod nazwą mistyfikacji.

35 M. Vegio, O Aeneaszu trojańskim księgi trzynaste, Kraków 1591.
36 M. Mejor, op. cit., s. 143.
37 Ibidem.
38 J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980, s. 214.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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Czasem do suplementacji dochodziło w związku z dostarczaniem zabytkowych 
obiektów dla kolekcjonerów „starożytności”, szczególnie w sztukach plastycznych.

Przykładem suplementacji przeprowadzonej w dużej skali może być także działalność 
Artura Evansa w Knossos. Angielski archeolog dopełnił odkryte przez siebie resztki fre-
sków tak dalece, że sam stworzył nieistniejący w rzeczywistości kanon sztuki malarstwa 
minojskiego. Jego artystyczna wizja przez dziesiątki lat uchodziła za odzwierciedlenie 
rzeczywistego obrazu sztuki zaginionej kultury. Dopiero odkrycia archeologiczne 
dokonane w drugiej połowie XX wieku i analizy fresków doprowadziły do przewarto-
ściowania dotychczasowych opinii i do nowej oceny rekonstrukcji dokonanych przez 
Evansa, a w rezultacie do gruntownej zmiany podglądu na malarstwo minojskie41.

W zasadzie zjawisko mistyfikacji opierało się jednak na szlachetnych pobud-
kach. Polegało na podrabianiu zapisów i inskrypcji42 w celu stworzenia wrażenia, 
że są one autentyczne, że mamy do czynienia z nieznanymi dotąd zabytkami. Ich 
odkrycie zaś miało przynieść sławę odkrywcy. „Mistyfikacja była […] wyrazem 
zainteresowania epoki, świadectwem tego, w jaki sposób rozumiano antyczne 
dzieła, w sumie przyczyniła się przez inicjowanie dyskusji i analiz autentyczności 
obiektów do postępów w dziedzinie badań nad starożytnością grecko-rzymską”43.

Ponadto trzeba pamiętać, że zarówno w średniowieczu, jak i w epokach póź-
niejszych aż do Naruszewicza rzetelność badań historycznych nie zawsze spełniała 
kryterium dochodzenia do tzw. prawdy obiektywnej, kronikarze chętnie zamieszczali 
w swych dziełach legendy etnogenetyczne, np. za protoplastów Polaków uznawali 
rody biblijne44. Argument dawności, jeśli nawet był wyimaginowany, miał moc 
rozstrzygającą w sporach i dyskusjach naukowych. Na fali owego scjentystycznego 
fantazjowania o minionych dziejach, wyszukiwania zaszczytnych genealogii, nie 
dziwi uczynienie z Owidiusza Polaka45, co zaowocowało spreparowaniem „mocnych” 
dowodów historycznych. Chodzi o odkrycie grobu Owidiusza i inskrypcji opartych 
na „oryginalnym” napisie nagrobnym, w istocie stanowiącym mistyfikację literacką 
pióra Jeremiasza Woynowskiego46, uzdolnionego literacko szlachcica, miłośnika 
starożytności, tłumacza z języków klasycznych na polski, m.in. biografii Hanniba-
la i Scypiona z łacińskiej wersji pióra humanisty Donata Acciadiego. Woynowski 
miał w dorobku również twórczość oryginalną47. Szlachcic starannie obmyślił plan 

41 M. Mejor, op. cit., s. 144.
42 J. Kolendo, Nieznany pielgrzym polski z XVII w. fałszerzem antycznych inskrypcji na przed-

miotach bursztynowych, „Meander” 1990, t. 45, z. 7-9, s. 195-202.
43 M. Mejor, op. cit., s. 139.
44 Por. J. Malicki, Mity narodowe. Lechiada, Wrocław 1982, s. 85.
45 Por. R. Skulski, Owidiusz – Polakiem, „Eos” 1913, R. 19, z. 1, s. 74-81; G. Przychocki, Grób 

Owidiusza w Polsce, Warszawa 1920; T. Mikulski, U grobu polskiego Owidiusza, [w:] idem, Rzeczy 
staropolskie, Wrocław 1964, s. 303-323; M. Wichowa, Barokowe nagrobki Owidiusza w języku 
polskim, [w:] Antyk w Polsce, cz. 2: Studia, red. J. Okoń, J. Starnawski, Łódź 1998, s. 107-113.

46 Por. Ieremiae Voinovii Carmina Latina et Graeca nunc primum in unum volumen collecta, 
wyd. S. Wyszomirski, Toruń 1993, s. 14-18.

47 Por. T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, t. 2, Warszawa 1959, s. 447.
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mistyfikacji, a w roku 1581 zorganizował wyprawę, której celem było odnalezienie 
grobu Owidiusza. Wszak sam poeta sulmoński głosił na wygnaniu: „Getice Sarmati-
ceque loquitur”. Oczywiście co innego oznaczała Sarmacja w wierszach Owidiusza, 
co innego w szesnastowiecznej Europie, a szczególnie w ówczesnej Rzeczypospo-
litej, gdzie była synonimem Polski. Uczestnicy sześciodniowej wyprawy ruszyli 
w stronę Konstancy (starożytnej Tomidy – miejsca wygnania poety), dotarli gdzieś 
w pobliże granicy greckiej, natknęli się na porośnięty trawą nagrobek Owidiusza, 
a po powrocie ogłosili swe odkrycie. Oczywiście tekst inskrypcji spisano i rozpo-
wszechniano. Istnieją liczne dowody na to, że legenda o grobie Owidiusza na kresach 
Rzeczypospolitej i o jego utworach pisanych w języku Sarmatów poprzedzała samo 
„odkrycie” tekstu nagrobka. Wiersz ułożony przez Woynowskiego zamieścił Szy-
mon Starowolski w dziele Monumenta Sarmatarum (1655), przyczyniając się w ten 
sposób do rozpowszechnienia Epitaphium Ovidii Nasonis, ewidentnej mistyfikacji 
literackiej w kulturze Rzeczypospolitej XVII w.

Tekst Epitaphium został opatrzony adnotacją „non procul a Ponto Euxino Woy-
nowski Polonus invenit”. Słowa te świadczą o krytycznej postawie Starowolskiego 
jako zbieracza inskrypcji nagrobnych wobec tego tekstu – falsyfikatu. Nagrobek 
doczekał się polskich przekładów, mianowicie Wespazjan Kochowski w I księdze 
Epigramatów ze zbioru Niepróżnujące próżnowanie zamieścił Nagrobek Owidiuszo-
wi – wierne tłumaczenie tekstu Woynowskiego. Drugi przekład został opublikowany 
w Nowych Atenach ks. Benedykta Chmielowskiego i to na pewno on jest transla-
torem. Z kolei wersja zamieszczona w tej encyklopedii doczekała się przedruku 
w „Monitorze” w roku 1776 wraz z tekstem łacińskim, jednak bez podania źródła.

Drugie odkrycie – mistyfikacja literacka ciesząca się międzynarodową sławą 
– to odnalezienie grobu Cycerona na małej greckiej wyspie Zakyntos. Informacje 
o rzekomym grobie Arpinaty rozpowszechniano już w roku 1544, a czynił to 
m.in. dominikanin Desiderius Lignamineus z Padwy, przebywający na Krecie 
i Zakyntos jako nauczyciel. Podczas wykopów pod fundamenty jakiegoś budyn-
ku w pobliżu morza natrafiono na „starożytny” nagrobek opatrzony inskrypcją: 
„Marku Tulliuszu Cyceronie żegnaj, i ty Terencjo Antonio”. Pod nim usytuowane 
były małe naczynia, jedno na prochy, drugie na łzy. Miejsce to chętnie zwiedzali 
peregrynanci, wśród nich Mikołaj Radziwiłł „Sierotka”, który 16 września 1582 
r. wyjechał z Nieświeża na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Na Zakyntos 5 maja 
następnego roku zwiedzał ów „sławny kamień grobu Cycerona z napisem wyrytym 
literami greckimi”48, co opisał w swym dziele Podróż do Ziemi Świętej. Grobowiec 
Cycerona zwiedzali liczni podróżnicy. „W rezultacie informacja o pochówku urny 
z prochami Cycerona na Zaktynos przyjęta została przez świat nauki jako fakt, 
choć dla wielu rzecz była podejrzana”49. 

48 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu, wyd. Leszek Kukulski, 
Warszawa 1962, s. 19.

49 Cyt. za: M. Mejor, op. cit., s. 130.
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Na koniec przypomnę mistyfikacje „odkryć naukowych”, które miały miejsce 
w XX w. w środowisku akademickim. W roku 1923 studia na filologii angielskiej 
w Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął Konstanty Ildefons Gałczyński. Fascy-
nował się literaturą dawnych wieków, poznawał autorów francuskich – Ronsarda 
i Villona, czytał Thomasa Moore’a i Miltona Raj utracony, wielbił Horacego, Dan-
tego oraz Kochanowskiego. Gałczyński zapisał się na seminarium prof. Andrzeja 
Tretiaka i przygotował pracę seminaryjną o piętnastowiecznym poecie szkockim, 
który nazywał się sir Morris Gordon Cheese. Jak relacjonuje córka żartownisia, 
rozprawa przedstawiała:

Długie i bogate życie poety, namalowane na tle epoki, hojnie przywoływane frag-
menty obfitej twórczości, zwłaszcza frywolnych ballad – wszystko to we własnym, 
rzecz jasna, przekładzie przedstawił zasłuchanemu gronu dwudziestoletni kandydat 
na anglistę. Gdy skończył, jego ukochany profesor Andrzej Tretiak serdecznie gra-
tulował naukowego odkrycia, radził, aby ten temat rozwinąć w pracy magisterskiej.

A wszystko to zostało po prostu wymyślone: i Sir Morris Gordon Cheese, i jego 
bogate życie, i jego cytowana twórczość, i frywolne ballady. Prawdziwe jedynie były 
świetnie zrobione pastisze staroangielskiej poezji.

Klucz do tego żartu tkwił w brzmieniu tytułu pana Morrisa Gordona, w polskim 
znaczeniu jego nazwiska50.

Drugi „kawał” akademicki dotyczy odnalezienia podczas wykopalisk prowa-
dzonych w Olimpii w 1958 r. na miejscu, gdzie kiedyś najprawdopodobniej była 
pracownia rzeźbiarza Fidiasza (490-420 p.n.e.), tzw. kubka artysty. Wykopano 
glinianą czarę z napisem: „Fidiasza jestem”51. Młodzi archeolodzy pokazali to 
kierownikowi ekspedycji, szanowanemu profesorowi. Ponieważ uwierzył on w to 
znalezisko i bardzo się ucieszył, żartownisie nie śmieli wyjawić prawdy, a w li-
teraturze naukowej kubek pojawił się jako niezwykły zabytek. W środowisku 
archeologów klasycznych historyjkę tę rozpowszechniano jako świetną anegdotę52.

Przedstawione tu pokrótce problemy plagiatów i fałszerstw stanowią frag-
ment życia literackiego, obiegu, rozpowszechnienia, a czasem i odbioru dzieła. 
Należałoby kontynuować te badania nie tyle w kierunku wskazywania kolejnych 
plagiatorów i sporządzania ich rejestrów, co w aspekcie kultury literackiej, odbioru 
społecznego tej osobliwej produkcji literackiej. Warto również prześledzić źródła 
historyczne i literackie, aby móc ocenić plagiat w świetle przepisów prawnych 
doby staropolskiej.

50 K. Gałczyńska, Konstanty syn Konstantego, Warszawa 1990, s. 26-27.
51 A. Sadurska, Falsyfikaty w mojej karierze naukowej, [w:] Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach 

polskich. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 21-22 maja 1999 roku 
przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki i Zamek Królewski w Warszawie, red. J. Miziołek, M. Morka, Warszawa 2002, s. 125.

52 M. Mejor, op. cit., s. 146-147.
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W epoce oświecenia w tworzeniu i rozpowszechnianiu programów politycznych 
związanych z reformowaniem państwa czynnie uczestniczyło wielu kaznodziejów. 
Pojawiały się kazania polityczne, zdecydowanie odbiegające swym charakterem 
od tradycyjnej homilii. Dotyczyły one ważnych wydarzeń życia publicznego, np. 
obrad trybunałów, uroczystości jubileuszowych czy też wyjątkowych okoliczności, 
jak Sejm Czteroletni, uchwalenie Konstytucji 3 maja, powstanie kościuszkowskie. 
Kazania te propagowały ideały moralnego odrodzenia narodu, zawierały hasła 
oświeceniowego patriotyzmu, a także nierzadko idee fizjokratyczne. W czasach 
stanisławowskich, jak podaje Magdalena Ślusarska, ukazało się ponad 200 kazań 
okolicznościowych dotyczących konkretnej sytuacji politycznej, traktowanych jako 
odrębny typ wypowiedzi1. Dodać trzeba, że w wielu niedzielnych, świątecznych 

1 M. Ślusarska, Kto był „Skargą XVIII wieku”? Kaznodziejstwo polityczne czasów stanisławow-
skich o miłości ojczyzny, [w:] Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj, red. ks. J. Sikora, J. Jurkowski, 
Warszawa 2017, s. 159.
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lub nawet pogrzebowych wystąpieniach na ambonie pojawiały się aluzje politycz-
ne, pozwalali sobie na nie także duchowni prowincjonalni. Kazania tematyczne, 
wygłaszane ze względu na różne okoliczności, zachowywały zgodność z Pismem 
Świętym, dziełami Ojców Kościoła, dekretami soborów i synodów. Autorzy tego 
typu wystąpień odwoływali się też do dawnych i współczesnych dzieł twórców 
europejskich, przede wszystkim moralistów, filozofów, pisarzy, a także do przy-
kładów z historii2.

Niebagatelną rolę w rozwoju kaznodziejstwa okolicznościowego odegrał Stani-
sław August Poniatowski. Król postarał się o wprowadzenie na wolne stanowiska 
biskupie tych przedstawicieli duchowieństwa, którzy deklarowali przekonania 
oświeceniowe i z entuzjazmem odnosili się do zachodzących przemian ideologicz-
nych oraz społecznych. Rezultatem jego zabiegów było m.in. powołanie Michała 
Jerzego Poniatowskiego na katedrę połocką czy nominacje biskupów Jerzego 
Turskiego, Józefa Rybińskiego, Krzysztofa Szembeka i innych3. Starał się on także 
o stworzenie na prowincji środowisk, które wspierałyby działania stolicy. Pod 
silnym wpływem dworu Stanisława Augusta pozostawali wybitni przedstawiciele 
oświeceniowego oratorstwa duchownego, jak uznawany za księcia kaznodziejów 
Michał Karpowicz, a także Wilhelm Kaliński czy Sebastian Lachowski4.

Warto przybliżyć postać Karpowicza, który wygłosił wiele kazań o tematy-
ce politycznej, w tym trybunalskich i jubileuszowych. I choć jego działalność 
kaznodziejska nie wiązała się bezpośrednio z Przemyślem, to stwierdzić trzeba, 
że twórczość duchownego była niezwykle popularna i stanowiła wzór dla wielu 
kaznodziejów. Wystąpienia Karpowicza cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
o czym świadczy chociażby fakt opublikowania ich w formie zbioru pod koniec 
wieku XVIII oraz trzykrotnie na początku XIX5. W długiej karierze kaznodziejskiej 
poglądy polityczne duchownego ulegały istotnej przemianie. W czasach stanisła-
wowskich głosił panegiryczne mowy na temat monarchy, np. w Kazaniu w dzień 
uroczystej pamiątki pierwszego dnia dwunastego roku panowania najjaśniejszego 
króla P.N.M. Stanisława Augusta do Trybunału Głównego W.X.L. w Grodnie dnia 
8 września 1775… stwierdził:

Tak jest, panowie przezacni, dziś to jest lat jedenaście, kiedy godny lepszych czasów 
Monarcha począł dzień pierwszy rządu nad ukochanym sobie narodem. Dziś się 
już rok dwunasty poczyna od owych słów całej potomności pamiętnych w dzień 
szczęśliwego, mądrego króla elekcji wyrzeczonych, iżby przy powolności narodu, 
rządom i staraniom oświeconego Monarchy nie miała Ojczyzna żałować, że w ręku 

2 Szerzej na temat warsztatu pisarskiego omawianych autorów zob. A. Gocal, Styl kazań oświe-
ceniowych. Na przykładzie twórczości kaznodziejskiej Michała Karpowicza, Józefa Męcińskiego 
i Konrada Kawalewskiego, [w:] Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj…, op. cit., s. 143-156, passim.

3 Zob. A.J. Zakrzewski, Idee Oświecenia w kazaniach polskich. Studium literacko-socjologiczne, 
Częstochowa 1986, s. 33.

4 Por. M. Ślusarska, Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, „Napis” 1994, nr 1, s. 135-152.

5 Zob. W. Pazera, Polskie kaznodziejstwo epoki oświecenia, Częstochowa 2000, s. 67.
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Stanisława Augusta złożyła nadwątlone w swych sprężynach rządy królestwa. […] 
Dziś wierny zawsze Majestatowi wielki litewski Naród z pociechą obchodzi dzień ten 
szczęśliwy w pierwszych obranych przez siebie przeznaczonych mężach, uczestni-
kach starań i pracy najukochańszego Monarchy na czynienie sprawiedliwości i sądu 
w narodzie. I cóż więc dziś powiedzieć mogę, i co by było godne Króla, którego 
niegodne są dzisiejsze czasy6.

Kaznodzieja dowodził, że istnienie silnej władzy, skupionej w rękach monarchy, 
jest dla narodu konieczne. Myśl tę rozwinął w późniejszych wystąpieniach, np. w ka-
zaniu do trybunału litewskiego w Grodnie z 1784 r. czy w Kazaniu o zgodzie i jedności 
obywatelów… z 1786 r.7. W późniejszym, wygłoszonym w Wilnie w 1789 r. z okazji 
dwudziestopięciolecia panowania Stanisława Augusta, część panegiryczna była już 
bardziej stonowana, wprawdzie pojawiła się krytyka wobec „wybujałego republi-
kanizmu polskiego”8, jednak konkluzja rozważań bliska była filozofii Jana Jakuba 
Rousseau, zgodnie z którą naród winien bronić swoich praw, może też wypowiedzieć 
posłuszeństwo tyranom. Stanisław August cenił postawę tej części duchowieństwa, 
która angażowała się w sprawy społeczne. Wielu duchownym nadał najwyższe od-
znaczenia państwowe i medale. Karpowicz za cykl kazań „o miłości ojczyzny”, 
wygłoszonych w 1781 r., otrzymał medal Merentibus, zaś za kazanie z roku 1791, 
propagujące idee Konstytucji 3 maja, został odznaczony Orderem św. Stanisława9.

Karpowicz, po 1800 r., już jako biskup wigierski podporządkował się władzom 
pruskim. Swoje wcześniejsze kazania patriotyczne usprawiedliwiał panującymi 
wówczas nastrojami. Miał też niejednokrotnie okazję do wyrażania sympatii 
politycznych. Wygłosił kazanie z okazji homagium w Gąbinie, kiedy to miesz-
kańcy pruskiej Litwy, Żmudzi, Mazowsza i Podlasia składali przysięgę wierności 
Fryderykowi Wilhelmowi II:

Tym sobie […] los nasz słusznie słodzimy − twierdził duchowny − że po tylu niepo-
kojach i klęskach idziemy pod rząd królów od dawna mądrością słynących. Nikt bez 
zastanowienia dzieł Fryderyka I, Fryderyka II i Fryderyka Wilhelma ani słuchać, ani 
przeglądać nie może. Przyzwoiciej więc mowy mojej skończyć nie mogę, jak słowy: 
iżby Brutus takiego przyjął króla, i Kato życia by sobie nie skracał10.

6 M. Karpowicz, Kazanie w dzień uroczystej pamiątki pierwszego dnia dwunastego roku pano-
wania najjaśniejszego króla P.N.M. Stanisława Augusta do Trybunału Głównego W.X.L. w Grodnie 
dnia 8 września 1775…, Warszawa [1775], s. 185-186.

7 M. Karpowicz, Kazanie na uroczystość imienin […] Stanisława Augusta do Trybunału Głów-
nego W. Ks. Lit. w Grodnie miane, Wilno [1784]; idem, Kazanie o zgodzie i jedności obywatelów 
[…] w uroczystość imienin […] Stanisława Augusta, króla, miane 8 maja 1786 r., Wilno 1786.

8 M. Karpowicz, Kazanie w uroczystość dorocznej pamiątki koronacji N.P.N.M. króla Stanisła-
wa Augusta […] do Trybunału W. Ks. Lit. pod laską Aleksandra Sapiehy, kanclerza w Wilnie […], 
Wilno 1789.

9 Zob. M. Ślusarska, Oświeceniowe modele biskupa, plebana i parafii. Kontynuacja czy zmiana 
tradycji?, [w:] Dwór – plebania – rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku, 
red. M. Ślusarska, Warszawa 1998, s. 51.

10 M. Karpowicz, Mowa przed zaprzysiężeniem homagii od prowincji dotąd polskich, Litwy, 
Żmudzi, Mazowsza i Podlasia w pewnych częściach […] Fryderykowi Wilhelmowi królowi pruskiemu 
w Gembinie dnia 6go lipca roku 1796 miana, Warszawa [1796].
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Kazanie w podobnym duchu wygłosił również w Mariampolu, a okazją była setna 
rocznica koronacji pierwszego króla Prus. Wezwał wówczas Polaków do zacho-
wania wierności, posłuszeństwa i szacunku wobec władzy świeckiej.

Postawa lojalistyczna wśród duchowieństwa – jak zauważył Marek Nalepa − 
była dość powszechnym zjawiskiem, przyjmowali ją przede wszystkim najwyżsi 
dostojnicy Kościoła. U niższego duchowieństwa rzadziej występowały przypadki 
współpracy z zaborcami, choć i tu zdarzały się oczywiście odstępstwa11. Nalepa 
wymienił biskupów i księży, którzy głosili kazania o charakterze wiernopoddań-
czym. Obok Karpowicza należeli do nich: Piotr Bielański, Antoni Bukaty, Kasper 
Cieciszowski, Seweryn Czopowski, Jan Nepomucen Kossakowski, Jan Nowicki, 
Stefan Pietraszewicz, Michał Roman Sierakowski, Hieronim Strojnowski, Onufry 
Kajetan Szembek, Konstanty Wolski, Ignacy Witoszyński, Mateusz Władysław 
Dubiecki, Teodor Mietelski. Oczywiście nie wszyscy duchowni znaleźli się w ni-
niejszym zestawieniu12.

W epoce oświecenia kazania w katedrze oraz w innych przemyskich kościo-
łach głosili przedstawiciele różnych formacji zakonnych, m.in. franciszkanów czy 
karmelitów, a także duchowni świeccy13. Ich wystąpienia na ambonie do niedawna 
pomijane były w opracowaniach naukowych na temat oratorstwa duchownego. 
Istnieje zatem potrzeba gruntownego zbadania i opracowania twórczości kazno-
dziejskiej przemyskich kanoników doby oświecenia, i to nie tylko w kontekście 
problematyki politycznej, ale także społecznej, obyczajowej, moralnej czy religij-
nej. W kazaniach roztrząsane były bowiem problemy obyczajowe oraz społeczne, 
prezentowano w nich aktualne wydarzenia polityczne, omawiano kwestie filozo-
ficzne i religijne. Mogą one stanowić także interesujące i wielopłaszczyznowe 
źródło wiedzy na temat rozwoju języka i gatunku.

Spośród kaznodziejów przemyskich problematykę polityczną w swoich wystą-
pieniach na ambonie poruszali Konrad Kawalewski, Konstanty Fredro i Gabriel 
Jakubowski14. Ich działalność kaznodziejska przypada na początek XIX w. i wiąże 
się z ograniczeniami nałożonymi przez zaborcę na Kościół katolicki. Z nadsańskim 

11 Zob. M. Nalepa, „Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą”. Polityczne i egzysten-
cjalne rany Polaków epoki porozbiorowej. Studia i teksty, Rzeszów 2010, s. 171.

12 Ibidem, s. 172.
13 Zob. A. Gocal, Przemyskie kaznodziejstwo w dobie oświecenia, [w:] Podkarpacie literackie na 

przestrzeni wieków, t. 1, red. J. Kowal, R. Magryś, G. Trościński, Rzeszów 2020, s. 345-357 [w druku].
14 Twórczość wymienionych kanoników przemyskich pominięta została chociażby w publika-

cjach: A. Jougan, Homilie polskie od czasów najdawniejszych po dobę obecną, Lwów 1902; idem, 
Nauki katechizmowe w Polsce, Lwów 1903; idem, O kazaniach jubileuszowych polskich. Szkice 
historyczno-homiletyczne, Lwów 1902; K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, 
cz. 1: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kraków 1999; idem, Zarys historii kaznodziejstwa 
w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1, Kraków 2001; W. Pazera, op. cit.;  
A.J. Zakrzewski, Idee Oświecenia…, op. cit.; J. Związek, Rzeczywistość historyczna w kazaniach, 
Częstochowa 2009. Dotychczas ukazała się publikacja poświęcona twórczości Konrada Kawalewskie-
go, zob. A. Gocal, Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego 
(1758-1832), Przemyśl 2016.
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miastem związany jest również, znany w okresie oświecenia i ujmowany w opra-
cowaniach naukowych na temat kaznodziejstwa, Józef Męciński15.

Męciński kształcił się w kolegium jezuickim w Przemyślu, tutaj też ukończył 
studia teologiczne. Głosił kazania m.in. w kolegiatach w Zamościu, w Krakowie 
i w Lublinie. Pozostawił liczne zbiory kazań, które cieszyły się dużą popularnością 
przez cały wiek XIX16. Na uwagę zasługują również dwie rozprawy teoretyczne 
zakonnika: Dzieło homilijno-kaznodziejskie niedzielne oraz Dzieło homilijno-
-odświętne opublikowane w Krakowie kolejno w latach 1807 i 1808. Traktaty 
te mają charakter teoretycznego wykładu na temat głoszenia kazań, przy okazji 
skrytykował w nich duchowny współczesnych sobie kaznodziejów.

Męciński przyjął zbliżone do Karpowicza stanowisko wobec polityki prowa-
dzonej przez Stanisława Augusta przed 1795 r. Podobnie jak „książę kaznodzie-
jów” komentował aktualną sytuację kraju i działania króla, o którym wyrażał się 
z uznaniem:

Ale co mówię: wznoście ręce i wołania nasze na okrucieństwo panów? Nie czyńcie tego, 
zaprzestańcie narzekań. Wznoście raczej ręce i wołania nasze do nieba za najsłodsze 
i najdłuższe panowanie Najjaśniejszego Stanisława Augusta miłościwego Pana i Króla. 
Oto ten monarcha w mądrości, w prawodawstwie i powadze kruszy jarzmo waszej 
niewoli, wydobywa was miłosiernie z okrutnych i despotów panów przemocy […] 
mocnym prawem nowo ustawionym zabezpieczając prawa wieśniacze17.

Wystąpienie to stanowiło głos w dyskusji na temat prerogatyw władzy królewskiej, 
która toczyła się w Polsce od pierwszych dni panowania Stanisława Augusta. 
Kaznodzieja zachęcał do popierania polityki króla. W latach 1788-1793 wygłosił 
Męciński serię kazań skierowanych do szlachty w kościele św. Ducha w Lublinie. 
Nawiązywał w nich do aktualnych wydarzeń politycznych, w tym obrad Sejmu 
Czteroletniego, i choć są one bliskie tradycji kazań trybunalskich18, to jednak 
bardziej odpowiadają ideom fizjokratycznym w kaznodziejstwie. Warto wspo-
mnieć o wygłoszonym w Lublinie Kazaniu o potrzebie krajowego wojska i jego 
podległości, a także o Kazaniu o dobrej ofierze na potrzeby ojczyzny – w obu tych 
wystąpieniach wyraźnie określony został charakter potrzeb ojczyzny.

Kazania Męcińskiego na temat zaborcy, w przeciwieństwie do wystąpień Kar-
powicza, zdradzały postawę kontestującą. Duchowny nie godził się na ingerencję 

15 Zob. W. Pazera, op. cit., s. 91-92; K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele kato-
lickim, cz. 2, op. cit., s. 132-134.

16 Do najważniejszych zbiorów kazań Józefa Męcińskiego zaliczyć można: Kazania podwójne 
na niedziele całego roku, t. 1-4, Kraków 1782-1784; Kazania na święta całego roku, t. 1-2, Kraków 
1786-1787; Kazania przygodne w różnych nabożeństwach okolicznościowych, t. 1-2, Kraków 1788-
1789; Kazania na święta całoroczne, t. 1-2, Kraków 1790-1791; Kazania niedzielne i świętalne,  
t. 1-2, Kraków 1791-1793; Kazania odświętne, t. 1-2, Kraków 1795-1796.

17 J. Męciński, Kazania na święta całoroczne, op. cit., t. 1, Kraków 1790, s. 14.
18 Por. M. Ślusarska, Sejm Czteroletni w okolicznościowym kaznodziejstwie lat 1788-1790, [w:] Ku 

reformie państwa i odrodzeniu moralnemu człowieka. Zbiór rozpraw i artykułów poświęconych dwu-
setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1992, s. 65.
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cesarza Józefa II w sprawy Kościoła. 26 grudnia 1775 r. wystąpił przeciwko 
ograniczeniom narzucanym przez zaborcę. Otwarcie wypowiadane zastrzeżenia 
oraz jawna krytyka poczynań władz austriackich, utrudniających działalność du-
chowieństwa, spowodowały, iż otrzymał nakaz opuszczenia Galicji, kara ta została 
jednak umorzona19.

Jednym z najwybitniejszych kaznodziejów franciszkańskich był Konrad Kawa-
lewski, który głosił kazania w katedrze przemyskiej w latach 1810-182220. Kawa-
lewski był księdzem i zakonnikiem, w prowincji galicyjskiej zakonu franciszkanów 
reformatów pełnił wysokie funkcje, m.in. prowincjała oraz definitora. W związku 
z tym musiał zmagać się z problemami wynikającymi z działań władz zaborczych 
wobec zakonów. Wiązały się one z ograniczaniem liczby zakonników, zmianami 
w zakresie prowadzenia seminariów czy trudnościami w przemieszczaniu się po-
między prowincjami. Problemy związane z kształceniem księży obrazuje relacja 
Kawalewskiego, sporządzona dla Kurii Generalnej zakonu 19 sierpnia 1818 r.:

Prowincja galicyjska posiada obecnie osiem klasztorów. Przedtem było ich znacznie 
więcej, mieszkało w nich po dwudziestu i więcej zakonników, mieli studia teologii, 
filozofii i retoryki. Teraz w klasztorach mieszka zaledwie po osiem, pięć, cztery i trzy 
osoby. Dom nowicjacki po utworzeniu prowincji w 1785 r., założony w Sądowej 
Wiszni, został zniesiony przez władze świeckie. Nieliczni w prowincji klerycy 
uczą się gramatyki i logiki w Bieczu, teologia jest w Przemyślu, filozofii nie ma. 
Z lektorów ostało się tylko dwóch: o. Błażej Chmielewski i o. Konrad Kawalewski 
– eksprowincjał, wykładający teologię moralną w Przemyślu21.

W istocie polityka Józefa II i kolejnych monarchów austriackich wobec Ko-
ścioła katolickiego doprowadziła do kasaty niektórych klasztorów, dotyczyło 
to właściwie większości zgromadzeń zakonnych. Leopold Hauser podawał, że: 
„[…] w roku 1772 zniesiono przemyski konwent jezuitów, a później (1784) inne 
konwenta, jak dominikanów, dominikanek, karmelitów bosych i bonifratów”22. 
Krytyka i najsurowsze restrykcje wymierzone były przede wszystkim w zakony 

19 W. Pazera, op. cit., s. 91-92.
20 Konrad Kawalewski w latach 1814-1832 wydał w pięciu rocznikach ponad dwadzieścia to-

mików kazań niedzielnych, świątecznych, pasyjnych i katechizmowych: Rok I. Kazań niedzielnych,  
t. 1-2, Przemyśl 1814; Rok I. Kazań odświętnych, t. 3, Przemyśl 1814; Rok II. Kazań niedzielnych, 
t. 1-2, Przemyśl 1815; Rok II. Kazań katechizmowych i passjonalnych, t. 3, Przemyśl 1815; Rok III. 
Kazań niedzielnych, t. 1-2, Przemyśl 1816; Rok III. Kazań odświętnych, t. 3, Przemyśl 1816; Rok 
III. Kazań różnych, t. 4, Przemyśl 1816; Rok IV. Kazań różnych, t. 1-3, Przemyśl 1826-1827; Rok V. 
Homilii niedzielnych, t. 1-2, Przemyśl 1830-1831; Rok V. Homilii odświętnych, t. 3, Przemyśl 1831; 
Rok I. Kazań niedzielnych, t. 1-2, Przemyśl 1826-1827; Rok I. Kazań odświętnych, t. 3, Przemyśl 
1827; Rok I. Kazań różnych, t. 1-3, Przemyśl 1826-1827; Rok II. Kazań niedzielnych, t. 1-2, Przemyśl 
1832; Rok II. Kazań katechizmowych i passjonalnych, t. 3, Przemyśl 1832. Zob. A. Gocal, Twórczość 
kaznodziejska przemyskiego franciszkanina…, op. cit., passim.

21 Cyt. za: A. Sroka, Prowincja M.B. Bolesnej w Galicji (1815-1899), [w:] Zakony św. Franciszka 
w Polsce w latach 1772-1970, cz. 2: Franciszkanie i kapucyni. Praca zbiorowa, red. o. J.R. Bar, 
Warszawa 1978, s. 198. Autor nie podał źródła cytatu.

22 L. Hauser, Monografia miasta Przemyśla, Przemyśl 1991, s. 165.
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żebracze, uznawane przez zaborcę za mało pożyteczne. Kawalewski, obejmując 
funkcję ministra prowincjalnego, 12 września 1815 r. zwrócił się do braci za-
konnych z listem, w którym przedstawił trudności związane ze sprawowaniem 
niniejszego urzędu, jednocześnie zobowiązał się do przestrzegania zasad konwentu 
i wyplenienia nadużyć wynikających z nieprzestrzegania reguły zakonu23.

W kazaniach, głoszonych i opublikowanych w Przemyślu w okresie porozbio-
rowym, czynił niekiedy aluzje polityczne, np. w mowie O zwierzchności, gdy jej 
dobrze używać, i o podległości, aby zwierzchników słuchać uzasadniał konieczność 
istnienia podziału społecznego za pomocą rozbudowanej serii porównań:

Chrześcijanie! Nie tylko to na ziemi jest zwierzchność, której podlegać potrzeba, 
jest i ona w niebie, nie wszyscy tam są równi. Podzielił Bóg aniołów na trzy hie-
rarchie, a każdą z nich na trzy chory, jednym wyższe, a drugim niższe kazał urzędy 
sprawować, jednym dał moc rozkazywania, a drugich obowiązał do pełnienia tych 
rozkazów. A jeżeli jest podległość w niebie między aniołami, być powinna mię-
dzy nami na ziemi. Co by się bowiem działo bez podległości? Jak koń bez cugli 
i munsztuka w bezdroże rowy, doły na oczywistą zgubę unosi jeźdźca, tak człowiek 
nieznający zwierzchności na wszelkie bezprawia gotów jest odważać się, jak sztuka 
najpierwsza, skruszona albo zwolniona w machinie jakiej, wnet łamie nity i sprężyny, 
tak człowiek, gdy spod rządu wypadnie, zarazem wszelkie obowiązki prawa psuje 
i wniwecz obraca. I więc że podległość zwierzchnościom nie będzie potrzebna?24.

Porównania posłużyły kaznodziei do podjęcia pogłębionych rozważań nad istotą 
władzy, oparł je w dalszej części kazania na materiale historycznym, z którego 
wynikało, że upadek państw był następstwem załamania się monarchii. Kanonik 
podkreślał, że istnieje konieczność funkcjonowania podziału społeczeństwa, a tak-
że podległości wobec władzy, będącej gwarantem ładu prawnego, obyczajowego 
i moralnego. Obowiązkiem poddanych stawało się więc bezwzględne posłuszeń-
stwo i pogodzenie się z losem. Kawalewski, jako ważny przedstawiciel zakonu, 
oceniając sytuację polityczną w kraju, przyjął postawę co najmniej zachowawczą. 
Niektóre decyzje Franciszka II oceniał jednak z entuzjazmem, np. w kazaniu 
Przeciw massonom [sic!], węglarzom chwalił postanowienia zaborcy:

Monarcha nasz, Ojciec ludu najukochańszy, przewidując do czego zmierza zgraja 
masonów, wolnych mularzów, zakazał im wszelkich sekretnych schadzek lożowych 
w całej monarchii swojej, nakazał urzędom prowincjonalnym, aby przeświadczonych 
donosili wyższym krajowym zwierzchnościom, żeby nie uchodzili kary, którzy 
bluźnią Boga, religii odstępują a powszechność mieszają, i gdyby inne mocarstwa 
tak postępowały jak nasze mocarstwo, pewnie nie byłoby w pośrodku nich tych 
zaburzeń, o których słyszymy. A tu nie mamyż oddać sprawiedliwości monarsze 
naszemu? Nie mamyż Go jawnie na tym miejscu chwalić, gdy wcześnie przewidział 
bezbożne zasady masońskie i zapobiegł im w całej monarchii swojej? Gdy surowo 
zakazał, aby zagraniczne książki duchem masońskim tchnące nie kursowały w całym 

23 Zob. A. Gocal, Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina…, op. cit., s. 71-84.
24 K. Kawalewski, O zwierzchności, gdy jej dobrze używać, i o podległości, aby zwierzchników 

słuchać, [w:] idem, Rok III. Kazań niedzielnych, op. cit., t. 1, s. 343-344.
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państwie jego. Gdy dobiera młodzieży takich nauczycieli po akademiach, semina-
riach, liceach, gimnazjach, którzy by byli w religii gruntownymi, którzy by umieli 
zbijać wszelkie błędy zagraniczne masońskie?25.

Działania cesarza, o których z aprobatą wyrażał się kaznodzieja, dotyczy-
ły wydania w 1795 r. oficjalnego zakazu wszelkiej działalności lóż i innych 
tajnych stowarzyszeń w całej monarchii. W 1801 r. Franciszek II zobowiązał 
urzędników, duchownych i nauczycieli do podpisania pod przysięgą deklaracji, 
że nie przynależą do żadnej organizacji lub się jej wyrzekają, jeśli dotąd byli 
w jej szeregach. Kawalewski przedstawił rezultaty zastosowania owego dekre-
tu, niezwykle korzystne, jak stwierdził, dla Kościoła, rodzin i obywateli. Przy 
tej okazji odniósł się także do działań monarchy, zmierzających − najogólniej 
mówiąc − do uszczęśliwienia swoich poddanych, a także do jego poczynań na 
arenie międzynarodowej:

Nie mamyż chwalić Monarchy naszego, kiedy zatrudnia się nie tylko tym, co by 
swoich poddanych uszczęśliwić mogło, lecz życzy i obcym Monarchom podobnego 
uszczęśliwienia? Tym końcem wprowadził do Królestwa Neapolitańskiego waleczne 
wojska swoje, aby przywrócił narodowi pożądaną spokojność, aby Monarcha Neapo-
litański rządził ludem spokojnie, podług zasad praw najświętszych, najsprawiedliw-
szych, a wiekami zatwierdzonych, aby wiernych królowi obywateli neapolitańskich 
uwolnił od przemocy i ucisków czarnych węglarzów, aby wytępił tę sektę obrzydłą, 
której zamiarem było w niepokoju, w nieładzie i gruzie grzebać ojczyznę. I stało się, 
wojska waleczne austriackie odpowiedziały świętym zamiarom Najukochańszego 
Monarchy Swojego Franciszka, szczęśliwie nam wszystkim panującego, już weszli 
z nieustraszonym męstwem do miasta Neapolu, stolicy całego Królestwa, rząd dawny 
zwrócili, a nowy masoński zdeptali, czarnych węglarzów rozproszono, a loże ich 
schadzek spiskowych pokasowano26.

Przedstawione przez kaznodzieję wydarzenia dotyczyły zapewne zajęcia w 1799 
r. Królestwa Neapolu przez wojska rewolucyjnej Francji i proklamowania Repu-
bliki Partenopejskiej, a następnie wyparcia Francuzów z miasta przez wojska II 
koalicji antyfrancuskiej27. Tragiczny finał rewolucji neapolitańskiej pokazał, jak 
głębokie były wówczas konflikty kulturowe i podziały społeczne.

25 K. Kawalewski, Przeciw massonom, węglarzom, [w:] idem, Rok IV. Kazań różnych, t. 1, 
Przemyśl 1826, s. 43.

26 Ibidem, s. 44-45. 
27 „Patrioci neapolitańscy – jak pisał Andrzej Dróżdż – w większości oświeceni galantuomini 

reprezentanci szlachty, duchowieństwa, kręgów uniwersyteckich i zasobnego mieszczaństwa, liczyli 
w swych politycznych rachubach na wsparcie republikańskiej Francji, jak również mieli nadzieję, że 
zdołają pokierować miejscowym ludem, aby wyzbył się wpojonego mu przez Burbonów serwilizmu 
i wskrzesił pamięć o ludowej rewolucji Masaniella. Okazało się jednak, że ich kalkulacje były błędne, 
bo prawdę o rzeczywistości przysłaniały im polityczne mity”. A. Dróżdż, Kler neapolitański w 1799 
roku wobec kwestii pozyskania ludu dla Republiki Partenopejskiej, „Annales Academiae Paedago-
gicae Cracoviensis”. Studia Historica 2008, z. 57, s. 50. Dodać trzeba, że w roku 1806 Napoleon 
Bonaparte zajął Królestwo Neapolu, w 1815 r. zostało ono odzyskane przez Burbonów z Sycylii, 
a w 1816 połączone z Królestwem Sycylii w jedno Królestwo Obojga Sycylii.
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Uwaga Kawalewskiego o wyjątkowo „gorliwym” zwalczaniu masonerii przez 
cesarza Franciszka nie była wyolbrzymiona. Rzeczywiście, w pierwszych la-
tach XIX w. monarchia Habsburgów przodowała w Europie w przeciwstawianiu 
się nowym prądom umysłowym. Wprowadzono inwigilację osób podejrzanych 
o członkostwo we wszelkiego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach o cha-
rakterze ideowo-politycznym, a przynależność do nich represjonowana była na 
różne sposoby28.

Władze zaboru austriackiego podejmowały działania w celu odpowiedniego 
przygotowania duchowieństwa do pełnienia określonych funkcji zgodnie z polityką 
monarchii. Niektórzy wiedzę teologiczną, a także m.in. nauki z zakresu prawa 
pobierali w Austrii, dlatego też niekiedy w sposób bezkrytyczny przyjmowali 
postanowienia cesarstwa wobec Kościoła katolickiego. Przemyski kaznodzieja 
Konstanty Fredro studia teologiczne ukończył w Wiedniu i tam doktoryzował 
się z prawa. Według ks. Jakuba Federkiewicza, autora Kroniki kapituły: „Był to 
ulubiony wówczas temat profesorów rządowi oddanych, aby przez młodych ludzi 
oddających się nauce podnieść powagę władzy świeckiej i jej znaczenie”29. Dzia-
łania władz austriackich wobec duchowieństwa i Kościoła katolickiego jako insty-
tucji sięgały bardzo głęboko, dotyczyły nawet treści głoszenia kazań czy sposobu 
sprawowania liturgii. Autor Kroniki dość szczegółowo przedstawił najważniejsze 
założenia polityki monarchii dotyczące religii i Kościoła, której rezultatem były 
rozmaite rozporządzenia:

[…] rząd popierał władzę biskupią u siebie, ją niby rozszerzał, gdyż od razu nie 
wypadało zrywać węzłów ze stolicą św. […] Skoro zaś osiągnięto ów cel, łatwo było 
uporać się rządowi z władzą biskupią w kraju i według swego widzimisię rządzić 
w Kościele. Na dowód wystarczy przeczytać rozmaite rozporządzenia świeckie 
w sprawach kościelnych, które wówczas ogłaszać kazano, […] jak np. kogo i jak 
dopuścić do święceń kapłańskich lub na probostwo, […] jaki ma być temat kazań 
do ludu na niedzielę i święta, o czym mają księża z ambony mówić, o czym nie 
mówić, jakie mają być pieśni śpiewane, jakie ceremonie zachowane, czy wolno lub 
nie wolno chodzić na odpusty, na miejsca uświęcone łaskami Matki Boskiej – czy do 
Stolicy Apostolskiej udawać się wolno w sprawach sumienia, czy nie wolno. Wszel-
kie rozporządzenia tejże Stolicy św. musiały podlegać rewizji rządu świeckiego30.

Według Federkiewicza Fredro „bronił swej tezy w duchu austriackim i otrzymał 
stopień doktora praw. Z Wiednia wróciwszy do kraju miał go kulturą niemieckiego 
katolicyzmu uszczęśliwiać”31. Otrzymał probostwo w Krzywczy, w 1784 r. mia-
nowany został honorowym kanonikiem kapituły przemyskiej, a w 1797 wszedł do 
jej właściwego gremium, z czasem został proboszczem katedralnym. W 1786 r. 

28 Zob. L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wro-
cław 1982, s. 155.

29 J. Federkiewicz, Kapituła przemyska o. ł., Przemyśl 1908-1913, s. 476. 
30 Ibidem.
31 Ibidem, s. 476-477.
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opublikowana została Pasterka… Fredry, a w 1818 dwa tomy Kazań odświętnych 
w kościele katedralnym przemyskim mianych…32. W swoich wystąpieniach na 
ambonie poruszał on przede wszystkim problemy dotyczące wiary i religii, spraw 
moralno-obyczajowych oraz społecznych. W jednym z kazań wyraził swój stosu-
nek do „filozofów chrześcijańskich”, a poniekąd także do reguł życia zakonnego:

[…] chrześcijańscy filozofowie, którzy z miłości Chrystusa porzucają majątek, 
gardzą godnościami, i z własnej nawet wyzuwają się woli, poddając się pod rząd 
przełożonego, zamykają się w klasztorach, żeby na osobności, wolni od zgiełku 
interesów doczesnych z większym bezpieczeństwem na swe pracowali zbawienie, 
są to w ustach świata głupcy, nieznający, co jest dobrego, niezdolni, żeby się na 
świecie w dobrym stanie mogli byli utrzymywać, to są gnuśni próżniacy darmo 
chleb zjadający33.

Mieszkańców klasztorów nazwał Fredro „próżniakami darmo chleb zjadają-
cymi”, podał tym samym w wątpliwość sens życia konsekrowanego. Wprawdzie 
w swoich kazaniach nie podejmował duchowny wprost tematyki dotyczącej bie-
żących wydarzeń politycznych, nie komentował też działań władz austriackich, 
jednakże jego postawa i krytyczne uwagi wobec zakonów w pewnym sensie 
legitymizowały działania zaborcy.

Za zgodą rządu austriackiego honorowym kanonikiem przemyskim został także 
karmelita ks. Gabriel Jakubowski. Zanim przystąpił do tego grona, był proboszczem 
w Żurawicy oraz dziekanem w Mościskach. Na kartach władzy kościelnej zapisał 
się też jako referent do spraw diecezjalnych i egzaminator synodalny34. Kazania 
Jakubowskiego ukazały się drukiem w 1803 r. w zbiorze pt. Analogia między nauką 
Ewangelii a rozsądnym zdaniem. Siedem kazań przygodnych o błędach Żydów 
miane do kahału żydowskiego35. W niniejszym zbiorze znalazło się Kazanie w dzień 
św. Franciszka powiedziane w kościele katedralnym przemyskim z okoliczności 
imienin Najjaśniejszego Cesarza Franciszka II, w którym przedstawił duchow-
ny w niezwykle pozytywnym świetle postać monarchy. W pierwszej kolejności 
uzasadniał Jakubowski konieczność istnienia podległości oraz zachowywania 
istniejących od wieków symboli czci i szacunku dla władzy:

[…] jakiekolwiek znaki dostojeństwa wierność ludu nadała panującym monarchom, 
wszystkie te są wyszczególnione w wyrazach pism boskich, jako ustanowione od 
Boga. Uwieńczają własne skronie monarchowie świetnością korony? Ozdoby tej 

32 K. Fredro, Pasterka do W. Jmci x. Zielonki scholastyka przemyskiego […] Fredra kanonika 
tejże katedry z okoliczności nominacji na biskupstwo J. W. Jmci x. Antoniego Gołaszewskiego, Prze-
myśl 1786; idem, Kazania odświętne w kościele katedralnym przemyskim miane przez Konstantego 
Fredrę proboszcza katedralnego i oficjała przemyskiego za pozwoleniem zwierzchności do druku 
podane, t. 1-2, Przemyśl 1818.

33 K. Fredro, Kazanie na Świętego Jana Chrzciciela, [w:] idem, Kazania odświętne…, op. cit., 
t. 2, Przemyśl 1818, s. 30.

34 J. Federkiewicz, op. cit., s. 593.
35 G. Jakubowski, Analogia między nauką Ewangelii a rozsądnym zdaniem. Siedem kazań przy-

godnych o błędach Żydów miane do kahału żydowskiego. Dysertacja, t. 1, Przemyśl 1803.
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początki wyprowadza Salomon od niestworzonej mądrości, której imieniem mówi: 
przeze mnie królowie królują. Jeżeli przywłaszczona im najwyższa nad narodem 
władza? [sic!] że nie skąd inąd jak tylko od Boga pochodzi36.

Wpisywał się tym samym Jakubowski w obowiązującą wówczas retorykę. 
Kaznodzieje bowiem, wskazując obowiązek podporządkowania się nowej władzy, 
odwoływali się zazwyczaj do słów św. Pawła, który głosił, że „wszelka władza od 
Boga pochodzi”. W związku z tym, jak głosił duchowny: „te i tym podobne wyrazy 
nakazują pierwszy obowiązek względem monarchów uszanowanie […] połączone 
z posłuszeństwem”37. Dowodził też, posiłkując się przykładami z historii, że tylko 
władza idąca w parze z pobożnością jest gwarantem spokoju i ładu społecznego, 
brak bojaźni Bożej prowadzi zaś do wojen i upadku państw:

Przez pobożne tej chrześcijańskiej prawdy zachowanie utrzymują się w swojej 
trwałości państwa, i tak powszechna wszystkich jako szczególna każdego spo-
kojność nienaruszoną zostawa. Przeciwnie: wygładźcie tylko w pomyśleniach 
ludzkich bojaźń najwyższego rządcy, łatwo natychmiast wszystkie występków po-
twory pod przyjemną cnoty postacią wcisną się między towarzystwa śmiertelnych. 
Tak niegdyś do Rzymian nienasycona chciwość i panowania żądza weszły pod 
pozorem już sprzymierzeńców przyjaźni, już okazałości zwycięstw, już ćwiczeń 
wojennych. Te same występki znalazły u Kartagienenczyków [sic!] wymów-
kę doskonalenia się w żegludze i handlu, Ateńczykowie okrywali je potrzebą 
wzmocnienia się na morzu, a Spartańczycy niezgodę urzędów przyłączyli na 
usprawiedliwienie się38.

Na tym tle postać Franciszka II przedstawiona została jako uosobienie wiary, 
pobożności oraz wszelkich cnót. Upominał karmelita poddanych do „zachowy-
wania czułej pamięci odebranych od niego dobrodziejstw”:

W krajach […] Najjaśniejszego Franciszka II wszędzie widoczne są dobroczynności 
ślady. […] Pod panowaniem naszego Monarchy nic kwitnąć nie przestaje, chociaż 
pożar wojny niektóre części państw zajmował. Rolnictwo wszędzie pracowite, 
handle zyskowne, miasta wspaniałe, wsie zaludnione. […] Czyli więc przyodziany 
purpurą, czyli uzbrojony szyszakiem, wszędzie się dobroczynnym okazał Najja-
śniejszy Nasz Franciszek II. Wojny zamęt mieszał wszystko zewnątrz, ale wewnątrz 
spokojnie kwitły wszystkie szczęścia zasady. Religii strzegła pobożność ku Bogu, 
[…] władza nie nadwerężona, obyczaje ojczyste chwalebne, sądownictwo urządzone, 
wierność powiatów nienaruszona, powiększona sława cesarstwa, sztuka wojenna 
wydoskonalona, skarb bezpieczny, wszystkie te i tym podobne części dobrego rządu 
w najzupełniejszej zostawały całości39.

To tylko niektóre „dobrodziejstwa” Franciszka II, trudno bowiem wymienić 
wszystkie przedstawione w owym panegirycznym wystąpieniu, jednakże już 

36 G. Jakubowski, Kazanie na dzień św. Franciszka…, [w:] idem, Analogia…, op. cit., s. 49.
37 Ibidem, s. 50.
38 Ibidem, s. 55.
39 Ibidem, s. 59.
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z zacytowanego powyżej fragmentu wyłania się utopijny obraz kraju, w którym 
rządy sprawuje idealny władca, doskonale dbający o swoich poddanych. Ten ro-
dzaj dyskursu miał służyć budowaniu wizerunku Franciszka II jako dobrotliwego 
monarchy, a tym samym sprzyjać zaskarbieniu przez cesarza sympatii poddanych.

Drukiem ukazała się także Przemowa okazująca cnotliwe urzędowanie JW. hra-
biego Jana Gaisruka [sic!], którą wygłosił Jakubowski w archikatedrze lwowskiej 
25 stycznia 1801 r. na okoliczność jego śmierci, a także Kazanie podczas żałobnych 
egzekwii… za duszę J.O. Izabeli z książąt Czartoryskich księżny Lubomirskiej…40. 
Jan Gaisruck był gubernatorem Galicji w latach 1795−1801. W długiej mowie 
wymienił karmelita „przyczyny istotne, dla których strata zmarłego hrabiego i gu-
bernatora”41 jest powodem tak czułego żalu. Według duchownego znajdują się one 
w znakomitości cnót, którymi odznaczał się Gaisruck, czyli w łagodności, dobroci, 
troskliwości. Ponadto – zdaniem Jakubowskiego − gubernator szczerze dbał o to, 
aby religia zajmowała ważne miejsce w życiu obywateli, dawał dobry przykład 
swoim postępowaniem, a tym samym spełniał założenia polityki monarchy: „[…] 
zmarły JW. Gaisruk, jako umysł najjaśniejszego Franciszka II, nie był napojony 
fałszywą polityką, która podług ustaw Machiawela [sic!], chce tylko w oczach 
poddanych utrzymywać pobożność, tak namiestniczą władzę w tym kraju piastu-
jący rządca szczerze do całego wiary wyznania i do prawowiernej obyczajności 
okazywał przywiązanie”42.

Warto zwrócić uwagę na przedstawiony przez Jakubowskiego stosunek miesz-
kańców Galicji do Franciszka II, charakteryzował się on − zdaniem duchownego 
− szacunkiem, który nie był wymuszony, lecz wynikał z wrodzonych skłonności 
poddanych do szanowania powagi tronu:

Traci Najjaśniejszy Franciszek wiernego swych ustaw dopełniciela. – Tracą oby-
watele Galicji troskliwego o ich dobro rządcę. Oto jest rys pochwał winnych życiu 
JW. Gubernatora. […] Widoczną jest rzeczą, iż Rządzy Najwyższe mają w swoim 
zamiarze utrzymywać panowanie religii z obyczajnością cnotliwą i serca poddanych 
bardziej przywiązaniem niźli bojaźnią skłaniać do posłuszeństwa. Obydwom tym 
zamiarom najistotniej uczynił zadość JW. Hrabia i Gubernator. Widząc się być 
u Najwyższych Rządów, dawał z siebie najczystsze religii i obyczajności przykłady, 
utrzymując ścisły w zachowaniu bezpieczeństwa powszechnego porządek, dokazywał 
szczęśliwie, iż szanować tronu powagę wrodzoną raczej Galicjanom było skłonno-
ścią, niżeli wmówioną potrzebą43.

40 G. Jakubowski, Przemowa okazująca cnotliwe urzędowanie JW. hrabiego Jana Gaisruka 
[sic!] gubernatora Galicji Wschodniej i Konsyliarza Tajnego J.C.K. Mcii z powszechnym żalem 
w dniu 21 stycznia 1801 roku, zmarłego miana przy końcu trzydniowego tym końcem obchodzonego 
nabożeństwa w Kościele Archikatedralnym Lwowskim przez x. Gabriela Jakubowskiego […] dnia 
28 stycznia 1801 roku, Lwów [b.r.]; idem, Kazanie podczas żałobnych egzekwii […] za duszę J.O. 
Izabeli z książąt Czartoryskich księżny Lubomirskiej […] w kościele parafialnym przemyskim od-
prawionych powiedziane przez księdza Gabriela Jakubowskiego […], Przemyśl 1817.

41 G. Jakubowski, Przemowa okazująca cnotliwe urzędowanie…, op. cit., s. 5.
42 Ibidem, s. 8-9.
43 Ibidem, s. 5-7.
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Gaisruck zaś − według kaznodziei − dzięki nieskazitelnym cechom charakteru 
i predyspozycjom do pełnienia danej funkcji, znacznie przyczynił się do wzmoc-
nienia szacunku do monarchy: „przekonany, że umysł Najjaśniejszego Franciszka 
brzydzi się […] hasłem Tyberiusza mordercy, powtarzanym przez usta Kaliguli: 
− Niech nienawidzą, byle się bali, zdawał się zarządzać przeciwnym cale [sic!] 
układem, powtarzającym: − Niech się nie boją, byle kochali”44. Sam gubernator 
również zasłużył na podziw i dobre słowo, ponieważ − jak dowodził karmelita − 
zręcznie potrafił wcielać w życie rozporządzenia monarchy, dbając równocześnie 
o dobro obywateli:

Ogłoszone znowu prawa tak zręcznie potrafił do wypadłych stosować okoliczno-
ści, że równie w wielkiej jako w małej obywatela któregokolwiek potrzebie istotnej 
nie uchylał pomocy. O położeniu kraju, o stanie obywateli, o potrzebie zniesienia 
dawniejszych ustaw, a wprowadzenia dogodniejszych […]. Wglądając w kancelarie 
cyrkularnych roboty, pilnie i przezornie utrzymywać w nich usiłował porządek, aby 
ani spokojność mieszkańców osób, ani bezpieczeństwo ich własności uszkodzone nie 
były45. […] Jego to na koniec łagodności owocami mianować należy, iż Galicjanie 
najchętniej i z największym posłuszeństwem wszystkie z długiej i przykrej wojny 
wynikłe dźwigały ciężary. Dobro Monarchy poczytując za własne, a na pokoju 
państw osobistą każdego zdradzając całość, wypłacali podatki, dostarczali żołnierzy46, 
odstawiali żywność, wyznawali szczerze kwotę swoich dochodów, i z tych cząstkę 
nakazaną najchętniej poświęcali na ofiarę publicznych potrzeb47.

Jakubowski wymienił liczne dokonania gubernatora, dotyczyły one zarówno 
wprowadzania w życie nowych rozporządzeń, jak i sprawowania kontroli nad 
urzędami cyrkularnymi. Dzięki temu, zdaniem duchownego, miał szansę na trwałe 

44 Ibidem, s. 13.
45 Por. T. Opas, Własność w miastach Galicji w XIX wieku, [w:] Galicja i jej dziedzictwo,  

t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, red. J. Chłopecki, H. Madurowicz-Urbańska, Rzeszów 1995,  
s. 183-200; D. Vnenchak, Historyczne perspektywy własności ziemskiej w Galicji, [w:] Galicja i jej 
dziedzictwo…, op. cit., s. 258-264.

46 Według Michała Baczkowskiego: „Do armii kierowano rekrutów na drodze rozporządzenia 
mieszanych komisji cywilno-wojskowych, a w praktyce decyzji dominium lub magistratu. Z urzę-
du (ex officio) do armii trafiały osoby dokonujące samookaleczenia się w celu uniknięcia służby 
wojskowej, a cesarz Józef II skierował do niej także więźniów skazanych za mniejsze wykroczenia. 
Rozporządzenie to potwierdził cesarz Franciszek II w 1793 r. W następnych latach definicję poboru 
z urzędu rozszerzono na osoby wrogie wobec monarchii […]. Zasadę tę stosowano, chociaż bez 
konsekwencji, […] wobec Galicjan, którzy stanęli do walki z monarchią habsburską. Przebieg po-
boru miał niewiele wspólnego z obowiązującymi zasadami prawnymi i wytycznymi zredagowanymi 
przez Nadworną Radę Wojenną. Do wojska brano często ludzi niewygodnych dla dworu z powodu 
nieposłuszeństwa, starców, włóczęgów czy drobnych przestępców. […] Z miast dostarczano na ogół 
wyrobników dniówkowych, ludzi «luźnych» bądź też osoby napływowe, które nie miały szans na 
wyreklamowanie się od służby. Natomiast w okresie wzmożonych poborów do armii trafiali często 
wykwalifikowani rzemieślnicy, niezbędni do zapewnienia koniecznych dostaw dla ludności cywil-
nej i armii. W rezultacie wytycznych władz wiedeńskich Galicja w pierwszych latach panowania 
austriackiego nie odgrywała większej roli jako zaplecze rekrutacyjne sił habsburskich, tym bardziej 
że jej aneksja nie doprowadziła do zwiększenia liczby pułków ani do pomnożenia etatu sił zbrojnych 
monarchii”. M. Baczkowski, Galicja a wojsko austriackie 1772-1867, Kraków 2017, s. 26-27.

47 G. Jakubowski, Przemowa okazująca cnotliwe urzędowanie…, op. cit., s. 15.
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zapisać się w historii Galicji. „Słowem – konstatował duchowny, Gaisruck – jak 
wewnętrznych swojego urzędowania czynów serca życzliwych i wdzięcznych bę-
dzie miał wraz z najodleglejszą potomnością sławny grobowiec, tak zewnętrznych 
prac, Klagenfurt, Graiz, Laibach i Lwów, nieśmiertelnym zostaną pamiętnikiem”48. 
W pozytywnym świetle przedstawił także karmelita stosunek mieszkańców Galicji 
do wszelkiego rodzaju powinności względem zaborcy, ukazał je jako obowiązki 
wynikające z troski o dobro monarchii, które ze zrozumieniem przyjmują poddani, 
traktują je bowiem jako własne dobro. Jak wiadomo, na tle dynamicznie rozwija-
jących się państw Europy Zachodniej sytuacja w Galicji pod względem społecz-
no-gospodarczym przedstawiała się anachronicznie. Zmiany, jakie wprowadzała 
nowa władza, często wiązały się z eksploatacją terytoriów rozbiorowych na rzecz 
zaborcy, nie zaś z ich rozwojem49. Kaznodzieja, tworząc własny, pozytywny obraz 
ówczesnej rzeczywistości, odwoływał się do poczucia obowiązku obywatelskiego 
mieszkańców Galicji i lojalności wobec monarchy.

*   *   *
W czasach stanisławowskich autorzy kazań podejmowali problemy polityczne, 

odnosili się do aktualnych wydarzeń w kraju, a ich wypowiedzi miały często cha-
rakter patriotycznych wystąpień. Uwidaczniała się w nich troska o dobro narodu 
i państwa, a także afirmacja przeprowadzanych reform, ton owym przemowom 
nadawali najwybitniejsi przedstawiciele oratorstwa duchownego, przeważnie 
związani z dworem Stanisława Augusta.

Trudno zgodzić się z opinią Lesława Gruszczyńskiego, że trzeci rozbiór wyci-
szył problematykę polityczną w kazaniach50. Upadek polskiej państwowości nie 
sprawił, że kaznodzieje zamilkli, nawet ci najwybitniejsi oratorzy duchowni okresu 
stanisławowskiego, jak Michał Karpowicz, przeszli na stronę obcych mocarstw 
i głosili kazania o charakterze serwilistycznym. Działania władz zaborczych im-
plikowały u części duchowieństwa postawę uległości, u innych wywoływały zaś 
kontestację, co skutkowało represjami, jakie dosięgły np. Józefa Męcińskiego. 
Na poglądy polityczne duchowieństwa oddziaływały różne wydarzenia: kasata 
klasztorów, zamykanie seminariów, obsadzanie biskupstw lojalnymi duchownymi, 
represje wobec księży itd. Władze austriackie ingerowały w każdą sferę życia 
religijnego, ze sposobem sprawowania liturgii i treścią kazań włącznie. Postawy 
uległości i pogodzenia się z sytuacją panowały wśród większości warstwy szla-
checkiej i magnaterii. Możliwe zatem, że serwilistyczne wystąpienia kaznodzie-
jów przemyskich wpisywały się w ówczesne nastroje społeczne mieszkańców 
galicyjskiego miasta.

48 Ibidem, s. 17-18.
49 Por. Galicja i jej dziedzictwo…, op. cit., passim.
50 L. Gruszczyński, Z problematyki politycznej w kazaniach katolickich okresu stanisławowskiego, 

„Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Historica 1993, z. 49, s. 34.
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The article is an attempt to reconstruct the original concept of culture formulated by Jan Gwal-
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Jan Gwalbert Pawlikowski, przedstawiciel zasłużonego dla Ziemi Przemyskiej 
rodu1 i właściciel dóbr ziemskich w Medyce, należy do szczególnej i rzadkiej 
grupy ludzi, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w kilku różnych dziedzinach. 
Hasło w Polskim Słowniku Biograficznym poświęcone Pawlikowskiemu rozpo-
czyna się od wyliczenia tych dziedzin: ekonomista, historyk literatury, polityk, 

1  M. Krajewski, Wkład Pawlikowskich w życie kulturalne Ziemi Przemyskiej, [w:] Z dziejów 
kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 1969 s. 321-44.
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rolnik, taternik2. Już na pierwszy rzut oka zaskakuje różnorodność wymienionych 
obszarów działalności, a zdumiewa ona tym bardziej, gdy uświadomimy sobie, że 
w każdym z nich Pawlikowski osiągnął pozycję wybitną. 

Jako ekonomista, specjalizujący się w ekonomice rolnictwa, kierował katedrą 
ekonomii społecznej Wyższej Szkoły Rolniczej (od r. 1901 Akademii Rolniczej) 
w Dublanach, był członkiem redakcji, a następnie redaktorem (w l. 1893-95) 
„Ekonomisty Polskiego”. Jako rolnik był w równym stopniu praktykiem jak i teo-
retykiem na poziomie akademickim. Jego dorobek obejmuje liczne publikacje 
naukowe i popularyzatorskie zarówno w dziedzinie ekonomii, jak i rolnictwa. 
Był w dwudziestoleciu międzywojennym bodaj najważniejszym propagatorem 
i znawcą Tatr, zdobywcą niedostępnych wcześniej szczytów (jego pierwsze 
wejście na Mnicha w 1879 lub 1880 r. uznawane jest za przełomowe wydarzenie 
w dziejach taternictwa) i prekursorem taternictwa jaskiniowego (odkrywcą kil-
kunastu jaskiń)3.  Miejsce pośród najwybitniejszych badaczy literatury polskiej 
w tamtym okresie zapewniły Pawlikowskiemu prace poświęcone Juliuszowi Sło-
wackiemu, m.in. wydana w stulecie urodzin wieszcza Mistyka Słowackiego. Jako 
polityk od 1904 działał w Stronnictwie Narodowo-Demokratycznym w Galicji, 
a w latach 1907-1915 nim kierował. Po wojnie działalność polityczną prowa-
dził głównie w organizacjach zajmujących się problematyką ochrony przyrody. 
Wreszcie, przywrócił świetność rodzinnemu ogrodowi w Medyce, rozsławiając 
go m.in. podczas międzynarodowych wystaw czy sprzedając hodowane w nim 
rzadkie okazy.

Powyższe wyliczenie osiągnięć Pawlikowskiego pozwala na konstatację, że 
z podobną swobodą zdobywał on wyżyny nauk przyrodniczych, jak i humani-
stycznych, tudzież najbardziej niedostępne szczyty tatrzańskie.  Z perspektywy 
charakterystycznej dla czasów obecnych wysoko posuniętej specjalizacji taka 
renesansowa wszechstronność może dziwić, jednak na przełomie XIX i XX 
wieku nie była ona czymś odosobnionym. W kontekście poniższych rozważań 
warto wymienić zwłaszcza dwie postacie realizujące podobny do Pawlikowskiego 
renesansowy schemat działalności. Pierwsza z nich to Wincenty Pol, jedno-
cześnie wybitny poeta oraz krajoznawca, profesor kierujący katedrą geografii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Druga zaś to Mieczysław Limanowski, zasłużony 
dla Polski z jednej strony jako wybitny geolog, geograf, profesor uniwersyte-
tów w Wilnie i Toruniu, z drugiej jako reżyser i krytyk teatralny, współtwórca 
słynnego teatru „Reduta”4. 

2 S. M. Brzozowski, R. Skręt, Pawlikowski Jan Gwalbert Aleksander Józef , [w:] Polski Słownik 
Biograficzny, t. XXV, Wrocław 1980.

3 Najpełniejszy spis tatrzańskich dokonań Pawlikowskiego  znaleźć można w poświęconym 
Pawlikowskiemu haśle w: Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, 
Warszawa 1973 (lub inne wydanie).

4 Por.  M. Limanowski, Był kiedyś teatr Dionizosa, wstęp, wybór i oprac.  Z. Osiński, Warszawa 
1994; tam zwłaszcza: Z. Osiński, Mieczysław Limanowski – dzisiaj, s. 5-44.
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Należy podkreślić, że istnieje wyraźny element łączący te dość odległe dzie-
dziny, którymi gospodarz Medyki się zajmował. Tym szczególnym zwornikiem 
czy dominantą była przyroda. Na marginesie dodajmy, że taka dominanta jest 
kolejną cechą łączącą jego twórczość z dorobkiem wymienionych powyżej Pola 
i Limanowskiego. Obecność przyrody w działalności rolniczej oraz publika-
cjach Pawlikowskiego poświęconych rolnictwu jest oczywista. Podobnie jest 
w przypadku imponującego przedsięwzięcia ogrodniczego, jakim był ogród 
w Medyce. Z przyrodą wiąże się także – co nie jest już takie oczywiste – dzia-
łalność polityczna Pawlikowskiego. Po odzyskaniu niepodległości wpływał on 
na kształt ustawodawstwa dotyczącego polskiego dziedzictwa naturalnego, wy-
datnie przyczynił się też do uchwalenia w 1934 r. nowatorskiej ustawy o ochro-
nie przyrody. Prowadził głośne na całą Polskę batalie o zachowanie przyrody 
tatrzańskiej; wiele z nich wygrał, inne przegrał5, a najgłośniejszą porażką była 
nieudana próba zablokowania budowy kolejki linowej na Kasprowy Wierch6. 
Był niestrudzonym orędownikiem utworzenia w Tatrach Parku Narodowego. 
Zainicjował albo współtworzył (m.in. z Mieczysławem Limanowskim) szereg 
ważnych organizacji społecznych działających na rzecz ochrony przyrody7. 
Jeszcze mniej oczywiste jest eksponowanie przyrody w przypadku twórczości 
literaturoznawczej. Jest jednak faktem, że interpretując mistyczną twórczość 
Słowackiego, odwoływał się Pawlikowski do licznych i bardzo różnorodnych 
teorii filozoficznych dotyczących przyrody8, co również łączy go z przywołanym 
już kilkakrotnie Limanowskim9.

Głównym przedmiotem zainteresowania niniejszego szkicu będzie jednak ory-
ginalna koncepcja kultury sformułowana przez Pawlikowskiego w najpełniejszy 
sposób w pracy pod tytułem Kultura a natura, wydanej po raz pierwszy w roku 

5 Bilans jest następujący. Zwycięskie były batalie o zablokowanie: pomysłu umieszczenia 
prochów Juliusza Słowackiego w ścianie Kościelca, budowy schroniska nad Czarnym Stawem 
Gąsienicowym, budowy kolejki zębatej na Świnicę, umieszczenia w Tatrach tablicy Asnyka. Nie-
udane natomiast były protesty przeciwko: budowie drogi do Morskiego Oka i usytuowaniu nad nim 
schroniska; dostosowaniu Orlej Perci do potrzeb masowej turystyki, płaskorzeźbie śpiącego rycerza 
w Dolinie Kościeliskiej, umieszczeniu krzyża na Giewoncie, budowie schroniska na Kalatówkach, 
budowie kolejek na Gubałówkę i Kasprowy Wierch.

6 W 1935 r. na znak protestu przeciwko przeforsowaniu decyzji o realizacji tej inwestycji z ini-
cjatywy Pawlikowskiego cała Państwowa Rada Ochrony Przyrody podała się do dymisji. 

7 W 1912 r. Limanowski i Pawlikowski byli wraz z Alfredem Lityńskim i Tadeuszem Korniło-
wiczem  założycielami Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego. Obaj weszli  też w skład 
powołanej później Ligi Ochrony Przyrody, a Pawlikowski otrzymał, jako pierwszy, tytuł członka 
honorowego tej organizacji.

8 Takim filozoficznym kontekstom twórczości Słowackiego poświęcił przeszło czte-
rystustronicowy rozdział swojej głównej książki poświęconej poecie z Krzemieńca:  
J. G. Pawlikowski, Studyów nad Królem Duchem część pierwsza. Mistyka Słowackiego,  
Warszawa 1909, s. 104-545.

9 By tę analogię uzasadnić, wystarczy sięgnąć do: M. Limanowski, Balladyna jako mistyczne 
zwierciadło świata, [w:] idem, Był kiedyś teatr..., op. cit., s. 98-122.
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191310. Już tytuł wskazuje, że nieodłącznym elementem czy punktem odniesienia 
wspomnianej koncepcji kultury jest przyroda. 

Tytułowe zestawienie przywołuje nieuchronnie skojarzenia z ideami Jana Ja-
kuba Rousseau. Choć Pawlikowski już na wstępie odwołuje się do tego kontekstu, 
to należy od razu podkreślić, że rezygnuje on z ostrego i jednoznacznego prze-
ciwstawienia kultury i natury obecnego w myśli francuskiego filozofa. Z jednej 
strony, w Kulturze a naturze nie znajdziemy naiwnej gloryfikacji szlachetnego 
dzikusa oraz idealizowania stanu natury. Z drugiej, nie podziela też Pawlikowski 
jednoznacznej negacji kultury i cywilizacji, jaką głosił autor Emila. Zdając sobie 
sprawę z różnorodnych mielizn i zagrożeń generowanych przez współczesną cy-
wilizację, remedium nie upatrywał w ucieczce od cywilizacji do dzikiej przyrody 
czy powrocie do stanu natury.  Uważał natomiast, że wynika z tej sytuacji potrzeba 
wypracowania odmiennego modelu kultury. Rekonstruując poniżej tę koncepcję, 
postaram się zwrócić uwagę na jej korzenie, współczesny Pawlikowskiemu kon-
tekst, a także zawarte w niej elementy prekursorskie.

Zacznijmy od diagnozy sytuacji. Podobnie jak Rousseau, Pawlikowski kon-
statował z niepokojem, że na przestrzeni wieków, wraz z rozwojem cywilizacji, 
zwłaszcza rozrostem miast i coraz większym uprzemysłowieniem, rośnie dystans 
oddzielający człowieka od natury. Co interesujące, takie oddalenie nie jest oceniane 
przez niego jednoznacznie. Oczywiście dostrzega w tej separacji w pierwszej kolej-
ności aspekt negatywny, degenerację człowieka i wszelkich form jego działalności, 
także degenerację współczesnej kultury11. Z drugiej strony, wskazuje też na aspekt 
pozytywny. Dopiero człowiek żyjący w warunkach miejskich, odseparowany, 
oddalony od przyrody mógł poczuć do niej tęsknotę, jej obecność wyraźniej sobie 
uświadomić, sproblematyzować i w końcu opisać.

I właśnie ten uczuciowy stosunek do przyrody jest, zdaniem Pawlikowskiego, 
najważniejszym dziedzictwem Rousseau, które przekazał on potomnym. W przy-
padku człowieka, artysty i poety epok wcześniejszych: „związek jego z przyrodą 
był daleko ściślejszy niż dzisiaj; może mniej wynurzający się, mniej uświadomiony, 
ale tym bardziej konieczny, naturalny, organiczny” [LZ, 5]. Natomiast począwszy 

10 Rozprawę Kultura a natura pierwotnie opublikował Pawlikowski w roczniku „Lamus” (nr 
IV) w roku 1913 oraz w tym samym roku jako osobną broszurę (wyd. H. Altenberg Sp. z ogr. odp. –  
E. Wende i Sp., Lwów – Warszawa 1913). Nieco zmieniona wersja weszła w skład tomu zbiorowego 
O lice ziemi. Wybór pism Jana Gwalberta Pawlikowskiego, wydawnictwo Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody, Skład główny – Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1938. W niniejszym artykule odwołuję 
się do tego ostatniego wydania. Lokalizację cytatów z tej książki podaję w nawiasach kwadratowych 
z użyciem skrótu LZ i numerem strony.

11 Pisał: „Kultura współczesna mieści w sobie pierwiastki przyczyniające się do degeneracji 
człowieka w stopniu daleko wyższym, niż to było w czasach dawniejszych. Między innymi ważne 
znaczenie ma ciągłe zmniejszanie się procentu ludności poświęcającej się rolnictwu na rzecz zawo-
dów przemysłowych i biurokratycznych. Równolegle z tym, zwiększa się liczba ludności miejskiej. 
Rola, jaką w dzisiejszych demokratycznych społeczeństwach odgrywa burżuazja, wiedzie za sobą 
skutek, że cały niemal charakter współczesnej kultury, fizjonomia, jaką epoka nasza nosić będzie 
kiedyś w historii, zawisły przeważnie od ludności żyjącej w warunkach degenerujących życia 
miejskiego” [LZ, 12].
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od Rousseau i idącego w ślad za nim człowieka współczesnego: „jest to miłość 
bardziej wynurzająca się, więcej sentymentalna, więcej egzaltowana, choć nieko-
niecznie głębsza od tej, którą żywili ludzie czasów dawniejszych” [LZ, 5]. 

Warto zwrócić uwagę że Pawlikowski nawiązuje tutaj niewątpliwie do sfor-
mułowanego przez Friedricha Schillera rozróżnienia „poezji naiwnej” i „poezji 
sentymentalnej”12 opartego na podobnym przeświadczeniu o współczesnej utracie 
bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz rodzącym się w związku z tym „senty-
mentalnym”, bardziej uświadomionym, ale nie tak głębokim, przywiązaniu do niej.

Żeby lepiej zrozumieć sformułowaną przez Pawlikowskiego nową koncepcję 
Kultury, trzeba na chwilę zatrzymać się przy jego poglądach na temat rzeczywisto-
ści, zwłaszcza na temat związku człowieka ze światem, w szczególności światem 
przyrodniczym. W omawianym szkicu  jak i  w swoich pracach poświęconych 
Słowackiemu odwołuje się on w tym zakresie do sformułowanej przez romantyków 
niemieckich teorii anima abdominalis: „duszy podświadomej, przeczuwającej, 
która łączy człowieka z nieskończonością wszechświata, z przepastną głębią 
Nieświadomego, kryjącego w sobie największe, ostateczne tajemnice Bytu” [LZ, 
10]. Szerzej pisał na ten temat już wcześniej w rozdziale trzecim Mistyki Słowac-
kiego (w którym rekonstruuje źródła filozoficzne twórczości mistycznej wieszcza)   
przywołując m.in. Schellinga:

Mówili oni [romantycy niemieccy – przyp. JZ] o nieświadomej duszy, „anima 
abdominalis“, która daleko bliższą jest natury, niż dusza świadoma, rozumująca. 
Taką duszą obdarzone zwierzęta, a ludzie w stanie magnetycznym, niemniej jak 
poeci w stanie natchnienia, mają trafne przeczucia i widzenia, których gwar myśli 
uświadomionego człowieka słyszeć nie dozwala. „Anima abdominalis“ jest z naturą 
w bezpośrednim związku; tutaj to właśnie zachodzi owa „identyczność“ schellingow-
ska. Pierwotny człowiek miał przeto bliższe widzenie, czy przeczucie, najwyższych 
tajemnic bytu; uświadomienie myśli przerwało ten związek13. 

Pawlikowski zdawał sobie sprawę, że przyjęcie takiej romantycznej koncepcji 
jedności człowieka ze światem przyrody, jedności nieuświadomionej, nastręcza 
zasadniczą trudność. Trudno pogodzić ją z kulturą, która jest zawsze efektem 
świadomej działalności człowieka. Przechodząc w domenę tego, co uświadomio-
ne, co możliwe do przedstawienia, zobrazowania, wysłowienia człowiek traci ów 
pierwotny związek z rzeczywistością, z przyrodą. Rewolucyjność romantycznej 
sztuki, a w szczególności poezji, polega jego zdaniem na przezwyciężeniu tej 
sprzeczności. Poeta romantyczny nie musi bowiem wybierać pomiędzy nieuświa-
domioną jednością z naturą (która nie może stać się przedmiotem przedstawienia 
w sztuce) a twórczością artystyczną. Pierwszym, najłatwiejszym do zauważenia 

12 F. Schiller, O poezji naiwnej i sentymentalnej, [w:] M. J. Siemek, Fryderyk Schiller, Warszawa 
1970, s. 257-287.

13 J. G. Pawlikowski, Studyów nad Królem Duchem..., op. cit., s. 114; wcześniej fragment ten 
znalazł się w: idem, Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego, „Pamiętnik Lite-
racki” 1907, z. 2.
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aspektem tej rewolucji jest wprowadzenie przyrody jako tematu, składnika metafor, 
mówiąc najprościej: przyroda pojawia się w warstwie słownej poezji14. W poezji 
romantycznej ważną rolę odgrywa jednak nie tylko słowo:

Byt bowiem dopiero w myśli ludzkiej się uświadamia, ale myśl ta jest tylko nikłą 
iskierką, która oświeca tylko mały krąg wkoło siebie, a natomiast blaskiem swoim 
odbiera zdolność widzenia w mrokach Nieświadomego, w których nurza się Nie-
skończoność. Przebudzenie owej duszy „przeczuwającej” jest zadaniem sztuki, 
a w szczególności muzyki i poezji. Muzyka jest tą sztuką, która budzi wzruszenia 
poza dziedziną myśli, zatem w dziedzinie podświadomego, poezja musi iść śladem 
muzyki w tym względzie. Ale środki jej są odmienne; musi ona znaleźć sobie wyraz 
dla stanów duszy, które nie dadzą się bezpośrednio słowem nazwać i określić. Te stany 
duszy odpowiadają pewnym nastrojom przyrody – to zresztą naturalne, bo przyrodę 
napełnia dusza podświadoma; przez oddanie tych nastrojów przyrody poezja może 
oddawać odpowiednie stany duszy [LZ, 10].

 Pawlikowski podejmuje w powyższym wywodzie myśl wyrażoną przez Schel-
linga w Systemie idealizmu transcendentalnego: „świat przedmiotowy jest tylko 
pierwotną, bezwiedną jeszcze poezją ducha”15. W ślad za niemieckim filozofem 
uważa on też poezję za najskuteczniejszy sposób przekazania tego pierwotnego 
procesu. W nieświadomej poezji przyrody działa ta sama siła („duch” – Schle-
gel, „dusza podświadoma” – Pawlikowski), która uzewnętrznia się w świadomej 
twórczości poetyckiej. Dochodzi do dialektycznego spięcia przeciwieństw oraz 
ich przekroczenia w ostatnim syntetycznym stadium procesu poetyckiego.  Uży-
wając przywołanych już wcześniej kategorii sformułowanych przez Friedricha 
Schillera, w idylli (stanowiącej dla niego najwyższą formę poetyckiego spotkania 
z rzeczywistością przyrodniczą) nieświadomość „poety naiwnego” i bezpośredni 
stosunek do natury spotyka się ze świadomym, nieskończenie przekraczającym 
tę rzeczywistość, za cenę utraty bezpośredniego z nią kontaktu16.

14 Obrazy natury w poezji romantycznej: „są już formami nie wierzeń, ale poetyckiej ekspresji 
i nie roszczą pretensji do innej godności, jak do godności metafor. W ten to sposób natura stała się 
dla poezji środkiem wyrażania uczuć i nastrojów nieokreślonych, złożonych, nie z pełna uświadomio-
nych, jakoby rzucających tylko swój odblask spoza progu świadomości. [...] Człowiek współczesny 
odczuwa lirykę, która nie posługuje się barwami i wyrazami natury, lub nie używa zapożyczonych 
z niej asocjacji [skojarzeń] i metafor, jako retoryczną” [LZ,  9-10].

15 F. W. Schelling, System idealizmu transcendentalnego, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 
1979, s. 23.

16 „Ale chociaż poeta naiwny z jednej strony góruje nad sentymentalnym pod względem realności 
i nadaje rzeczywistą egzystencję temu, ku czemu poeta sentymentalny może tylko wzbudzić żywy 
popęd, to ma jednak znów ten ostatni nad pierwszym tę wielką przewagę, że przedmiotem popędu 
może on uczynić przedmiot większy od tego, który tamten osiągnął i mógł osiągnąć. Każda rzeczy-
wistość, dobrze o tym wiemy, pozostaje w tyle za ideałem; wszystko, co istniejące, jest ograniczone, 
natomiast myśl nie zna granic. To ograniczenie, któremu podlega wszystko, co zmysłowe, dotyka 
więc również poetę naiwnego, podczas gdy poecie sentymentalnemu przysługuje bezwarunkowa 
wolność władzy myślowej. Ten pierwszy wykonuje więc wprawdzie swoje zadanie, ale samo zadanie 
jest ograniczone; ten drugi swojego nie wykonuje całkowicie, ale za to jego zadanie jest zadaniem 
nieskończonym”  (F. Schiller, op. cit., s. 281).



73LICE ZIEMI. ROLA PRZYRODY W KONCEPCJI KULTURY JANA GWALBERTA...

Opisując pokrewieństwo poezji i natury, Pawlikowski wskazuje na pewien 
aspekt muzyczny; pokrewieństwo to ma śpiewny czy pieśniowy charakter. Wy-
mienia poezję i muzykę jako uprzywilejowane dziedziny sztuki, które mogą 
oddać pierwotną jedność, zanurzenie istnienia ludzkiego w przyrodzie. Poezja 
może to uczynić o tyle, o ile jest w stanie zbliżyć się do muzyki i w ten sposób 
znaleźć wyraz dla „stanów duszy, które nie dadzą się bezpośrednio słowem 
nazwać i określić”. Kilka lat przed Pawlikowskim podobny pogląd na poezję 
wyrażał Bolesław Leśmian. W eseju Przemiany rzeczywistości (1910-1911 r.) 
autor Łąki pisał: 

Lecz i poza jaźnią istnieje w duszy jakiś ton; jakaś pierwotna pieśń bez słów, która 
czeka na przyjście w godzinie twórczej słów niezbędnych, ale dla której te słowa są 
zawsze czymś innym od niej samej17.

Co istotne, wspomniana „pieśń bez słów” jest dla Leśmiana nie tylko tonem 
duszy, który przenika do poezji. Jak pisał w szkicu U źródeł rytmu z 1915 r., za 
jej sprawą poeta zestraja swoje istnienie ze światem przyrody:

Wszakże i kwiat najlichszy, i ziele byle jakie nie bezładnie, jeno rytmicznie rozkwita, 
pieśnią bez słów poprzedzone, jako jej dzieło pośmiertne i świadectwo jedyne na 
powierzchni ziemi18.

Warto podkreślić trafność i w pewnym sensie prekursorstwo tej interpretacyjnej 
intuicji Pawlikowskiego w odniesieniu do poezji romantycznej. Pod koniec XX w. 
koncepcję jedności człowieka i natury wyrażającej się w poezji romantycznej rozu-
mianej jako „pieśń ziemi” formułował Jonathan Bate19. Wspominam o tym też ze 
względu na wskazywane w książce brytyjskiego badacza nici łączące romantyków 
z tzw. ekopoezją i ekokrytyką drugiej połowy dwudziestego wieku. Podobne nici 
pokrewieństwa łączą omawianą tutaj koncepcję kultury  Pawlikowskiego z wie-
loaspektowym kulturowym, ale także cywilizacyjnym, zwrotem ekologicznym, 
którego do dzisiaj jesteśmy świadkami20.

Kolejnym ważnym aspektem koncepcji kultury sformułowanej przez Paw-
likowskiego jest odejście od właściwych romantyzmowi ujęć idealistycznych, 
uniwersalnych, w kierunku tego, co konkretne, lokalne, jednostkowe, unikalne. 
Odnosząc się do romantycznego panteizmu, krytycznie oceniał jego przydatność 
dla poezji. Sformułował nawet tezę, że romantyczni poeci mieniący się panteistami 
w rzeczywistości zbyt wiele wspólnego z tą doktryną filozoficzną nie mieli. 

17 B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962, s. 183.
18 Idem, Szkice literackie, oprac. i wstępem poprzedził J. Trznadel, Warszawa 1959, s. 71.
19 J. Bate, The Song of the Earth, Cambridge, MA: Harvard University Press 2000.
20 O wieloaspektowym prekursorstwie Pawlikowskiego względem współczesnych ruchów eko-

logicznych pisze Remigiusz Okraska we wstępie do pierwszego powojennego wznowienia Kultury 
a natury zatytułowanym Rycerz przyrody  (J. Gwalbert-Pawlikowski, Kultura a natura i inne manifesty 
ekologiczne, Łódź 2010, wydanie elektroniczne Łódź 2013).
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Prawdziwy panteizm filozoficzny miał w rzeczywistości bardzo małą poetycką 
wartość; sam  w sobie był poetyczną ideą, ale ideą zbyt zamkniętą, zdolną tylko do 
powtarzania, a nie do rozwoju, wykluczającą indywidualność i rozmaitość. Nawet 
zdatność jego do wytłumaczenia nastrojów płynących z natury jest wielce wątpliwą; 
zlanie się z naturą może on dać odczuć tylko przy jakimś mistycznym wmyśleniu 
się w nieokreśloną całość wszechświata; ale to ma co najwyżej wartość jednego 
tonu dla poezji. W ogóle operuje ona w sferze pojęć i obrazów konkretnych; dla 
konkretnego myślenia jest rzeczą trudną do pojęcia, dlaczego zlanie się z duchem 
powszechnym miałoby równocześnie zupełnie inny ton w Skawinie, gdzie właśnie 
świeci słońce, niż w Myślenicach, gdzie w tej samej chwili deszcz pada. Toteż 
panteizm wywietrzał z poezji tak po cichu, że nikt nawet nie spostrzegł, kiedy się 
to stało [LZ, 9].

Ta lokalność, konkretność w ujmowaniu relacji człowieka z naturą i ziemią, 
połączona z przyznaniem przyrodzie mocy kształtującej człowieka, jego duszę 
i twórczość, to element, który łączy Pawlikowskiego nie tylko ze współczesnymi 
ujęciami teoretycznymi spod szyldu „eko”, ale także z dziewiętnastowiecznymi 
prekursorami tychże. Pawlikowski mógłby z powodzeniem powołać się zwłaszcza 
na poglądy H. D. Thoreau, który np. w Sztuce chodzenia wyrażał przekonanie, 
że konkretne warunki klimatyczno-geograficzne mogą kształtować człowieka 
duchowo i fizycznie21.  Mniej chętnie cytowałby zapewne R.W. Emersona, który 
w swoim słynnym manifeście poświęconym przyrodzie stwierdzał: „Przyroda 
zawsze przybiera barwy duszy”22. Mógłby też powtórzyć za przywoływanym już 
tutaj Wincentym Polem: „Jeżeli nie można w sztuce począć od Bóstwa i człowie-
ka, potrzeba od tego zacząć, po czym człowiek chodzi, tj. od ziemi!”23. W tym 
sensie można powiedzieć, że jego koncepcja kultury była bardziej geocentryczna 
niż antropocentryczna.

W kontekście zrekonstruowanych powyżej założeń zrozumiały staje się tytuł, 
jaki nadał Pawlikowski zbiorowi swoich pism poświęconych „ochronie przyrody 
i swojszczyzny”, wydanemu tuż przed wojną staraniem Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody (w wyniku realizacji specjalnej uchwały tego gremium) w hołdzie dla 
zasług autora. Walka Pawlikowskiego o nowy model kultury jest bowiem walką 
właśnie „o lice ziemi” Trzeba w tym tytułowym określeniu mocno podkreślić 
dwa elementy.

21 „Sądzę, że klimat ma duży wpływ na człowieka – tak jak coś w górskim powietrzu, co ożywia 
ducha i napełnia natchnieniem. Czy tak wspaniałe tło nie uczyni człowieka doskonalszym duchowo 
i fizycznie? I czy bez znaczenia jest, ile mglistych dni mamy w roku? Wierzę, że żyjąc otoczeni 
przez dziką naturę, będziemy mieli czystsze myśli, bogatszą, świeższą, nieograniczoną wyobraźnię 
jak niebo – nasze rozumienie istnienia szerokie jak równiny – nasz intelekt będzie miał coś z burzy 
z piorunami, coś z rzek, gór i lasów – nasze serca głębią i bogactwem odpowiadać będą morzom”  
(H. D. Thoreau, Sztuka chodzenia, czyli o wolności i dzikości, przeł. P. Madej, Kraków 2009, s. 34-35).

22 R. W. Emerson, Przyroda, [w:] idem, Wybór pism filozoficznych, tłum. Z. Koenig, Łódź 2015, 
s. 16.

23 W. Pol, O malarstwie i żywiołach jego w kraju naszym, „Tygodnik Literacki: literaturze, 
sztukom pięknym krytyce poświęcony” 1839, nr 22, s. 172.
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Po pierwsze należy zwrócić uwagę na użytą tutaj liczbę mnogą.  Pawlikow-
skiemu nie chodzi o abstrakcyjne, uniwersalne czy globalne „lico”, ale konkretne 
„lica”, inne w okolicach przywoływanej już Skawiny, a inne w ukochanym przez 
niego regionie Tatr i Podhala. Pierwotne, związane jeszcze z życiem wiejskim, 
formy kultury pozostawały zawsze w ścisłym związku lokalnymi, przyrodniczy-
mi, klimatyczno-topograficznymi realiami. Związek ten opisuje Pawlikowski, 
przywołując obraz polnej, wiejskiej drogi:

Kiedy przyjrzymy się dzisiaj jeszcze przeciętnej wsi polskiej, zauważymy łatwo, 
jak ona organicznie z przyrody wyrosła; dzieła ludzkie jak gdyby wynikły z tej 
samej duszy, z tej samej myśli, która tkwi w przyrodzie. Oto droga polna, którą 
idziemy, zlewa się tak harmonijnie z otoczeniem, jak gdyby wypełzła tutaj sama 
dobrowolnie [LZ, 22].

Ten związek powinna jego zdaniem zachować także nowa kultura współczesna, 
kultura społeczeństwa miejskiego, uprzemysłowionego. Natomiast, unaoczniając, 
czym taka nowa kultura być nie powinna, przywołuje Pawlikowski (powołując 
się na Johna Ruskina) obraz kolei żelaznej, która stanowi obrazową antytezę dla 
wspomnianej wcześniej polnej drogi.  

Droga żelazna jest rodzajem drogi, który najmniej zestraja się z przyrodą. Linia jej, 
to nie miękka linia drogi polnej, poddanej naturze terenu; ona przekreśla krajobraz 
jak szrama przez twarz, jak rysa na pękniętym płótnie obrazu. Wnosi ona w przyrodę 
pierwiastek obcy, coś, co jakby wynikło ze zgoła odmiennej logiki [LZ, 25].

Drugi element, który należy uwypuklić w określeniu „lice ziemi”, to jego 
konkretność, namacalność, materialność. Mimo że nawiązuje Pawlikowski do 
romantycznej koncepcji ducha ziemi czy zespolonej z przyrodą ludzkiej duszy, 
to w swojej walce o nowe oblicze kultury, ducha i duszę zamienia na bardziej 
powierzchowne, ale konkretne, namacalne „lice”.

Zarysowana powyżej ogólna koncepcja kultury  – jako procesu, w którym dochodzi 
do harmonijnego współistnienia, współoddziaływania nieświadomych sił przyrody, 
bezsłownej pieśni ziemi z jednej strony i artystycznych form wyrazu będących przeja-
wem indywidualnych predyspozycji świadomego artysty ze strony drugiej – znalazła 
najpełniejsze zastosowanie w pracach, bataliach i polemikach, jakie Pawlikowski 
poświęcił stylowi zakopiańskiemu. Można powiedzieć, że problematyka propago-
wanego przez Stanisława Witkiewicza stylu architektonicznego, obok twórczości 
Juliusza Słowackiego, stanowiła najważniejszy temat estetycznych zainteresowań 
bohatera niniejszych rozważań. Tatry i Podhale były zaś tym unikalnym, niepowta-
rzalnym „licem ziemi”, dla którego porzucił Podkarpacie i ogród w Medyce. Co 
więcej, zamieszkał w zaprojektowanym przez Witkiewicza „Domu pod Jedlami”, 
który do dzisiaj stanowi sztandarowy przykład stylu zakopiańskiego w architekturze.  
W obszernym szkicu  O sztuce podhalańskiej  tak opisywał przyrodnicze i społeczno-
-kulturowe podłoże, na którym wyrośnie później sztuka Witkiewicza:
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Całe Podhale w rzeźbie swej powierzchni, w kolorycie roślinności i skał, w postaci 
i charakterze swego ludu, w woni nawet swojego powietrza tak właściwy sobie ma-
jące wyraz, odrębną właściwość tego wyrazu zachowuje także w budynku i sprzęcie. 
Kto ma oczy otwarte dla objęcia wielkich harmonij, a nie zdolne tylko widzieć na 
odległość ścian własnej zadusznej izby, ten w takich właśnie zestrojach, urabiają-
cych niby siły geologiczne lice ziemi, w stylu, ujrzy najwyższy objaw sztuki. Taki 
charakter «geologiczny» ma także ludowa sztuka Podhala. Poza tem, nadzwyczajna 
naprawdę sprawność ludu, wydającego niezrównanych cieśli, sprawność wodząca 
prosty kozik po gołej desce, niby najdoskonalsze dłuto idące śladem wytwornego 
i subtelnego rysunku: to dalszy ważny moment w powstaniu na tym gruncie rozwi-
niętego stylu [LZ, 282].

Zacytowany tutaj obszernie szkic z 1911 roku zawiera najważniejsze ele-
menty koncepcji wyłożonej dwa lata później w rozprawie Kultura a natura. 
Wszystko wskazuje na to, że Pawlikowski właśnie na Podhalu, u podnóża uko-
chanych Tatr, które od młodości intensywnie eksplorował,  dostrzegł wyraźnie 
ten nierozerwalny splot przyrody i sztuki jako warunek pojawienia się czegoś 
wartościowego, bardziej złożonego, a nawet wybitnego  w kulturze. Tatry, 
Podhale, góralszczyzna, jako obszar odkryty dla kultury polskiej ledwie kilka 
dziesięcioleci wcześniej, dały Pawlikowskiemu możliwość zaobserwowania 
procesu powstawania kultury  w stadium pierwotnym, w stadium głębokiego 
nieuświadomionego jeszcze wolnego związku z naturą (który przywoływany 
wyżej Schiller określał jako stadium „poezji naiwnej”). W tym długotrwa-
łym „geologicznym” procesie dostrzegał rodzaj dialektycznego sprzężenia 
zwrotnego, wzajemnego oddziaływania tego co ponadindywidualne (sfera 
czynników przyrodniczo-klimatycznych) i tego co indywidualne (kunszt lu-
dowego rzemiosła, sprawność góralskiego cieśli). Możliwość przejścia na 
wyższy poziom kultury świadomej (w kategoriach Schillera należy powiedzieć 
o stadium „poezji sentymentalnej”) pojawiła się jednak dopiero wtedy, gdy do 
Zakopanego zawitał artysta z zewnątrz, spoza Podhala, przedstawiciel kultury 
miejskiej – Stanisław Witkiewicz. Tylko u takiego zewnętrznego przybysza 
powstać mógł świadomy stosunek uczuciowy do przyrody (jak wcześniej po-
kazywałem jego wynalazcą był zdaniem Pawlikowskiego Rousseau) i sztuki 
ludowej Podhala. Tak, w skrócie, przedstawia się geneza Witkiewiczowskiego 
stylu zakopiańskiego. 

Na czym ten styl w zasadniczych rysach polegał wyjaśnia Pawlikowski w kilku 
osobnych tekstach.  Jego założenie podstawowe sformułował w obszernej rozpra-
wie O „styl zakopiański” w budownictwie Zakopanego i Podhala następująco: 
„Z potrzeby zachowania «stylu» ziemi powstał styl budowlany zakopiański” [LZ, 
366]. Następnie wyjaśnił:

Kto chce tedy właściwie spojrzeć na sprawę stylu zakopiańskiego, ten nie może stanąć 
na stanowisku czysto technicznem. Ani celowość bowiem architektury, ani nawet jej 
piękno, nie może zastąpić jej «stosowności» dla danego otoczenia. Miernie nawet 
zaprojektowany i wykonany dom, zachowujący zasadnicze cechy miejscowe, lepszy 
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jest od arcydzieła sztuki budowlanej, które by nie harmonizowało z otoczeniem. 
Architekt budujący na Podhalu winien postępować tak, jak rekonstruktor starych 
czcigodnych budowli, których charakteru naruszać mu nie wolno. Tą świątynią 
odwieczną, arcydziełem ręki Bożej, w którego budowie czy zachowaniu architekt 
ma wziąć udział, są Tatry i ich podnóże, Podhale. Tutaj spartaczyć na swoją rękę 
nie wolno, bo plan ogólny, bo wzór, z którym się trzeba zharmonizować, jest dany 
[LZ, 366].

W próbie zestrojenia projektowanej budowli z podhalańskim krajobrazem 
artysta  nie musi zaczynać od zera. Ma do dyspozycji wzorzec, „naiwny” funda-
ment, na którym może oprzeć swoją indywidualną, świadomą „sentymentalną” 
wizję – chodzi o góralską chatę:

Chodzono koło chaty góralskiej od lat już wielu, a nikomu nie przyszło na myśl, aby 
z niej wyprowadzić wyższe formy budownictwa. Ci, co się chcieli przystosować do 
otoczenia górskiego, naśladowali wzory szwajcarskie czy tyrolskie; wzoru własne-
go, będącego pod ręką, nikt nie zauważył. Jest to dziwne zjawisko, które powtarza 
się u nas i na innem polu, a nie wiem, czy ma analogie i gdzie indziej, czy też my 
tylko – niestety – mamy taką skłonność żyć z cudzego. Przecież w zaraniu literatury 
romantycznej, celem uwolnienia się ze zbanalizowanych pęt pseudoklasycyzmu, 
naśladującego Greków i Rzymian, zalecano... tematy skandynawskie! W praktyce 
podjęto ukraińskie – byle tylko nie swoje. Górale sami, kiedy mieli budować dom 
«pański», zapatrywali się nie na swoją chatę, ale na najpospolitsze domiska, szatry 
budowane dla letników w Szmeksie i okolicy; tak wyglądały wszystkie Leśniczówki 
po tej stronie Tatr, a co najcharakterystyczniejsze, tak wybudowano dom samemu 
ongiś «królowi Tatr», «panu wielkomożnemu», Chałubińskiemu. Nie było wtedy 
jeszcze Witkiewicza  [LZ, 367-368].

Stanisława Witkiewicza docenia Pawlikowski nie tylko za to, że twórczo prze-
kształcił góralską chatę. Wydarzyło się coś więcej, inspiracja i wpływ okazały się 
dwukierunkowe. Witkiewicz swoimi projektami inspirowanymi podhalańskim 
budownictwem pobudził i przemienił twórczość górali „otworzył góralom ślepe 
oczy”  na ich własne dziedzictwo:

Udałem było jego dzieło nie tylko dlatego, że odkrył źródło, ale dlatego, że je 
rozlał strugą ożywczą na lud. Dokonała się rzecz rzadka, prawie jedyna: w dziele 
inicjatora lud odpoznał swoją własność, uznał je za kość z kości swojej, ukochał 
i począł wcielać. Stawały teraz domy na modłę witkiewiczowską po całem skal-
nem i dalszem gorczańskiem, pienińskiem, beskidzkiem – Podhalu, budowane 
ręką chłopa  [LZ, 368].

Warto podkreślić na koniec jeszcze raz pewien zasadniczy rys koncepcji kul-
tury Pawlikowskiego. Mam na myśli jej wyraźną dwoistość; połączenie tego, co 
naturalne, dzikie, nieuświadomione z tym, co świadome, racjonalne, wyrafinowa-
ne, sztuczne. Ten rys widać zarówno w jego uwagach o poezji romantycznej, jak 
i w opisach stylu zakopiańskiego. Pojawia się też w propagowanej na stronach 
Kultury a natury idei miasta-ogrodu [LZ, 14], w którym to, co naturalne i to, co 
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sztuczne harmonijnie współtworzą nową dwoistą całość. Także ta idea łączy Paw-
likowskiego z ekokrytyczną refleksją przełomu w. XX i XXI24.

*    *    *

Aby podsumować powyższe rozważania jakimś wyrazistym akcentem spajają-
cym wszystkie poruszane wątki, odwołam się do symbolu rozety, sześcioramien-
nej gwiazdy stanowiącej ważny element zdobnictwa w budownictwie ludowym, 
także w stylu zakopiańskim. Rozeta to symbol słoneczny, świadectwo pierwotnej 
czci oddawanej słońcu, także wizualny trwały ślad związku pierwotnej kultury 
słowiańskiej z naturą oraz dowód tak podziwianej przez Pawlikowskiego zręcz-
ności góralskiego cieśli. Odwołanie do symbolu słońca pozwala mi ponadto na 
zacytowanie wiersza Wallace’a Stevensa, jednego z ważniejszych przedstawicieli 
ekopoetyckiego nurtu w poezji XX wieku; wiersza, którym przywoływany już tutaj 
Jonathan Bate kończy swoją Pieśń ziemi i który z pewnością przypadłby też do 
gustu Janowi Gwalbertowi Pawlikowskiemu. Utwór nosi tytuł Planeta na stole, 
a kluczową rolę odgrywają w nim szekspirowski Ariel-poeta oraz słońce:

Ariel cieszył się, że napisał te wiersze.
Wiersze o zapamiętanym czasie
Lub czymś, co ujrzał i polubił.

Inne wytwory słońca
Były chaosem i śmieciami,
A wspaniały krzew był poskręcany.

On sam i słońce tworzyli jedność,
A wiersze, choć napisane przez niego,
Były także wytworami słońca.

Nie chodziło o to, czy przetrwają,
Lecz o to, aby niosły w sobie
Jakiś ślad bądź rys, jakieś bogactwo,

Choćby ledwie wyczuwalne
W ubóstwie słów, ubóstwie
Planety, której były częścią25.

24 Por. L. Marx, Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America, London, 
Oxford, New York: Oxford University Press 1976; J. Fedorczuk, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie 
do ekokrytyki,  Gdańsk 2015.

25 W. Stevens, Żółte popołudnie, wybór, przekład i posłowie J. Gutorow, Wrocław 2008, s. 86.
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Jerzy Harasymowicz i Wojciech Belon. Postaci tak różne, a jednak tak podobne. 
Harasymowicz – domator i introwertyk. Belon – żądna przygód dusza towarzystwa. 
Pierwszy – zamknięty w swoim domu (tym krakowskim czy tym beskidzkim, meta-
forycznym). Drugi – podróżujący po całej Polsce ze swą wędrowną grupą, w każdym 
mieście mający przyjaciół1. Jerzy – poeta  niezwykle płodny artystycznie. Wojciech 
– lider zespołu muzycznego, który odszedł w wieku 33 lat, a po którym został zale-
dwie jeden tomik wierszy wydany pośmiertnie. Dwaj poeci o zupełnie odmiennym 
stylu życia, połączeni wyobraźnią i wrażliwością. Już na pierwszy rzut oka widać 
w ich twórczości i życiu zbliżone fascynacje, które owocowały podobną poetyką. 
Obaj poszukiwali krainy łagodności, którą odnajdywali w górskich oazach. Obaj byli 
zauroczeni tymi samymi krajobrazami – bieszczadzkim i beskidzkim. Mieli jednak 

1 A. Ziemianin, Wieczny Wędrowiec Boży, [w:] W. Bellon, Niechaj zabrzmi Bukowina…, Wro-
cław 1986, s. 8.
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różne sposoby przeżywania tej miłości. Starszy przechadzał się po górach i szukał 
natchnienia w przydrożnych kapliczkach; młodszy wstąpił do bieszczadzkiego GO-
PRU i obok przyrody inspirował się ludźmi. Obaj doceniali poetyckość zawikłanej 
historii Łemków i dostrzegali ukryte w przestrzeni symbole ich obecności. Obaj 
byli poetami odnajdującymi swój prawdziwy dom w górach. Jak podsumował to 
przyjaciel Belona, Wacław Juszczyszyn z Wolnej Grupy Bukowina: „Harasymowicz 
i Belon chadzali innymi drogami w te same miejsca”2.

Wojtek Belon urodził się w Busku-Zdroju i tam mieszkał do czasu wyjazdu na 
studia do Krakowa. Podjął studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, jednak nigdy nie udało mu się doprowadzić edukacji do końca. Był człowie-
kiem niezwykle aktywnym i towarzyskim. Poznawał wielu ludzi i wykorzystywał 
te kontakty. Był nie tylko pisarzem, ale też pieśniarzem, kabareciarzem, górołazem. 
Mocno angażował się w różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne, organizował 
je i doprowadzał do końca, nawet kosztem obowiązków uczelnianych i rodzinnych. 
Fascynował się górami i wiele po nich podróżował. Ze swoimi talentami i miłością 
do turystyki górskiej idealnie wpisał się w panującą w latach 70. wśród studentów 
modę na piosenkę turystyczną. Założył zespół Wolna Grupa Bukowina, który po 
dziś dzień koncertuje i ma rzesze fanów, o czym świadczy m.in. wysoka frekwencja 
na jego spontanicznych występach. Co ciekawe, założenie Wolnej Grupy Bukowina 
dokonało się przypadkiem. Belon z kilkoma znajomymi z liceum w roku 1971 ko-
rzystał z gościnności Bazy Namiotowej pod Ponurą Małpą w Szklarskiej Porębie, 
gdzie w tym samym czasie rozpoczynała się słynna Giełda Piosenki Turystycznej. 
Poeta nie planował brać w niej udziału, jednak dowiedziawszy się, że wykonawcy 
giełdowi mają zapewniony za darmo nocleg i wyżywienie, postanowił przedłużyć 
swój pobyt. Miał już wtedy napisanych kilka autorskich piosenek – zdecydował się 
wykonać je ze swoimi znajomymi. Ta spontaniczna decyzja doprowadziła Wolną 
Grupę do zajęcia jednego z pierwszych miejsc w konkursie giełdowym3. 

Według relacji przyjaciół Belona4 (których miał bardzo wielu), był on człowie-
kiem dychotomicznym – utalentowanym, wrażliwym i uduchowionym poetą, a jed-
nocześnie zorganizowanym, odważnym, życiowym „mężczyzną z krwi i kości”. 
Nie bał się wyzwań, kochał ludzi, kobiety, biesiady i dobre towarzystwo. Energia, 
która od niego biła, udzielała się obcującym z nim towarzyszom i była motorem 
działania jego zespołu. Miał zaraźliwe poczucie humoru, a jednocześnie pisał 
wiersze egzystencjalne, w których rozważał sens istnienia człowieka. Jednym z naj-
ważniejszych motywów jego twórczości jest specyficzna wizja gór jako przestrzeni 

2 Na podstawie zapisu rozmowy Marii Kościelniak z Wacławem Juszczyszynem, Wrocław  
8 XI 2019.

3 Wolna Grupa Bukowina. Śpiewnik źródłowy, oprac. W. Juszczyszyn, Wrocław 2012, s. 4.
4 Wspomnienia na temat Belona i zespołu Wolna Grupa Bukowina autorstwa m.in. Adama 

Ziemianina, Elżbiety Adamiak, Jacka Kleyffa, Andrzeja Poniedzielskiego, Jerzego Filara, Andrzeja 
Pawlukiewicza, Grażyny Kulawik, Wojciecha Jarocińskiego i Wacława Juszczyszyna zebrane zo-
stały w śpiewniku zespołu: Wolna Grupa Bukowina. Wolna Grupa Bukowina..., op. cit., s. 140-149.
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wspólnotowej. Tworzył on, podobnie jak Harasymowicz, w nurcie nadrealizmu, 
nakładając na rzeczywiste miejsca filtr fantastycznych metafor. Twórczość Belona 
i całej Wolnej Grupy Bukowina urzekła współczesną publiczność i pozostaje wciąż 
aktualna, jako jedna z najważniejszych reprezentacji ruchu Studenckiej Piosenki 
Turystycznej, za której ojca duchowego uważa się właśnie Harasymowicza. Kwe-
stia relacji Harasymowicz – piosenka turystyczna jest dość zawiła i wymagałaby 
osobnego omówienia. Nadmienię jedynie, że dla Harasymowicza cały ten ruch 
artystyczny i wpisana weń kanoniczna pozycja jego wierszy nie były przedmio-
tem szczególnej atencji. Z relacji Juszczyszyna wynika, że Harasymowicz nie 
był zainteresowany tą twórczością i choć nie blokował używania swoich tekstów 
jako słów piosenek, to nie angażował się w kontakty z przedstawicielami ruchu5. 
Belona znał, spotykał się z nim, by dyskutować. Zdarzyło się nawet, że pieśniarz 
zorganizował ku czci swego Mistrza „kolosalną imprezę”, podczas której w róż-
nych pomieszczeniach w kamienicy przy krakowskim Małym Rynku wykonywane 
były piosenki nawiązujące do jego utworów6. Mimo belonowskiego uwielbienia 
dla Harasymowicza, poeta nigdy nie odniósł się do twórczości barda, nawet tej 
inspirowanej swoją poezją. Inaczej było z relacją Mistrza z Elżbietą Adamiak – jej 
aranżacje zostały oficjalnie uznane, co doskonale opisuje Alan Weiss7.

Z czasem stosunek Harasymowicza do piosenki turystycznej zmieniał się, 
jednak nigdy nie był znacząco entuzjastyczny. Tymczasem dla trampów śpiewa-
jących ochoczo W górach jest wszystko co kocham, Jesienną zadumę, W lesie 
listopadowym i wiele innych, poeta był ważną ideowo postacią. Jego wiersze stały 
się kanonicznymi dla tego ruchu i niemożliwym jest rozłącznie Harasymowicza 
i Piosenki Turystycznej. 

„Mistrz” – takim tytułem Wojciech Belon otwarcie nazywał Jerzego Hara-
symowicza. W poezji Mistrza Belon odnajdywał to, co sam próbował wyrazić. 
Młody student filozofii pochodzący z Buska-Zdroju w latach 70. zachłysnął się 
krakowską bohemą. W Domu Literata w Krakowie widywał Harasymowicza, 
a także i innych poetów z Harasymowiczem związanych, tj. Adama Ziemianina 
i Józefa Barana z grupy poetyckiej Tylicz. Stosunek Belona do Harasymowicza, 
uwielbienie starszego przez młodszego, było na przestrzeni lat niezmienne. Nie-
jednokrotnie Belon przyznawał, że pisze w hołdzie Mistrzowi, wspominał także 
czasem, że pragnie się z nim zmierzyć8. Zaowocowało to tym, że w niejednym 
wierszu Belona można znaleźć wyraźne ślady obecności Harasymowicza. Są tam 
też ślady ich zbliżonego spojrzenia na świat – szczególnie dostrzegalne w sposobie 
opisywania krainy bieszczadzko-beskidzkiej, kraju łagodności. 

5 Na podstawie zapisu rozmowy Marii Kościelniak z Wacławem Juszczyszynem, Wrocław  
8 XI 2019.

6 A. Weiss, Tak jak księżyc. Poetycki żywot Jerzego Harasymowicza, Wrocław 2019, s. 465.
7 Ibidem, s. 464.
8 Na podstawie zapisu rozmowy Marii Kościelniak z Wacławem Juszczyszynem, Wrocław  

8 XI 2019.
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*
Najważniejszym, najbardziej znanym, ale też najbardziej oczywistym w swym 

zamyśle panegiryczno-pastiszowym jest utwór Pejzaże harasymowiczowskie. 

Kiedy stałem w przedświcie a Synaj
Prawdę głosił przez trąby wiatru
Zasmreczyły się chmur igliwiem
Bure świerki o górach wsparte
I na niebie byłem ja jeden
Plotąc pieśni w warkocze bukowe
I schodziłem na ziemię za kwestą
Przez skrzydlącą się bramę Lackowej

I był Beskid i były słowa
Zanurzone po pępki w cerkwi baniach
Rozłożyście złotych
Smagających się wiatrem do krwi

Moje myśli biegały końmi
Po niebieskich mokrych połoninach
I modliłem się złożywszy dłonie
Do gór do Madonny brunatnolicej
A gdy serce kroplami tęsknoty
Jęło spadać na góry sine
Czarodziejskim kwiatem paproci
Rozgwieździła się Bukowina9

Ta powstała na początku lat 70. piosenka do tej pory jest jedną z najsłynniej-
szych w repertuarze założonego przez Belona zespołu. Sława tego utworu, fakt, 
że wykonuje się go wciąż przy ogniskach i w schroniskach, że stał się jednym 
z najważniejszych hymnów ruchu studenckiej piosenki turystycznej, sprawia, że 
i Belon, i Harasymowicz, a także ich relacja pozostają wiecznie żywe. 

Analiza Pejzaży harasymowiczowskich daje bardzo wiele możliwości interpreta-
cyjnych, jednak tu przedmiotem rozważań będą podobieństwa między poetyką tego 
wiersza a ogólną poetyką Harasymowicza w pierwszym okresie jego twórczości. 

Kazimierz Wyka pisał, że „twórczość Harasymowicza to autokreacja mitu 
o samym sobie”, wskazując tym samym na znaczną skłonność do ujawniania 
siebie w poezji. Warto podkreślić, że, podobnie jak u Harasymowicza10, w Pejza-
żach uwidocznione zostaje „ja” – pytanie jednak, czy jest to „ja” autorskie, czy 
może „ja” harasymowiczowskie? Z toku narracji można wnioskować, że podmiot 

9 Za: W. Bellon, Niechaj zabrzmi Bukowina…, op. cit., s. 42.
10 K. Wyka, Jerzy Harasymowicz – przeszły i obecny, [w:] idem, Rzecz wyobraźni, Warszawa 

1977, s. 569. Przykładem tego zabiegu może być pochodzący z tomu Ma się pod jesień utwór Lis, 
w którym nie tylko zastosowana została pierwszoosobowa narracja, ale pojawia się imię i nazwisko 
autora, celem nakłonienia odbiorców do nazywania go inaczej niż oficjalnie.
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odzwierciedla „ja” Belona, który „plotąc pieśni w warkocze bukowe” podziwia 
krajobrazy „stworzone”, „należące” do Harasymowicza. Zaznaczona zostaje wy-
jątkowość dostępu do tych pejzaży, bowiem podmiot doświadcza ich sam, jakby 
z jakiegoś powodu został dopuszczony do tych prawd i wspaniałości. Można też 
mówić o pełnej immersji podmiotu w przestrzeni przedstawionej – on sam jeden 
jest „na niebie”. Tak jak słowa „zanurzone” były w „cerkwi baniach”, tak podmiot 
zanurzony jest w pejzażu, w Beskidzie, w niebie, w przedświcie, w połoninach. 
Staje się jednością zarówno z Harasymowiczem, jak i Belonem – wskazuje to na 
możliwość współtworzenia pejzaży, metaforycznej kooperacji kreacyjnej Hara-
symowicza i Belona, która zostaje ujawniona na wszystkich poziomach utworu. 

Opis doświadczania przestrzeni przez podmiot jest fantastyczny, jednak trzeba 
zauważyć jego nadrealną wielowymiarowość. Obcowanie z krajobrazem odbywa 
się przez fizyczną obecność („stałem”, „byłem”, „schodziłem”), zmysły wzroku, 
słuchu i dotyku („plotąc pieśni w warkocze”), a także przez sferę metafizyczną – 
modlitwę, bieg myśli. Nadrealizm jest ważną cechą poezji obu pisarzy. Kazimierz 
Wyka silnie zaznacza nadrealny charakter twórczości Harasymowicza obok takich 
cech jak: fantazjotwórstwo, eksploatowanie dzieciństwa, sielankowość, baśnio-
wość, kreowanie mitu11. W Pejzażach Belon zrealizował wszystkie te elementy, 
przez co zrealizował bardzo udany pastisz Mistrza. 

Fantazjotwórstwo objawia się szczególnie widocznie w nagromadzeniu metafor 
personifikujących krajobraz, stawiających jego elementy na równi z człowiekiem-
-podmiotem. Myśli, które „biegają końmi po niebieskich mokrych połoninach” 
czy bukowina, która „rozgwieździła się czarodziejskim kwiatem paproci” to tylko 
przykłady zabiegów wprowadzających baśniowość. Wydaje się jakby cały przed-
stawiony pejzaż, mimo wskazania Lackowej jako obiektu realnego, był w zamyśle 
autora krainą zupełnie nadrealną, przestrzenią paralelną do rzeczywistej, jednak 
zbudowaną z pewnych fantazmatów, stanowiącą swoistą projekcję doświadczają-
cego. Pejzaże harasymowiczowskie są więc pejzażami wyobrażonymi12 w rozu-
mieniu geopoetyki – są belonowską reprezentacją i interpretacją miejsca. Trzeba 
przyznać, że „skrzydląca się brama Lackowej” sprzyja przekraczaniu wymiarów 
i dokonywaniu się imaginacyjnej transcendencji. 

Analizując Pejzaże jako pastisz, nie sposób nie zwrócić uwagi na pewne sło-
wa kluczowe, zakotwiczające treść wiersza w twórczości harasymowiczowskiej. 
Buki, cerkwie, konie, połoniny, Madonna, kapliczki; kolory – niebieski, złoty. 
Zestawiając je, ma się wrażenie, że to po prostu opis tego regionu i nie ważne, 
kto podjąłby się sławienia wierszem Beskidu Niskiego, musiałby tych słów użyć. 
Można więc dojść do wniosku, że pejzaże, o których mowa, wyglądałyby tak 
samo, gdyby Harasymowicz nigdy się nimi nie zainteresował, natomiast nazwanie 

11 Ibidem, s. 558-572.
12 E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach lite-

rackich, Kraków 2014, s. 29.
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ich „harasymowiczowskimi” jest formą oddania hołdu pisarzowi i oddania mu 
w posiadanie, przynajmniej onomastyczne, tej pięknej krainy łagodności. 

Przegląd emblematów beskidzkich i sposobów ich wykorzystania przez Ha-
rasymowicza i Belona zacząć należy od buków, które dla pierwszego poety były 
rodzajem świętego drzewa, a dla drugiego okazały się być niezwykle ważne, 
skoro Bukowiną nazwał swój zespół. W Pejzażach w warkocze bukowe zaplatane 
są pieśni – czyżby dlatego, że „Wszystkie wiersze są w bukach”? Las bukowy, 
czyli bukowina, rozgwieżdża się natomiast czarodziejskim kwiatem paproci, 
czyli dokonuje się w nim proces magiczny, tajemniczy i baśniowy. Dla Harasy-
mowicza „ bukowe posiadłości”13 są dostojne, dla Belona dom musi być „bukowy 
koniecznie”. U Harasymowicza buki pojawiają się niezwykle często i zdają się 
być ważniejsze niż inne wymieniane drzewa, jak brzozy czy głogi. Przykładowy 
wiersz poświęcony bukom to Sadzenie buków z tomu Podsumowanie zieleni. 
W wierszu Leśna droga podmiot przewiduje natomiast, że „będzie szczepił buki/ 
urządzał / liryczne siedliska”14 – są więc buki drzewami symbolicznie związanymi 
z liryczną, poetycką płodnością. 

Cerkwie to element krajobrazu beskidzkiego, który dopełnia go i nieustannie 
przypomina o jego historii. Harasymowicz fascynował się nimi m.in. dlatego, że 
łączył się z nimi przez swe wschodnie korzenie. Oprócz tego wielce interesująca 
dla obu poetów była historia lokalnych przesiedleń, po których pamiątką są owe 
świątynie. Obu ciekawiła historia i kultura łemkowska, obaj także w „rozłożyście 
złotych cerkwi baniach” dostrzegali ścieżkę do sakralizacji przestrzeni. Sakralizacja 
była w twórczości Harasymowicza jednym z podstawowych elementów budowania 
charakterystyki Beskidu i Bieszczadów. Odbywała się także przez poetyckie eks-
ploatowanie przydrożnych kapliczek, legend o świętych i wizerunków Madonny. 
Wszystkie te harasymowiczowskie fascynacje religijne uwzględnił Belon w swym 
pastiszu („i modliłem się złożywszy dłonie / Do gór do Madonny brunatnolicej”; 
„Wreszcie pożegnać przyszło piosenką / Zadumane przy drodze kapliczki”).

Konie także często pojawiają się w twórczości Harasymowicza – pełniąc rolę 
symboliczną, bądź elementu krajobrazu. Przykładem może być wiersz oparty na 
figurze konia/kunia pt. Konie i kunie. „Koni tabun pstrokaty” występuje też np. 
w wierszu Z rodzinnej zmierzchłości z tomu Ma się pod jesień. 

Komparatystyczne ujęcie Pejzaży zestawionych z ogółem twórczości Hara-
symowicza prowadzi do odkrycia powtarzającego się sensu – symboliki cerkwi, 
które zdają się przyjmować na siebie ciężar ludzkich grzechów. U Belona mowa 
o „cerkwi baniach”, które są „smagające się wiatrem do krwi”. Motyw cerkwi jest 
jednym z najczęściej powtarzających się w dorobku Mistrza i cerkwiom nadane 
zostały różne ładunki semantyczne. Ten męczeński widać wyraźnie w wierszu *** 
(Wiatr się na jesionie wietrzy), w którym czytamy: „Pod cerkwią za grzechy nasze 

13 J. Harasymowicz, Hokusai, [w:] idem, Ma się pod jesień, Warszawa 1962, s. 71.
14 Idem, Leśna droga, [w:] idem, Podsumowanie zieleni, Warszawa 1964, s. 66.
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/ Mak się czerwienił u nóg”15, natomiast w utworze Muszyński październik wystę-
puje „Cerkiewka pod obłokiem, jak pod grzechów tobołem, zgięta do ziemi”16.

W Pejzażach dostrzegalna jest wspomniana już sakralizacja przestrzeni gór-
skiej charakterystyczna dla Harasymowicza (W lesie listopadowym). Ciekawym 
intertekstem staje się motyw Synaju, o którym Harasymowicz pisał: „Ja jeden 
znam tylko Synaj / Na lasce jałowca wsparty”17. W pierwszym wersie utworu 
Belona czytamy natomiast „Kiedy stałem w przedświcie a Synaj/ Prawdy głosił 
przez trąby wiatru”18, co z jednej strony jest symbolem ostatecznego poddania się 
rozumowaniu Harasymowicza, z drugiej może świadczyć o próbie postawienia 
się obok Mistrza w umiejętności rozumienia prawd przez „Synaj” głoszonych. 

*
Drugim tropem harasymowiczowskim znalezionym w twórczości Belona jest 

eksploatacja motywu kraju łagodności prezentowana jako swoisty manifest ideowy 
w wierszu Pieśń łagodnych napisanym w hołdzie Mistrzowi, odwołującym się do 
tytułu drugiego tomiku Harasymowicza z roku 1957 – Powrót do kraju łagodności. 

ile światłem prowadzeni
dróg powietrza przejść zdołamy
w ilu rzekach zanurzymy stopy
ile w nas zdumienia jeszcze
ile marzeń nie spełnionych
światów ile nieodkrytych wokół
zadajemy te pytania głosem ptasim
niech prowadzą nas bez odpowiedzi nawet
niech się wznoszą niech się wznoszą
aż zabłysną tęczą
do krainy łagodności bramą
białych plam poszukiwacze
wszędzie w sobie ponad sobą
odkrywamy prawdy niezwyczajne
oto morza falowanie
statek ze szkarłatnym żaglem
oto splot płomienia życiodajny
niech zakwita niech oczyszcza niech kształt nada
temu co w nas tkwi gdzieś na dnie samym
niech się wznosi niech się wznosi
aż zabłyśnie tęczą
do krainy łagodności bramą…19

15 Idem, ***(Wiatr się na jesionie wietrzy), [w:] idem, Budowanie lasu, Warszawa 1965, s. 21.
16 Idem, Muszyński październik, [w:] idem, Powrót do kraju łagodności, Kraków 1957, s. 31.
17 Idem, W górach, [w:] idem, Budowanie lasu…, op. cit., s. 28.
18 W. Bellon, Pejzaże harasymowiczowskie, [w:] idem, Niechaj zabrzmi Bukowina…, op. cit., s. 42.
19 Za: W. Bellon, op. cit., s. 80.
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Chciałabym najpierw zaznaczyć, czym dla obu poetów była owa kraina ła-
godności. Posłużę się znów słowami Wacława Juszczyszyna, który wyobrażenie 
swojego przyjaciela, Belona, o Krainie Łagodności opisał: „była ta oaza ludzi, 
którzy posługują się w życiu tym samym kluczem [znaczeń], ludzi, dla których 
słowo przyjaciel znaczy więcej niż rodzina”20. Była to więc symboliczna prze-
strzeń spotkań, życzliwości, wolności i przyjaźni. Tak się złożyło, że dla Belona 
i jego przyjaciół w rzeczywistości przestrzenią tą okazały się być góry – ale nie 
tylko Bieszczady i Beskidy, bo i Gorce, po których Belon często wędrował, czy 
Sudety, w których odbywały się słynne Giełdy Piosenki Turystycznej. Jerzy Ha-
rasymowicz pod pojęciem kraju łagodności rozumiał tymczasem miejsce ucieczki 
przed brutalnością cywilizacji21, miejsce faktycznie „łagodne”, sielankowe, wręcz 
baśniowe (księżniczki, diabły, fantastyczne stwory, ożywające zabawki, jak San-
cho Pansa), nawiązujące do krain tworzonych w wyobraźni niewinnego dziecka. 
Była to wyobrażona przestrzeń ucieczki, a autor był w niej „władcą Łagodności, 
chrzcicielem drobnych muszek”22 (nawet tych najdrobniejszych istot i fantazma-
tów). Poeta ograniczał je przestrzennie, otwarcie mówiąc, że krainą łagodności 
są okolice Muszyny. Belon pozwolił sobie na reinterpretację tego pojęcia. Nie 
tylko rozszerzył je geograficznie, ale przede wszystkim odniósł do innej tęsknoty, 
zaczerpniętej ze swego serca – potrzeby odkrywania świata, poznawania jego ta-
jemnic, dojrzewania. Młody człowiek, jakim był Belon pisząc tę Pieśń, potrzebuje 
znalezienia odpowiedzi na pytania – Harasymowicz ze swą poetyką nawiązującą 
do utraconego dzieciństwa poszukuje sielanki. Następstwo tych dwu wizji seman-
tycznych pojęcia kraju łagodności jest swoistym dopełnieniem relacji poetów. Co 
ciekawe, w ujęciu popkulturowym, to propozycja Belonowska spotkała się z więk-
szym zainteresowaniem. Jacek Cygan w swojej książce Odnawiam dusze pisze:

Dzisiaj wykonawcy z tego giełdowego kręgu [ze Studenckiej Giełdy Piosenki 
Turystycznej w Szklarskiej Porębie] figurują pod nazwą Kraina Łagodności  i wielu 
ludzi sądzi, że to określenie wymyślono w Radiowej Trójce. Tymczasem wzięło się 
ono z piosenki Wolnej Grupy Bukowina Pieśń łagodnych. To Wojtek Belon napisał: 
»Zadajemy te pytania głosem ptasim. / Niech prowadzą nas bez odpowiedzi nawet, / 
Niech się wznoszą, niech się wznoszą, / Aż zabłysną tęczą – / Do Krainy Łagodności 
bramą«. Choć znając Wojtka, mógł wziąć tę »łagodność« od Jerzego Harasymowicza, 
który już w 1957 roku wydał tomik Powrót do kraju łagodności. Ale według mnie ta 
Kraina Łagodności to nie tylko artyści, twórcy i wykonawcy Giełdowych piosenek. 
To wszyscy zakutani w śpiwory, leżący pod sierpniowymi gwiazdami przez całe noce 
w Bazie pod Ponurą Małpą. To bezimienni wyznawcy Giełdy w Szklarskiej Porębie, 
często także grający na gitarach, którzy ponieśli w świat te niezwykłe piosenki.23

20 Na podstawie zapisu rozmowy Marii Kościelniak z Wacławem Juszczyszynem, Wrocław  
8 XI 2019.

21 K. Wyka, Urzeczony, [w:] idem, Rzecz wyobraźni…, op. cit., s. 156.
22 J. Harasymowicz, Muszyński październik, [w:] Powrót…, op. cit., s. 32.
23 J. Cygan, Odnawiam dusze. Piosenki, ludzie, czas, Kraków 2019, książka w wydaniu elek-

tronicznym. 
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Jest więc w ruchu krainy łagodności coś ze wspólnoty. To kraina górska, bez 
wątpienie, jednak przede wszystkim kraina ludzi zafascynowanych tą samą piel-
grzymką, poszukiwaniem odpowiedzi na te same pytania, obcowania z przyrodą 
i ze sobą nawzajem przy ogniskach i gitarach. Taka idea wspólnoty turystycznej 
funkcjonuje do dziś. Fenomen, który swoje korzenie ma w spotkaniach grup 
wędrownych w latach 60., jest obecnie niezwykle pociągającą formą spędzania 
wolnego czasu, natomiast znajomość piosenek turystycznych świadczy o przyna-
leżności do pewnego elitarnego grona turystów świadomych – trampów. 

Znamienna jest odległość dzielącą współcześnie kraj łagodności od jego ory-
ginalnego twórcy, czyli Harasymowicza. Posługujący się tym terminem często nie 
tylko nie wiążą go z Hasarymowiczem, ale nawet nie wiedzą o jego związkach 
z Belonem. Można więc powiedzieć, że wykreowany wspólnymi siłami konstrukt 
kulturowy Harasymowicza i Belona rozwinął się tak mocno, że oddzielił się od 
swych twórców. Trudno wartościować ten proces – można natomiast dostrzegać 
plusy w promowaniu poezji śpiewanej i piosenki turystycznej, które utrzymuje 
przy życiu twórczość poetycką i muzykę wyższego rzędu. Wiele osób rozpoczęło 
swoją przygodę z poezją, przechodząc przez „krainy łagodności bramę”.

Widać dość mocne zróżnicowanie w wizjach kraju łagodności. Aspekt antro-
pocentryczny na przykład objawia się w obu krainach, jednak w inny sposób. 
Harasymowicz ożywia faunę, florę, stare legendy i pejzaże (stąd wiele zabiegów 
antropomorfizacyjnych, np. lisy grające na organkach, Dom za Popradem, który 
pasie kózkę, góry jak rząd konnych), jakby to im tylko mógł zaufać na tyle, by do 
swego bezpiecznego miejsca wpuścić. Belon natomiast swoją koncepcję buduje 
na idei wspólnego bytowania – w żywych (ludziach) szuka piękna, łagodności 
i świętości. Bardzo ważną płaszczyzną znaczeniową pojęcia jest kwestia tego, co 
podmiot stara się odnaleźć w rzeczonej krainie. Arkadia, to słowo łączące obie 
wizje, jednak nie jest to ta sama Arkadia. Harasymowicz chce spokoju, kraj łagod-
ności jest dla niego metą, czymś, do czego się dąży i poza czym niczego więcej nie 
ma. Belon, śpiewając o krainie łagodności ma na myśli uwznioślającą przestrzeń 
poszukiwań, której mottem staje się: „Szukam, szukania mi trzeba, domu gitarą 
i piórem/A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry”24. Jest to więc 
miejsce, w którym nieistotna staje się ontologiczna właściwość rzeczy – liczy się 
podróż wewnętrzna, nadrealne przekraczanie światów i trwanie we wspólnocie 
połączonej jednymi dążeniami – „Sprzysiężeniu Górskiego Kamienia”25, w którym 
„przyjazne dłonie plotą węzeł nad ogniem watry i wpatrzeni w gasnący płomień 
nucą pieśni pachnące wiatrem”26. W Pieśni Belon pyta: „Ile w nas zdumienia jesz-
cze?” – to oczekiwanie na poznanie, pewność nadchodzących przygód i niemoż-
ność określenia, ile ich będzie, skąd przyjdą i co nam przyniosą. Warto dodać, że 

24 W. Bellon, Sielanka o domu, [w:] idem, Niechaj zabrzmi…, op. cit., s. 17.
25 Idem, Sprzysiężeni, [w:] ibidem, s. 36.
26 Ibidem.
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wg wiersza Harasymowicza Jatrzębik27 kończącego tom Powrót…, eskapistyczny 
powrót do Kraju Łagodności jest utopią28 – „Patrzcie, zarządziłem nawet powrót 
do Kraju Łagodności, / ale i tu, i nigdzie spokoju już nie mam”29. Belon, nieznie-
chęcony, kilkanaście lat później Kraju tego szuka i – na swój sposób – znajduje.

*
Harasymowicz i Belon zawsze będą ze sobą nierozerwalnie złączeni – w wier-

szu i piosence. Łączy ich idea, poetyka i ciągłe poszukiwanie arkadyjskiej krainy 
szczęśliwości. Choć różnili się od siebie, przekazywali swoim czytelnikom podob-
ne wartości, zwracali uwagę na podobną estetykę, uczyli podobnego uwielbienia 
świata przyrody i gór. Poezja Belona jest kontynuacją harasymowiczowskiej, 
mimo iż Wojciech odszedł prawie 15 lat wcześniej niż Jerzy. Obaj, mimo iż nie 
tworzyli żadnej grupy artystycznej, na odległość wchodzili ze sobą w dwugłos. 
Harasymowicz nauczył Belona wrażliwości na estetykę krajobrazu. Belon nato-
miast bez wątpienia przyczynił się do poniesienia sławy Harasymowicza w świat 
następnych pokoleń.

27 J. Harasymowicz, Jastrzębik, [w:] idem, Powrót do kraju…, op. cit., s. 40-41.
28 A. Weiss, op. cit., s. 154.
29 Ibidem.
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Народна традиція – вагома складова формування етнічної ідентичності і 
водночас яскравий засіб національного самовираження. Через практикування 
традиції окрема людина чи спільнота засвідчує свою належність до певного 
народу. У фольклорі, який передається з покоління у покоління у народному 
середовищі, заховується і ретранслюється зміст і різноманітні виражальні 
форми народної пам’яті. Прагнення до внутрішньої самоідентифікації та 
утвердження себе в колі інших етносів з допомогою фольклору – невід’ємна 
складова культурної життєдіяльності кожного етносу. Сьогодні у світовій 
культурі спостерігаємо зростання етноідентифікаційних процесів. Підтри-
мування та свідоме відновлення традиційно-побутової, мовної, релігійної, 
культурної та історичної спадщини є намаганням зберегти широкогранність 
буття народу.

У цьому контексті особливий інтерес викликають фольклорні явища, 
які формуються і побутують на етнічних пограниччях. Ці території завжди 
вирізняються розмаїттям культур, адже тут співіснують представники різних 
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народів, різних побутових, господарських, релігійних традицій. Межові ет-
нічні терени виступають своєрідними «місточками», через які відбуваються 
інтенсивні зв’язки та культурна взаємодія сусідніх народів: з одного боку, 
існує можливість «заглянути» у поле іншої національної культури, а з ін-
шого – тут особливо зактуалізоване усвідомлення важливості збереження й 
розвитку власних національних традицій. 

Такі активні міжкультурні процеси характерні зокрема для Самбірщини 
– краю у південно-західній частині Львівської області України (сучасний 
Самбірський район із адміністративним центром у місті Самбір): тут у ре-
зультаті тривалої українсько-польської культурної дифузії постало чимало 
фольклорних явищ, у яких спостерігаємо цікаві різночасові риси, цінні не 
лише для розуміння процесів взаємодії, а й для глибшого пізнання традицій-
них культур обох народів.

Пропонована стаття реалізована на матеріалах фольклористичного по-
льового дослідження, націленого на вивчення польської народнодраматичної 
традиції, яке авторка статті провела у грудні 2017-листопаді 2018 року у селі 
Лановичі Самбірського району Львівської області. Під час експедиційних 
пошуків у зазначеному населеному пункті вдалося записати зразки різдвяної 
драми, відомі у теренах під назвою «jasełka», а також цінну етнографічну 
інформацію про побутування польської різдвяної драми.

Сучасна українська фольклористика володіє значною науковою літерату-
рою про різдвяну драму, однак її левова частка спрямована на пізнання історії 
та особливостей побутування лялькової різдвяної драми XVIII-XIX століть. 
Натомість так звана «жива» різдвяна драма (ролі виконують живі актори), 
яка набула особливої популярності у народнодраматичній традиції українців 
ХХ століття, представлена значно меншою кількістю праць. Особливо бракує 
досліджень регіональної специфіки побутування «живої» різдвяної драми.

Самбірщина є однією з найменш досліджених західноукраїнських тери-
торій з погляду фольклористично-етнографічного. Із нечисленних старіших 
досліджень варто назвати розвідки Софії Стшетельської-Ґринберґ1 та Олек-
сандра Кучери2, у яких є переважно доволі загальні відомості про різдвяну 
обрядовість, звичаї та вірування переважно польського населення. Із най-
новіших (і теж польських) зацікавлень – журналістський матеріал Мар’яна 
Сковири3, який містить чимало цікавих сучасних джерел про різдвяні традиції 
та уявлення польської громади Самбірського району, і зокрема подає відомо-
сті про польську різдвяну драму села Лановичі (Самбірський район). Цілком 
бракує українських студій традиційної культури цього регіону. 

1 Staromiejske. Ziemia i ludność, oprac. Z. Strzetelska-Grynbergowa, Lwów 1899.
2 O. Kuczera, Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii samborskiej, 

t. 1, Sambor 1935.
3 M. Skowyra, Zwyczaje bożonarodzeniowe na Samborszczyźnie, „Kurier Galicyjski” 2016, nr 

23-24, s. 25.
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Такий брак фольклористично-етнографічного інтересу до Самбірсько-
го терену можна пояснити щонайменше двома чинниками. Перший – це 
своєрідна етнографічна межовість Самбірщини: територія лежить на межі 
Бойківщини та Опілля (а як відомо, науковці насамперед концентрують 
увагу на центри етнографічно- чи етнічнокультурних масивів, де їхні ре-
гіональні прикмети особливо виразні; натомість межі та перехідні зони 
етнографічних районів лише порівняно нещодавно стали цікавити україн-
ських народознавців). І другий чинник – це складна демографічна історія 
краю. Населення Самбірщини у середині ХХ століття зазнало кардиналь-
них змін: упродовж Другої світової війни нацисти цілковито винищили 
єврейську громаду, а повоєнні совєтсько-польські етнічні депортації (так 
звані «обміни населенням») істотно зменшили частку поляків, вплинули 
на етнографічний склад українського населення. У Самбірському повіті 
Другої Речі Посполитої у міжвоєнну добу ХХ століття проживали три 
основні етнічні групи: українці, поляки та євреї. Перепис населення 1921 
року зафіксував у Самбірському повіті 107 393 особи, з них: 54 253 українці, 
44 295 поляків та 6 163 «старозаконні» євреї. У селі Лановичі Самбірсько-
го повіту тоді проживало 816 поляків і 198 українців4. Після повоєнної 
депортації частка польського населення у терені істотно зменшилася. За 
даними всеукраїнського перепису населення 2001 року польська громада 
Самбірського району налічує 1 331 особу5: «Українці становили більшість 
населення в усіх населених пунктах Львівської області, за винятком сіл 
Стрілецьке, Добощівка, Пнікут, Лановичі у Мостиському та Самбірсько-
му районах, де більшість населення становили поляки»6. У селі Лановичі 
Самбірського району у 2001 році проживала 651 особа; 90,96% мешканців 
села назвали рідною польську мову (9,04% – українську)7. Місцеві жителі 
також чітко вказують на перевагу польського населення у селі: «Збирач-1) 
[далі – З-1).:]8: Скажіть, а Лановичі не виселялись, жителі? Респондент-1) 
[далі – Р-1).:]9: Лановичі – половина села виїхали. З-1).: Половина виїхала. 
Р-1).: Тільки в Лановичах інакши було, бо село, так як ви кажете, типово 
польське і ніхто не заселявся, буду казати, з Польщі, якщо там, одна, дві 

4 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskej, t. XIII: Województwo lwowskie, Warszawa 
1924, s. XII.

5 Н.С. Власенко та ін., Перший всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, 
соціальні, економічні, етнічні аспекти, Державний Комітет статистики України, Інститут 
демографії та соціальних досліджень НАН України, Київ 2004, с. 307.

6 Всеукраїнський перепису населення у 2001 році, http://2001.ukrcensus.gov.ua/organization/
7 Всеукраїнський перепис населення. База даних, http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/

Database/Census /databasetree_uk.asp
8 Індекс позначає репліку збирача; такий індекс використовують у текстових транскрипціях 

збирацьких сеансів, які зберігаються у Фольклорному архіві Кафедри української 
фольклористики Львівського університету імені Івана Франка (далі – Фольклорний архів КУФ). 

9 Індекс позначає репліку респондента.
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родини прийшли, […] не заселялися до Ланович, так як лемки [поселялися 
в інших селах]…»10. 

Незважаючи на такі історичні й культурні потрясіння, терени сучасного 
Самбірського району мають науковий інтерес для збирачів і дослідників 
фольклору як територія і досі активних польсько-українських взаємин у 
площині традиційної культури. І сьогодні на цих теренах можна спостерігати 
цікавий симбіоз різдвяних народнодраматичних традицій поляків і українців 
на рівні сюжетному, у сценографії драматичних дійств; у мовній площині, 
що особливо помітно у традиції села Лановичі.

Різдвяне драматичне дійство «Jasełka»
Обрядовість. «Jasełka» у народній традиції села Лановичі побутують як 

різновид «живої» різдвяної драми. За словами опитаних місцевих жителів, 
назва «jasełkа» на позначення різдвяної драми у селі відома здавна. «Збирач 
1): Ну, а така назва «ясевка» чого? Бо я знаю, «ясевка» – це як шопка… Рес-
пондент 1): То в Польщі так «ясевка» кажуть»11. 

Слово «jasełka» має два значення у польській народній традиції: 1) ясла 
– відгороджене у хліві місце, куди закладають корм для худоби (й у яке, за 
євангельським текстом, Марія поклала народженого Христа); 2) модернізо-
вана версія старих польських різдвяних діалогів, які представляють у часі 
Різдвяних свят під назвою «jasełka», де крім мотивів Різдва Ісуса Христа 
(наприклад: Марія і Йосип шукають місце для нічлігу; поклоніння Трьох 
Королів новонародженому Богу та ін.), наявні також сюжети про Адама і Єву, 
Авраама й Ісака, а також сценки із народного життя12. «Jasełka – widowiska 
ludowe związane z Bożym Narodzeniem. Wyraz ten (zdrobniały od jasła – żłób) 
oznaczał początkowo żłobek, potem figurki kościelne, wyobrażające scenę naro-
dzin Chrystusa, wreszcie przedstswienie teatralne, powstsłe na gruncie dramatu 
liturgicznego a przesiąknięte elementami świeckimi»13. 

У селі Лановичі починають ходити з «jasełka’ми» 25 грудня і впродовж 
наступного дня, 26 грудня, обходять усе село. Із «jasełka’ми» на обстеженій 
території ходять хлопці підліткового віку (до вісімнадцяти років). «Р-1).: 
Так! То всі, в нас тільки молодь до вісімнадцять років бере [участь]… Так! 
Вони самі собі організовують, ну, як? Я був молодим, ми ся з хлопцями 
збирали, ми знаємо, шо тепер наше покоління [має виконувати «jasełka»]… 
То складають і беруть, і там нема, шо там хтось зібрав всіх, якісь старші: 

10 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans03_text01. с. 3.

11 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 3.

12 J. Wȩcławik, Wprowadzeie w historiȩ dialogu bożonarodzeniowych, [w:] Kolędowanie na 
Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Wrocław 1986, s. 198–235. 

13 Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 149.
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«Давайте, збирайтеся!» Ми то само якось з покоління в покоління, обшем, 
збираємся».14 Молодші учасники, приєднавшись до «jaseł’ок», зазвичай отри-
мують простіші у драматургічному плані ролі – Ангела чи Королів, а старші, 
досвідченіші учасники, вибирають складніші ролі: Жида, Смерті, Чорта 
(від яких вимагається імпровізаційної майстерності, зрештою сміливості 
й винахідливості зробити, наприклад, збитки у хаті). Розподіливши ролі, 
проводять репетиції, зокрема старші хлопці навчають ролей молодших або 
тих, хто вперше прийшов взяти участь у «jasełka’х». «З-1).: Добре! А перед 
тим, як збиратись в «ясевка», робили якісь репетиції, перед тим збиралися? 
Р-1).: Так! Бо кожен, хто перший раз приходи, і то всі слова по-новому [треба 
вчити]. Десь збираємся в хаті, сьогодні ту, завтра, де є місце, і собі так…»15. 

Обхід з «jasełka’ми» супроводжує гучна коляда, якою учасники сценки 
повідомляють мешканців села і конкретно господаря, до оселі якого саме 
наближаються, про прихід «jaseł’ок». Сценку переважно показують у хаті, але 
на прохання господарів можуть виступити і на подвір’ї біля будинку (про це 
далі). Уже на порозі домівки учасники питають дозволу показати «jasełka». 
Саме сценічне дійство триває до 10 хвилин. Як винагороду за представлення 
сценки учасникам зазвичай дають гроші; якоїсь регламентованої суми немає, 
хто скільки в змозі дати.

За свідченням мешканців села Лановичів, раніше традиція «jaseł’ок» у 
селі була «живішою»: до обходів з «jasełka’ми» було залучено більшу кіль-
кість учасників, у селі бути два гурти: «Р-1).: Молодь завжди, я кажу, так, як 
я казав, там ніхто не каже їм, чи священик, чи як? Молодь сама з покоління 
в покоління, самі собі організовують, самі собі. «О, давайте!» Зустрілися: 
«Давайте ми..!» Бо часами буває два [гурти «jaseł’ок»]: малі і дорослі. «О, 
давайте!» З-1).: А вже того року тільки одні «ясевка» були? Вже немає так, 
чи то дітей немає, немає вже людей так? Р-2).: Ну, та наші одні, але з села 
Бабина, з Калинова, з Берегів, та були шось п’ятеро [сміється], крім наших»16.

«Jasełka» – загальнообхідний обряд, з яким відвідують кожну оселю. Різд-
вяна драма постає обов’язковим атрибутом Різдва, який не лише голосить 
звістку про народження Ісуса Христа, приносить радість і веселість у дім, 
але також покликаний забезпечити благополуччя цій родині на наступний 
рік. Зображення учасників «jaseł’ок» як гостей «z daleki kraine»17 – з Вифле-
єму – традиційний у народній різдвяній драмі мотив-характеристика, який 

14 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. Доку-
мент ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 3.

15 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 3.

16 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 4.

17 Jasełka (Kolednicy 2012), село Лановичі, Самбірський район, Львівська область, Україна, 
14.01.2012, https://www.youtube/s23jaxr4Ag8
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засвідчує її своєрідну сакральність у народному сприйнятті. Сакральна ідея 
мотиву «маскованих далеких гостей» у «jasełk’ах» мусила сформуватися під 
впливом архаїчної, ще міфологічної ідеї колядницьких обходів. Зрозуміло, що 
сьогодні у трактуванні обходів з «jasełka’ми» переважає загальнотрадиційний 
(так прийнято), а також соціальний аспект (як засвідчення соціального стату-
су, пошанування): господар має за честь прийняти гурт і, мабуть, образився 
б, якщо б «jasełkа» минули його хату.

У селі Лановичі побутує й чітка регламентація винятків з правила обов’яз-
кового відвідання кожної оселі. З «jasełka’ми» не заходили, якщо у хаті була 
жалоба (здебільшого річний траур за померлим):. «З-1).: Дивіться, а пускали 
в кожну хату »ясевка«, чи нє…? Р-1).: Ну, хіба як десь траур, чи ше шось»18. 
Однозначно новішого походження винятки, пов’язані зі зростанням матері-
ального добробуту (порядок в оселях) та уваги до психоемоційного стану 
членів родини: «Ну, тепер шось гірше [пускають у хату], …як є дуже болото 
і так дальше, не дуже так хочут, то занесут гроші, дадут, чи ше шось, о! Ну, 
пускають! Буває, шо, ше раз кажу, якшо як десь дитина боїться, бо прийдут, 
а то трошка [можуть налякати дитину]…»19.

Одяг і реквізити учасники виготовляють самі або купують. Дещо може 
залишити у спадок також попередній гурт: «З-1).: А одяг, оці вбрання звідки, 
передавали теж самі учасники «jasełka» […] один одному? Р-1).: Передавали, 
шось відновлювали, о! Залежно, як хлопці якісь активні: «О, чекай, я собі 
ще то дороблю!» А то потім лишалось, в когось було. Було, шо лежало, то в 
клубі так нє, може хтось з тих вертепів, скажем, «ясевок» був старший, то в 
того потім забирали і знов [використовували]»20. 

Система персонажів. У лановицьких «jasełk’ах» виступає 13 акторів, які 
представляють доволі типовий для польської та української народнодраматич-
них традицій набір персонажів: Пастушок, Король Ірод, два Воїни (Солдати), 
Три Королі, Жид, Жидівка, Ангел, Циган, Смерть, Чорт. 

Обговорюючи склад гурту, респонденти звертали увагу на його мінливість 
(збільшення або зменшення кількості учасників залежно від зголошених ак-
торів) та можливі шляхи поповнення системи персонажів «jaseł’ок» (зокрема 
запозиченням з українського вертепу). Коментуючи відеозапис аналізованих 
у цій статті «jaseł’ок», респондент Валерій Трач, наприклад, звернув увагу, 
що персонажів Цигана і Жидівки не було у драмі, учасником якої він був 
у 1997-2000 роках: «Може, взяли собі, було більше хлопців, може, хтось 

18 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. Доку-
мент ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 4.

19 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 4.

20 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. Доку-
мент ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 4.
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хотів і дали якусь роль, перебралися. Циганки [мається на увазі Жидівки]21 
в нас спочатку не було. Р-2).: То тепер шось так. Взяли чужі… Р-1).: Взяли 
з українського вертепу»22; «Р-1).: В нас, то кажу, в тамті часи ни було, тепер 
вони троха, чи ту Сару додали собі, бо в вас більше. В нас не було такого, ни 
Мидведя [Цигана]23, ни того, ни того…»24. 

Однією з важливих характеристик персонажів «jaseł’ок» є одяг та атрибу-
ти, що підкреслюють їхні типові риси та вияскравлюють сценічну поведінку. 
Дослідникові одяг чи навіть його окремі деталі можуть допомогти у з’ясуванні 
генези персонажа, його належності до національних фольклорних традицій.

Пастух: намальовані бакенбарди чорною фарбою, одягнений у чорний 
кожух, чорні штани, підперезаний ременем; на голові чорний капелюх; у 
руках палиця.

Король Ірод: намальовані чорною фарбою вуса та борода; на голові корона 
з твердого сріблястого матеріалу; одягнений у довгий одяг з білої тканини, 
поверх накидка золотистого кольору; у руках Король Ірод тримає дерев’яну 
булаву.

Солдати: намальовані чорною фарбою вуса, борода та бакенбарди; одягну-
ті у військову форму зеленого маскувального кольору совєтського фасону, на 
рукаві гімнастерки приклеєно шеврони червоного кольору. Солдати підпере-
зані ременем, до якого прикріплено білу кобуру; на голові «шапка-вушанка» 
(елемент зимової військової форми совєтського фасону); у руках дерев’яні 
шаблі, пофарбовані у сріблястий колір. «Р-1).: …Я дивлюсі, шо вони мают 
за костюми, як солдати, військові, бо ми мали тожи військові, як я ходив, 
військові, такі як колись за Союзу, буду казати, бо то тожи союзна форма. Бо, 
наприклад, як хтось йшов вже з армії додому, увальнявсі. З-1).: Приносив. 
Р-1).: То шиврон було [принесе], і так дальши. Ну, не знаю. Такий був звичай 
у солдата!»25. 

Три Королі: намальовані чорною фарбою бороди; одягнуті у довгий білий 
одяг, поверх якого накидки блискучих кольорів на зразок вбрання священика; 
на голові корони з твердого матеріалу теж блискучих кольорів; у руках кожен 
тримає булаву.

Жид одягнутий у старий зелений плащ, на спині з внутрішньої сторони 
плаща підшито горб; на голові капелюх зеленого кольору; приклеєно чорну 
бороду з старого штучного хутра, до бороди прикріплено червоний ніс; носить 

21 Респондент Валерій Трач помилявся у назвах невідомих йому персонажів: Жидівку 
називав Циганкою і т.д.

22 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 5.

23 Респондент Валерій Трач помилково назвав невідомого йому персонажа Цигана Медведем.
24 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. 

Документ ОEK_MP_20171224papish_seans03_text01. с. 7.
25 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. 

Документ ОEK_MP_20171224papish_seans03_text01. с. 4.
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Жид окуляри у чорній оправі; має пластмасовий кошик, в якому він носить 
«Біблію» та різний крам «на продаж» глядачам.

Жидівка – хлопець, одягнутий у довгу строкату сукню; на голові носить 
перуку із штучного хутра білого кольору та хустку у жовто-чорну смужку; на 
обличчі у Жидівки маска, яка наподоблює жіноче лице; Жидівка має сумку 
та палицю.

Циган одягнутий у вивернутий кожух білого та чорного кольорів, на спині 
імітовано горб; на голові чорний капелюх; на обличчі маска із чорного штуч-
ного хутра, у якій вирізано очі та прикріплено червоний ніс, краї розрізів 
очей підведено червоною фарбою, хутро маски спадає аж по плечах, іміту-
ючи волосся; штани чорного кольору з великими синіми латками; у руках 
палиця – «коштур».

Ангел одягнутий у довгу білу сорочку, підперезаний сріблястим реме-
нем; на голові перука біло-рожевого кольору, поверх якої одягнуто корону 
золотистого кольору; крила білого кольору, обведені на краях новорічним 
«дощиком»; у руках Ангел тримає палицю – «коштур», обклеєну фольгою.

Смерть – хлопець, одягнутий у білі штани та білу сорочку, на якій спе-
реду червоною фарбою намальовано цифру 1; на спині поверх сорочки біла 
накидка, на якій червоною і чорною фарбами намальовано череп; на голові 
чорний капюшон; на обличчі маска білого кольору із намальованими чорною 
фарбою ротом та очима (це фабрична маска, запозичена з відомого фільму 
жахів Крик (Scream); у руках Смерть носить дерев’яну косу білого кольору.

Чорт одягнутий у вивернуту догори вовною чорну камізельку, підперезану 
поясом та чорні штани; до пояса прикріплено хвіст чорного кольору; на голові 
шапка із вовни світло-коричневого кольору; на обличчі маска чорного кольору 
із вирізаними очима та приклеєним червоним носом; до одягу прикріплено 
безліч дзвіночків, що створюють шум під час руху цього персонажа; у руках 
Чорт тримає дерев’яний рогач.

Текст драми вивчають напам’ять від попередніх учасників. «З-1).: Добре, 
а слова звідки брали, так переписували, старші залишали? Р-1).: Та, то від 
старших […]. Тамті старші мали сценарій, нам дали ті…». Респондент Ві-
талій Михальський, який свого часу був учасником вистави, люб’язно надав 
відеозапис «jaseł’ок» й допомагав із транскрибуванням тексту, наголосив, що 
текст вистави побутував усно.

Хлопці, беручи участь у «jasełk’ах» упродовж кількох років, поступово 
вивчали напам’ять увесь текст драми. Відбувалося це досить органічно: 
прийшовши ще малим у гурт, хлопець отримував якусь «простішу» роль 
(наприклад, Ангела, Воїнів), виростаючи, грав «складніших» персонажів (на-
приклад, Жида, Чорта), – і так засвоював текст і сценографію різдвяної драми.

Текст має виразні змістові й художньо-поетичні ознаки, характерні для 
народнотрадиційної драми. Виявити значні текстові паралелі у писемній 
польській та українській літературах не вдалося. Носії традиції звертали 
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увагу на мінливість тексту, який змінювався відповідно до вподобань та заці-
кавлень учасників «jaseł’ок». Респондент Валерій Трач, учасник «jaseł’ок» у 
1993-1997-х роках, переглядаючи відеозапис аналізованих «jaseł’ок», вказав 
на низку епізодів, відсутніх у драмі 1993-1997-х років: «Р-1).: …А тут вже 
троха зміняли слова»26.

Мова «jaseł’ок» переважно польська, проте чимало польських слів учасни-
ки вимовляють українською манерою, перекручуючи їх до невпізнання. Така 
особливість мови драми перегукується з мовною ситуацією у селі Лановичі: 
населення розмовляє доволі специфічним різновидом польської мови, який 
сформувався за досить складних культурно-історичних умов другої половини 
ХХ століття. Після Другої світової війни польську мову у школі не вивчали. 
Польські мешканці села під впливом українського населення навколишніх 
сіл поступово асимілювалися. Із запровадженням 2011 року уроку польської 
мови у місцевій початковій школі відбулося пожвавлення національного і 
культурного життя села. Мова стала маркером ідентичності, виявом належ-
ності до польського етносу і чи не найважливішою характеристикою, яка 
виокремлює Лановичі з-поміж сіл Самбірського регіону. Прикметною оцін-
кою цієї мовно-культурної ситуації може бути думка респондента Валерія 
Трача: «Р-1).: То є українське село, як би то сказати, польське коріння має»27. 

Зміст лановицьких «jaseł’ок» має виразно релігійний характер. Це помітно 
відрізняє цю драму від поширеної у терені української вертепної традиції 
(сіл Баранівці, Садковичі, Бабина, Луки, Самбірського району), у сюжетах 
якої є чимало національно-патріотичних і побутових мотивів та домінує 
тема поклоніння новонародженому Дитятку Ісусові. Натомість аналізовані 
«jasełkа» близькі до іншої різдвяної драми, відомої у Польщі під назвою 
«Herody», а серед українців Західної України – «Цар Ірод», «Іроди», «ходити 
з Геродами». Прикметною характеристикою цих драм є постійна присутність 
царя Ірода в усіх сценах вистави, а також акцентування на мотиві убивства 
вифлеємських дітей і покарання Ірода за цей злочин. Генетично «Іроди» / 
«Herody» пов’язані із середньовічними різдвяними містеріями про Різдво 
Христове, що з плином часу трансформувались у народні різдвяні драми, збе-
рігши найголовніші мотиви: «I zasadniczy ten schemat przechował się nie tylko 
w całem średniowiecznem misterium, ale przetrwał prawie w całości w naszym 
ludowym dramacie»28.

Щоправда, сучасні носії традиції у Лановичах – ні старші, ні молодші – не 
знають терміна «Herody»: «З-1).: «А не казали ніколи «Героди»? Р-1).: Нє! 
«Героди» то більше чомусь в Стрілецькім, я знаю. Стрілецьке – то село таке, 

26 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans03_text01. с. 6.

27 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 3.

28 A. Fiszer, Polskie widowiska ludowe, „Lud” 1915, t. XIX, z. I-IV, s. 41.
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як Лановичі, – польське [село Стрілецьке Мостиського району Львівської 
області] […] Та, там «Героди» чомусь кажуть… [А в Лановичах кажуть] 
«Тши крулі»… «Ясевка», пам’ятаю, було з малих літ. «Ясевка»!»29 Можемо 
припустити, що назва «Героди» могла побутувати раніше й у селі Лановичі та 
околиці. Єжи Бартмінський під час обговорення матеріалів цієї публікації на 
конференції «Festiwal kolęd pogranicza»30 зазначив, що його батько згадував 
про різдвяну драму під назвою «Herody» у Самборі перед Другою світовою 
війною. 

Зміст сцен лановицьких «jasełok»:
Сцена 1. Пастух звіщає господарям про народження Ісуса Христа, питає 

дозволу показати «jasełkа» та запрошує Короля Ірода.
Сцена 2. Король Ірод викликає Солдатів, які повідомляють йому про 

прихід Трьох Королів.
Сцена 3. Три Королі розповідають Королю Іроду про народження Нового 

Короля.
Сцена 4. Король Ірод наказує вбити малолітніх дітей. 
Сцена 5. Король Ірод кличе Жида, щоб той пояснив, про якого Нового 

Короля говорили Три Королі. Жидівка Бейжа читає пророцтво про народ-
ження Ісуса Христа.

Сцена 6. Циган викликає Ангела.
Сцена 7. Ангел дорікає Королю Іроду за вбивство дітей і віщує йому 

смерть. 
Сцена 8. Смерть убиває Короля Ірода і забирає з собою.
Сцена 9. Вибігає Чорт і лякає присутніх.
Сцена 10. Учасники колядують.
В основі змісту «jaseł’oк» села Лановичі – три «серйозні» біблійні сю-

жети, відомі з Євангелії від Матвія, що зазнали суттєвих трансформацій у 
народному середовищі. Перший – відвідини трьома мудрецями Ірода і їхня 
розповідь про народження дитяти Ісуса; другий сюжет – наказ Ірода вбити 
малолітніх дітей у Вифлеємі і третій – тлумачення книжниками пророцтва 
Іродові про народження Нового Царя. Багатовікова історія розвитку народної 
різдвяної драми представляє цікаві процеси осмислення й засвоєння христи-
янських релігійних основ на національному ґрунті, часто виявляючи яскраві 
за своїм мистецьким й філософським виявом зразки контамінації релігійного 
канонічного й простонародного (нерідко й дохристиянського походження) 
бачень народження Ісуса Христа.

Перша сцена лановицьких «jaseł’ок» – монолог Пастуха, який звіщає 
господарям про народження Ісуса Христа і питає дозволу показати «jasełka». 

29 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 3.

30 Konferencja naukowa „Festiwal kolęd pogranicza”, Instytut Humanistyczny Państwowej 
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Przemyśl, 16 stycznia 2018 r.
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Зауважимо, що в аналізованій різдвяній драмі грає лише один Пастух. За-
звичай в українських традиційних вертепах їх принаймні два чи три31, і це 
активні персонажі, які ведуть діалог з Трьома Королями, Королем Іродом, 
Жидом, віншують господарям. У польських різдвяних драмах про Ірода сцени 
з цим персонажем відсутні32. В українських варіантах драми про Царя Ірода 
сцена із Пастухом є радше факультативною: Пастух лише вітає господарів 
на початку вистави або ж віншує їм на закінчення драми33. 

Звістивши господарям оселі про народження Ісуса Христа, Пастух ла-
новицьких «jaseł’oк» далі виконує функцію «розпорядника» вистави: питає 
дозволу в господарів показати «jasełkа», а потім запрошує Короля Ірода до 
хати. Передусім потрібно підкреслити урочистий характер запрошення Ко-
роля Ірода: Пастух знімає капелюх і поважно промовляє: 

«Proszu, Król tronu, 
Władcy jego przebywat»34.
Така манера поведінки Пастуха розходиться із традиційним трактуванням 

цього різдвяного персонажа: Пастух належить, скажемо умовно, до групи 
«позитивних» персонажів, і не цілком зрозумілим є його прислуговування 
«негативному» Королю Іроду. Часткову підказку знаходимо у різдвяних 
дійствах «Herod’ах» із центральної Люблінщини (Польща), в яких у перших 
сценах Короля Ірода запрошує до хати його Маршалок35 або Ад’ютант36. 
Український традиційний вертеп, як правило, розпочинається пасторальними 
мотивами: Пастухи повідомляють про народження Дитятка Ісуса, вітають 
господарів. Порівняння початкових сцен польської та української різдвяних 
драм наштовхує на думку про якусь не цілком зрозумілу трансформацію 
мотиву – Пастух запрошує до хати Короля Ірода. Скоріш усього, відбулася 
втрата зв’язку поміж змістом сцени, її основним персонажем та його 
функцією. Таке враження, що традиція «забула», що за особа «уповноважена» 
запрошувати Короля Ірода. Втрата розуміння змісту і функцій персонажа 

31 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20160107papish_seans01. Доку-
мент ОEK_MP_20160107papish_seans01_audio01; Вістку радісну несемо: Вертепи та віншівки. 
Упорядник З. Боровець. Свічадо, Львів 2000, с. 25-26, с. 28-33, с. 46-52.

32 J. Adamowski, J. Bartmiński, „Herody” Lubelskie – między misterium a kolędą życzącą, 
[w:] Kolędowanie na Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Wrocław 1986, s. 240-293; 
Z. Wasilewski, Szopka i „Herody”, Materiały do dziejów teatru ludowego, „Wisła. Miesięcznik 
geograficzno-etnograficzny” 1892, t. VI, s. 564-586; І. Франко, До історії українського вертепу 
XVIII, [в:] idem, Зібрання творів, т. 36, Київ 1982, c. 170-375.

33 О. Ошуркевич, «Цар Ірод», «Король Ірод», [у:] Різдвяний вертеп на Волині, записи 
текстів, упорядкування і вступна стаття Олекси Ошуркевича, Луцьк 1996, c. 17-19, 20-21.

34 Jasełka (Kolednicy 2012), село Лановичі, Самбірський район, Львівська область, Україна, 
14.01.2012, https://www.youtube/s23jaxr4Ag8

35 J. Adamowski, J. Bartmiński, Wywiad o „Herodach” z Woli Krasienińskiej, [w:] Kolędowanie 
na Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Wrocław 1986, s. 246–278.

36 J. Adamowski, J. Bartmiński, Opowieść „O sztuce Heroda” z Janówki, [w:] Kolędowanie na 
Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Wrocław 1986, s. 278-293.
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веде до його заміщення якимось іншим, більш зрозумілим чи легшим для 
реалізації.

Головним персонажем у «jasełkach» села Лановичі є Король Ірод, за 
його участі відбуваються усі наступні сцени драми. Король Ірод (Ірод Ве-
ликий – цар Юдеї, жив приблизно у 73–4 роках до н.е.) постать біблійна, 
вперше згадується у Євангелії від Матвія: «Коли Ісус народився у Вифлеємі 
Юдейськім за днів Ірода царя…»37. У лановицьких «jasełka’х» Король Ірод 
виступає, сидячи на кріслі («троні»), що є своєрідним просторовим центром 
драми, навколо якого формують свій сценічний простір інші персонажі. 
Поведінка, жести, інтонація Ірода серйозні, виважені, виражають його ви-
соке владне становище. Ірод велично виходить на сцену, сідає на «трон», 
у руках тримає булаву, що засвідчує його королівську владу, викликає слуг 
– Солдатів, щоб почути від них новини у його королівстві. Не меншою уро-
чистістю позначена й манера гри Солдатів Ірода: вони заходять маршовим 
кроком, віддають «честь» Королю Іроду, тримаючи оголені шаблі перед 
собою; мовлення їх по-військовому лаконічне, стисле, при кожній фразі 
Солдати піднімають свої шаблі. Солдати повідомляють Королю Іроду про 
прихід Трьох Королів зі Сходу. 

Сюжет про східних мудреців (волхвів, магів, царів, королів), які, йдучи за 
зорею поклонитися новонародженому Богу, відвідали царя Ірода і розповіли 
йому про народження Дитяти Ісуса – відомий з Євангелії від Матвія: «1. Коли 
Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім за днів Ірода царя, мудреці прийшли 
в Єрусалим зі сходу 2. І спитали: Де цар юдейський, що народився? Бо ми 
бачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому»38. Цей сюжет на 
західноєвропейському церковному ґрунті вже з епохи Середньовіччя офор-
мився в окреме драматичне дійство «Officium trium magorem»39. У європей-
ській різдвяній обрядовості (в Іспанії, Німеччині, Австрії, Швеції, Польщі, 
Словаччині та ін.) великого значення також набуло свято Трьох Королів, яке 
відзначають 6 січня.

Сцена з Трьома Королями лановицьких «jaseł’ок» розпочинається мотивом 
східного привітання: «Salam samalejku, Król Władca Pane!» Спостерігаємо 
характерну для різдвяних драматичних і колядкових традицій тенденцію 
уточнення й доповнення недомовленого у біблійному тексті: цим привітанням 
драма підкреслює східне походження Королів. У такому ж дусі трактує це 
привітання й наш респондент Валерій Трач у своєму коментарі до «jaseł’ок»:  
«Р-1).: Та, то Арабські Крулі, »Салам Самалєйку!« Там вітаються так, як тв: 
»Слава Ісусу Христу!«»40.

37 Євангеліє від Матвія. 2:1.
38 Євангеліє від Матвія. 2:1-2.
39 І. Франко, op. cit., с. 183-192.
40 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. 

Документ ОEK_MP_20171224papish_seans03_text01. с. 4.
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Три Королі повідомляють Іроду, що в його королівстві сповниться про-
роцтво про народження Нового Короля. Ірод з пошаною обходиться з Трьома 
Королями, дякує їм за повідомлену новину та відпускає їх. Королі кланяються 
Іродові і відходять. Лановицькі «jasełka» цілком не знають мотиву подарунків 
для Дитятка Ісуса: про них не згадується у тексті, немає їх і серед реквізитв: 
Три Королі тримають у руках булави, які вказують на їх статус правителів. 
Відсутній також і мотив прохання Ірода до Трьох Королів повернутися і 
повідомити про місцезнаходження Дитяти Ісуса.

Сценічною грою Три Королі лановицьких «jaseł’ок» дуже нагадують Сол-
датів: подібно до них вони урочисто заходять, кланяються і вітають Коро-
ля Ірода, тримаючи при грудях булави; виголошуючи свої репліки, Королі 
по-солдатськи висувають булави вперед. 

Найближчу паралель до аналізованої сцени знаходимо у драмі «Herody 
z Puszna Godowskiego» (Люблінщина, Польща)41: Три Королі повідомляють 
Іроду, що шукають Короля Жидівського; Ірод просить їх повернутися після 
відвідин Ісуса і розповісти йому про все. У інших записах «Herod’ів» з Лю-
блінщини сюжет із Трьома Королями відсутній.

Сюжет про Трьох Королів та Ірода відомий в українській вертепній тради-
ції. Однак тут поширений зовсім інший сюжетний тип, у якому немає мотиву 
відвідин Трьома Королями Ірода, а домінує мотив поклоніння новонарод-
женому Богові у різних варіантах: оголошення наміру піти поклонитися, 
власне поклоніння (представлення себе, подарунків, прохання в Ісуса божої 
благодаті42) або розповіді про відвідини Ісуса. Для прикладу, у вертепі сусід-
нього з Лановичами села Баранівці43 наявні мотиви: Три Царі повідомляють 
(промовляючи до глядачів), що ходили вклонитися новонародженому Ісусові; 
Цар Ірод розшукує і погрожує Трьом Царям і Пастухам за те, що поклонялися 
Месії, і вимагає розповісти про його місцезнаходження. У різдвяних драмах 
з Волині «Король Ірод», «Цар Ірод» сцен з Трьома Королями не виявлено44. 

Наступні дві сцени лановицьких «jasełоk» – 1) Ірод наказує своїм Солдатам 
вбити малолітніх дітей та 2) Ірод кличе Жида пояснити пророцтво – своїм 
порядком розгортання у драмі не узгоджуються з біблійним викладом. У Єван-
гелії від Матвія Ірод спочатку велів покликати первосвящеників і книжників 
детальніше роз’яснити пророцтво і вже потім віддав наказ вбити дітей. Таку 
нелогічність розташування подій у «jasełkа’х» можна потрактувати як один 

41 J. Bartmiński, Herody z Puszna Godowskiego, [w:] Lubelskie, cz. 1: Pieśni і obrzȩdy doroczne, 
Lublin 2011, s. 319-333.

42 Ісус як «живий» персонаж (роль якого виконує людина) в українському традиційному 
вертепі відсутній.

43 Село Баранівці знаходиться на відстані 10 кілометрів від села Лановичі. Вертеп. Село 
Баранівці, Самбірський район, Львівська область, Україна, 8.01.2013, https://www.youtube/
y6Db_RdFXvU 

44 О. Ошуркевич, «Цар Ірод», «Король Ірод», [у:] Різдвяний вертеп на Волині, записи текстів, 
упорядкування і вступна стаття Олекси Ошуркевича, Луцьк 1996, c. 41-44.
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зі шляхів драматизації конфлікту, заснований на народному розумінні різд-
вяного сюжету й зокрема образу Ірода як жорстокого правителя. Ірод заради 
захисту власних інтересів (свого царського трону) вдається до необдуманих 
жорстоких дій, за які його чекатиме таке ж блискавичне й важке покарання. 
З такого погляну цілком не складно уявити, що «логічне» розміщення сцени 
«Жиди трактують пророцтво» поміж сценами «Три Королі повідомляють 
про народження Ісуса» і «Ірод наказує вбити малих дітей» у розумінні носіїв 
«jaseł’кової» традиції руйнувало, розмивало драматизм дії.

Сцена з Жидом і Жидівкою у перебігу лановицьких «jaseł’ок» суттєво 
вирізняється своїм інтермедійним характером, розбиваючи досі серйозний, 
релігійний зміст драми. Поява Жида і Жидівки Бейжі відразу ж викликає 
сміх у глядачів. Вони одягнуті у карнавального типу строкатий одяг і маски. 
Заходячи до хати, ці персонажі спотикаються об поріг і падають, при цьому 
щось викрикуючи й галасуючи. Така ефектна поява супроводжується відпо-
відним текстом із цікавим варіантом мотиву про «високі царські пороги», 
які герой не може здолати: 

«Ja iszem przez wasze progi, 
Сe durne baby upali na nogi»45. 
У такій же комічній атмосфері розгортається й основна частина сцени: 

Жидівка Бейжа читає з книги пророцтво про народження Ісуса Христа. Не 
може не впасти у вічі, що таку серйозну традиційно чоловічу функцію у 
різдвяній драмі виконує жіночий персонаж.

Загалом сцена із Жидом у польських «Herod’ах» розпрацьована досить 
широко, особливо її інтермедійна частина, коли Жид не одразу з’являється 
на наказ Ірода; спершу не розуміє, що його запитують про Бога, перекру-
чуючи слово «bóg» на «bóbr» «dub»46. Зазначу, що у цих драмах не вдалося 
натрапити на персонаж Жидівки. Натомість сценічна пара Жида і Жидівки 
характерна для українського народного вертепу. У вертепі сусіднього до 
Ланович села Луки47 Жидівка активно веде діалог з Жидом на різні побутові 
теми. Часто можна спостерігати, як ця сценічна пара після закінчення своєї 
сцени переходить у «паралельний» сценічний простір і продовжує свою 
вже імпровізаційну розважальну галасливу гру (зі слухачами) паралельно із 
продовження основної сюжетної лінії (інколи й не без шкоди для вистави, 
заважаючи іншими персонажам вертепу виголошувати свої партії). Тож цілком 
ймовірно, що саме українська вертепна драма стала джерелом запозичення 
персонажа Жидівки для лановицьких «jaseł’ок». Такої думки дотримується 

45 Jasełka (Kolędnicy 2012), село Лановичі, Самбірський район, Львівська область, Україна, 
14.01.2012, https://www.youtube/s23jaxr4Ag8

46 J. Adamowski, J. Bartmiński, „Herody” Lubelskie – między misterium a kolędą życzącą, [w:] 
Kolędowanie na Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Wrocław 1986, s. 252.

47 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20160107papish_seans01. 
Документ ОEK_MP_20160107papish_seans01_audio01.
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і респондент Валерій Трач, аргументуючи запозичення потребою «працев-
лаштувати» акторів: «Р-1).: То є Жид і Жидівка. То він [Жид] мав читати [з 
книги]… Завжди Жид. Р-2).: Шось собі дубавили!.. Р-1).: Може, взяли собі, 
було більше хлопців, може, хтось хотів і дали якусь роль, перебралися. В нас 
Циганки [Жидівки]48, в нас спочатку не було»49. «…Ту Сару додали собі, бо 
в вас більше [в українських вертепах]. В нас не було такого…»50. 

Сценічне втілення персонажа Жида у лановицьких «jaseł’ках» ґрунту-
ється на народних стереотипних образах жида-крамаря, жида-перекупни-
ка-мандрівника. Звідси галаслива атмосфера сцени, жвава імпровізаційність 
персонажа як у вербальному, так і в акціональному вимірах. «Jaseł’ковий» 
Жид паралельно до основної дії драми або вже після її завершення активно 
торгується з господарями, щось їм продає або щось вимагає: «З-1).: А ще 
таке питання: а Жид міг збитки зробити в хаті, шось міг вкрасти? Р-1).: Ну, 
та вкрасти нє, пошуткувати шось таке. Р-2).: Якусь бутилку зі стола, то ясно 
кожному всьо… Р-1).: То ми знаємо, то його така традиція! Р-2).: То він муси 
собі потягнути, бо пізніше як підут на вулицю… Р-1).: То навіть не потягну-
ти, то така традиція. Жид є від того, Жид! Р-2).: А він як, він йде відразу на 
чоловіка і дай, дай. Всьо і мусиш дати, то таке!»51

Невелика сцена – Циган закликає з’явитися Ангела – виконує цілком 
робочу (перехідну) функцію: переводить сюжет від мотиву злочину Ірода 
до мотиву покарання за злочин. Циган виголошує коротке запитання-заклик: 

«A gdzie ten Аniół z połnocy, 
Сo światło z nieba toczy?52

Не цілком вмотивованим видається наділення цією честю саме Цигана: 
«Р-1).: То вони тожи додали [як і персонаж Жидівки], то таке як Видмідь, чи 
шо? Не знаю. Кажу, в нас в тамті часи не було…»53. Впадає у вічі також і те, 
що у «jaseł’ках» зовсім не використано багатий художньо-виражальний по-
тенціал цього персонажа, відомий нам, наприклад, з української фольклорної 
традиції. Циган – популярний персонаж інтермедійного типу в традиційному 
українському вертепі. Як і у випадку з Жидом, сценічне втілення персонажа 
Цигана засноване на стереотипних уявленнях про циган: з одного боку, це був 

48 Респондент Валерій Трач помилявся у назвах невідомих йому персонажів: Жидівку 
називав Циганкою.

49 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 5.

50 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans03_text01. с. 6.

51 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 5. 

52 Jasełka (Kolednicy 2012), село Лановичі, Самбірський район, Львівська область, Україна, 
14.01.2012, https://www.youtube/s23jaxr4Ag8

53 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans03_text01. с. 6.
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злодійкуватий ледар-волоцюга, а з іншого – безтурботний веселун. У вертепі 
села Луки Циган має свою сценічну пару – Циганку, разом з якою завершує 
різдвяну виставв: вони танцюють у хаті, співають, Циган грає на акордеоні, 
Циганка ворожить присутнім на майбутнє за долонею54. Однак таке змістове й 
функціональне втілення персонажа Цигана цілком відмінне від лановицьких 
«jaseł’ок». Тож чи не є поява Цигана у сцені з Ангелом (подібно, як і поява 
Пастуха у початковій сцені «jaseł’ок») результатом запозичення з української 
вертепної традиції?

Сцена – Ангел віщує Іродові смерть за жорстокий наказ убити невинних 
дітей – розпочинає кульмінаційний блок лановицьких «jaseł’ок», ідейний 
зміст якого – неминучість покарання за злочин. Таке змістовне наповнення 
народної різдвяної драми дещо розходиться із біблійним текстом, розвинув-
шись, радше, за законом «трьох єдностей» сценічного мистецтва (єдність часу, 
місця і дії): Ангел (Божий посланець) – оголошує Іродові гріх дітовбивства і 
прирікає його на смерть. Смерть одразу ж виконує присуд. Коротка фраза-про-
хання Ірода «Litości!» натякає на популярний мотив переродження Ірода із 
зухвалого володаря у переляканого прохача, який благає про помилування або 
намагається відкупитися своїм багатством (щоправда, здебільшого у Смерті): 

«Moja pani droga otrzyj sie z tej złości, 
Zdejm ze mnie purpury, okryj swoje kości»55.
Сцена смерті Короля Ірода зреалізована мотивом: Смерть сім пар черевиків 

сходила, поки знайшла Ірода. 
«Uch! Póki ja chodziła, 
Siedem par bucików schodiła
A ciebie Królu na tronie zastała,
Ostatnie twe słowo społniam
I kosę na głowę zakładam»56. 
Цей мотив вельми цікавий, адже акцентує не на загибелі Ірода через 

страшне злодіяння, вчинене в часі народження Христа (вимордування ма-
лолітніх дітей у Вифлеємі), а на його тривалому гріховному житті, за яке 
нарешті приходить розплата57. Такою ідеєю мотив наближається до популяр-
ного в літературі XVI–XVIII століть сюжету про суперечку життя зі смертю. 

54 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20160107papish_seans01. 
Документ ОEK_MP_20160107papish_seans01_audio01.

55 J. Adamowski, J. Bartmiński, „Herody” Lubelskie – między misterium a kolędą życzącą, [w:] 
Kolędowanie na Lubelszczyźnie, red. J. Bartmiński, Cz. Hernas, Wrocław 1986, s. 255

56 Jasełka (Kolednicy 2012), село Лановичі, Самбірський район, Львівська область, Україна, 
14.01.2012, https://www.youtube/s23jaxr4Ag8

57 Андрій Вовчак, Народний ляльковий вертеп («бетлейка») в околицях Хирова на 
Старосамбірщині Львівської області, [у:] Родина Колессів – спадкоємність науково-
мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси), 
збірник наукових праць та матеріалів, упорядкували Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак, Львів 
2013, с. 312.
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Паралелі знаходимо у любомльському вертепі58, а також у польській шопці 
з Волі Ґуловської59. 

В аналізованому відеозаписі лановицьких «jaseł’ок» Чорт не виголошує 
жодної репліки, лише голосно реве, лякає своїм виглядом і діями глядачів, 
здіймаючи у хаті гучний шум (на його костюмі багато дзвіночків). Таку ж 
поведінку Чорта описали у своєму коментарі до драми і наші респонденти 
Станіслава Ящишин і Валерій Трач, відповідаючи на моє запитання, чи не 
була «мовчазність» Чорта зумовлена показом драми у хаті священика: «Р-
2).: Чорт хіба «Гу!» і всьо. З-1).: А нічого не говорив? Р-2).: Поколоти троха. 
Р-1).: То як для публіки, пошуткувати, поварювати, як то кажуть. Р-2).: Там, 
Смерть може пошуткувати тоже з людьми. Ну, хтось муси шуткувати. Р-1).: 
Чорт – дівчат позачіпляти. Хтось серйозно говори, а хтось – розвеселити»60. 

Залишається відкритим питання, чому лановецький Чорт не брав участі 
у сцені, коли Смерть забирала Ірода, а з’явився лише після неї, звертаючи 
свою дію на глядачів. Чи не є це залишком мотиву нагадування грішникам, 
що їх чекатиме така ж доля, як й Ірода. 

Можливо, карнавально галаслива сценічна поведінка Чорта є реліктом 
маскованих обхідних дійств (на зразок «Дідів», «Циганів», тієї ж «Маланки»).

Закінчується аналізована різдвяна драма колядою «Do szopy, hej pasterzy» 
та подячною піснею «Wiwat, wiwat, już idzieme, za kolędy dziękujemy». Ця 
пісня вельми поширена у традиції польських «Herod’ів» і виконують її по 
закінчення представлення дійства61. Такий же текст знаходимо у різдвяній 
драмі «Гра з Бердою», яку записав у Дрогобичі Володимир Петрикевич, Іван 
Франко опрацював і подав пояснення до цієї драми. Пісня «Wiwat, wiwat, już 
idziemy, za kolędу dziękujemy» у цій драмі має комічний зміст62. 

«Jasełka» села Лановичі63

[Сцена 1: Заходить Пастух ]
Pasterz:

58 «Смерть: Ах ти, Іродзє! Я на твоє гловом сєдем лят косом носіла. Такім Іродем глове 
стенален і цєбє бєндзє» [Різдвяний вертеп на Волині. Записи текстів, упорядкування і вступна 
стаття Олекси Ошуркевича, Луцьк 1996, с. 45].

59 „Śmierć: Królu Herodzie, zastałam cię w rodzie! Bez ziedem lat na cię dybałam, żelazne buty 
zdarłam, niż cię tutaj spotkałam” [Zygmunt Wasilewski, Szopka i „Herody”. Materiały do dziejów 
teatru ludowego, „Wisła” 1892, t. VI, s. 579].

60 Фольклорний архів КУФ. Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans02. 
Документ ОEK_MP_20171224papish_seans02_text01. с. 5.

61 J. Bartmiński, Pieśni wykonywane po przedstawieniu herodów w czasie okolędowania panny: 
Na odejście, [w:] Lubelskie, cz. 1: Pieśni i obrzędy doroczne, Lublin 2011, s. 353-355.

62 «Wiwat, wiwat, już idzieme, / Za kolędy dziękujemy. / Jak na drugi rok przyjdziemy, / Garnki, 
miski vibijemy, / Co w policach macie» [І. Франко, До історії українського вертепу XVIII, [в:] 
idem, Зібрання творів, т. 36, Київ 1982, c. 183-192].

63 Jasełka (Kolednicy 2012). Село Лановичі, Самбірський район, Львівська область, Україна. 
14.01.2012. https://www.youtube/s23jaxr4Ag8



106 МАРІЯ ПАПІШ

Dietiątko się narodiło!
Panie gospodarze,
Przyszliśmy tu do was z daleki krainy 
Aby rozwesełyć waszi rodiny 
Z jasełkamy.
Jak że je sobie choczitie64,
To wam pokażemy!

[Пастух знімає капелюх і запрошує Короля Ірода]
Pasterz:

Proszu, Król tronu, 
Władcy jego przebywat.

[Сцена 2. Король Ірод заходить і сідає на крісло, яке спеціально 
приготовлено для нього. Король Ірод викликає Солдатів] 
Król Herod:

Mówcie mi, słudzy – wierni żołnierze,
Bo ja zawsze pszystko wierzę.

Солдати вітають Короля Ірода, тримаючи шаблі перед собою оголеними.
Sołdaty:

Cześć tobie, Królu Korodzie!
Król Herod:

Co tam?
Sołdat 1:

Król Korodzie, jakieś gosci doś do na.
Sołdat 2:

Skąd? Ze Wschodu.
Król Herod:

Zanim wjadą do mego ogrodu,
Pytam, kto przybył?
Gości też ród.

Sołdat 2:
Trzej Królowie ze Wschodu
Za to prawdowat bȩdzie.

Król Herod:
Niech wejdą. Czego oni chcą?

[Солдати стають по боках біля Короля Ірода]

[Сцена 3: Приходять Три Королі, кланяються перед Королем Іродом]
Trzej Królowie:

Salam samalejku, Król Władca Pane!

64 Choczitie = chcesz.
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Król 1:
Królu Herodzie, że Wschód cały,
Bo w twej krainie władzy sponiały,
Bóg się tu naszeł białyk swej.

Król Herod:
Nie rozumiem?

Król 2:
Znak że s północnej,
Że Król nad króliw wrodzić się ma,
A my idiemy za Zwiazdą jasności, 
K se do twoich doszliśmy bram.

Król Herod:
Król w moim państwi? 
Ha! Co to znacze?

Król 3:
Prawda głosi potężną moc.
Nie ma ni smutku, ani rozpaczy.
On słońce, chmury przemienia moc.

Król Herod:
Bo to Mu pokłon oddać.
Niech będzie sie!

Trzej Królowie:
Cześć tobie, Królu Korodze!

[Три Королі знову кланяються перед Королем Іродом і виходять]

[Сцена 4: Король Ірод звертається до Солдатів]
Król Herod:

Otak, za prawdowąt sie będie,
Oce królewstwo i tron
[…]65

Dlatego w calej judejskiej krainie
W domu bogacza, w chatce nędzarza,
Każda maleńka ditina zginie!
A zara wyszlu swych ludi,
Jak mu nakażu surowo!

[Солдати, схрестивши шаблі перед Королем Іродом, приймають його наказ]
Sołdaty:

Niech Król, Władca oto pamięta

65 Цей фрагмент тексту незрозумілий навіть для нашого консультанта, респондента Валерія 
Трача.
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Twioja wola zawsze święta!

[Сцена 5: Король Ірод Кличе Жида]
Król Herod:

O Żydzie, faraseusze,
Ja się koniecznie dowiedieć muszę,
Co w tym księgach pisze?
O jaki księstwie66,  о jakim królu?
Powiedz mi zaraz, ujmy wole.

[Жид здалеку сповіщає, що вже йде. Зайшовши у кімнату, Жид разом із 
Жидівкою падають на коліна перед Королем Іродом]
Żydz:

Zara, zara! Ja już idę!
Ja iszem przez wasze progi, 
Сe durne baby upali na nogi.
A wstaty, wstaty!
Kiedy Zwiazda z nieba wpadnie,
W tych waszych durnych łebach67

Będzie zapamiętane.
A zaraz ja wyciągam księgę
I moja żona Bejża czytat wam będzie.

Впавши на коліна, Жид витягує книжку (Біблію) і Жидівка читає 
пророцтво про Народження Ісуса Христа.
Zydiwka Bejża (żona żyda):

«Oto panna pobożna porodzi syna
I nada mu na imię Jezus.
A ty ż, Betleje , ziemię ludzka
Będziedz najgłodniejsza»68.

[Прочитавши пророцтво з книжки, Жидівка і Жид піднімаються з колін 
і виходять]

66 «То як молодий король». – Примітка респондента Валерія Трача. Фольклорний архів КУФ. 
Одиниця зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. Документ ОEK_MP_20171224papish_
seans03_text01. с. 4.

67 «Глувках» – Примітка респондента Валерія Трача. Фольклорний архів КУФ. Одиниця 
зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. Документ ОEK_MP_20171224papish_seans03_
text01. с. 6.

68 «А ти, Бетлею, жадно яров не єстешь людська». Так в нас таке було. Варіант респондента 
Валерія Трача, коли він був учасником «jasełok» у 1993 році. Фольклорний архів КУФ. Одиниця 
зберігання ОEK_MP_20171224papish_seans03. Документ ОEK_MP_20171224papish_seans03_
text01. с. 6.
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[Сцена 6: Заходить Циган і палицею махає.]
Cygan:

A gdzie ten Аniół z połnocy, 
Сo światło z nieba toczy?

[Сцена 7: Заходить Ангел і стає перед Королем Іродом]
Aniół:

Ja’m poseł ten co z wysokości,
Patrze na zbrodnie twe rzeczy
Długie wiedzieć neiprosty.
Przebrana miara za krwi dzieciątka
Ti w niebie jeszcze spotka cię kara.
Zginiesz!

[Ангел палицею вказує на Короля Ірода]

Król Herod:
Litości!

Aniół:
A ty ją miałes 
Ty sam syna Bożego zgładzić 
Tysiące innych dzieci zabić kazałeś.
Oślątko grzeszne serca małego, 
Рragnę twego tronu marnego. 
To Bóg przecież, tak jak cały świat,
A ty Go zabić kazałeś?

Król Herod:
Litości, bardzo Ciе wdzięczny!

[Сцена 8: Смерть повільно заходить, розмахуючи (лякаючи присутніх) 
косою]

Śmierc:
Uch! Póki ja chodziła, 
Siedem par bucików schodiła
A ciebie Królu na tronie zastała,
Ostatnie twe słowo społniam
I kosę na głowę zakładam.

[Закладає косу на шию Короля Ірода і разом виходять]

[Сцена 9: На сцену вибігає Чорт, вигуками схожими на рев, лякає 
присутніх]
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[Учасники «jasełok» колядують колєнду «Do szopy, hej pasterze, do szopy, 
bo tam cud»]

Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży by zbawić ludzki ród.
Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.

[Учасники «jasełok» виходять із хати колядують]
Wiwat, wiwat już idziemy,
Za kolędy dziękujemy!
Przez narodziny Jezusa
Będzie w niebie wasza dusza!

Народна різдвяна драма, що побутує у селі Лановичі Самбірського району 
Львівської області під назвою «jasełka», є цікавим прикладом взаємодії поль-
ської та української різдвяних драматичних традицій на теренах мiжетнiчного 
культурного пограниччя. 

Своїм сюжетом і способом його сценічної реалізації «jasełka» близькі до 
різдвяних драм про Царя Ірода, широко розповсюджених у Польщі під наз-
вою «Herody», а також відомих в українській традиції («Героди», «Ходити 
з Іродом», «Цар Ірод», «Король Ірод»). Особливість цього сюжетного типу 
полягає у своєрідній «іродоцентричності»: головний персонаж – Король Ірод 
– присутній в усіх сценах драми: заходячи до хати, він сідає на крісло-«трон», 
і надалі всі дії відбуваються за його участі. Король Ірод на «троні» є просто-
ровим центром драми, навколо якого формують свій сценічний простір інші 
персонажі. Сюжет за принципом природно-подійної послідовності нанизує 
мотиви-події, націлені на Короля Ірода. Це, зрозуміло, визначає й ідейно-зміс-
тове навантаження драми, яка у різдвяній тематичній палітрі насамперед 
вияскравлює ідею неминучого покарання зла.

У площині українсько-польських міжкультурних взаємин можемо го-
ворити про впливи української вертепної традиції на «jasełk’ову» систему 
персонажів, а відтак і на сюжет, і сценічну організацію цієї драми. Виразно 
це спостерігаємо у процесах своєрідного «ребрендингу» окремих персонажів 
«jaseł’ок». Так, у початковій сцені драми Пастух, що виступає у ролі «розпо-
рядника» і запрошує до хати Ірода, очевидно постав у результаті модифікації 
польських персонажів Маршалка, Адʼютанта чи Солдата під впливом україн-
ських вертепних Пастухів. Під вертепним впливом у лановицьких «jasełka’х» 
з’явився, мабуть, і Циган, який у шостій сцені викликає Ангела для покарання 
Ірода – неузгодженість сценічного образу та функції цього персонажа тут 
очевидна. Ці процеси ще помітніші у п’ятій сцені, де Жид і Жидівка виго-
лошують пророцтво про народження Ісуса Христа. Цілком «серйозна» за 
логікою сюжету, така сцена у «jasełka’х» виконана наскрізь в інтермедійному 
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характері за типом, властивим українській традиції: інтермедійні персонажі 
виступають у парі (чоловічий + жіночий), у якій домінує власне «жіночий» 
персонаж. Для лановицької системи персонажів з її виразним гендерним 
складом (чоловічим) це очевидна новація. Ба більше, цей жіночий персонаж 
виконує таку «серйозну» роль – читає пророцтво.

Розглянута різдвяна драма села Лановичі поповнює джерельну базу 
української фольклористики цікавим зразком «живої» народнодраматичної 
традиції, що дає цінний матеріал для з’ясування розвитку народного різдвя-
ного дійства. Українська фольклористика доби радянської окупації, суворо 
регламентована ідеологічними приписами, була змушена на тривалий час 
викреслити різдвяну драму зі свого дослідницького поля (та й сама драма 
була заборонена). Сьогодні час відновити й продовжити наукову працю у на-
прямах, задекларованих класичною фольклористикою зламу ХІХ-ХХ століть. 
На важливості системної фіксації різдвяної драми акцентували свого часу 
Михайло Драгоманов та Іван Франко, звернувшись до широкої спільноти з 
проханням «старанно шукати за залишками старинного релігійного театру 
у рукописах і в усному побутуванні на теренах Польщі, Литви, Білорусії і 
України»69, – «кождий такий нововіднайдений, із забуття вирваний текст 
докине якусь хоч би невелику нову рисочку до історії нашого вертепу»70.

69 М. Т-овь. Драгоманов Михайло. К вопросу о вертепной комедии на Украине, Материалы 
и заметки об украинской народной словесности / М. Т-овь у: Киевская старина, Киев 1883, 
В Кн. 12, c. 550.

70 І. Франко, До історії українського вертепу XVIII, в: idem, Зібрання творів, т. 36, Київ 
1982, c. 375.
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Dorobek naukowy prof. Zenona Klemensiewicza jest dobrze znany i był już 
kilkakrotnie przedmiotem analiz badaczy1. Natomiast w biografii tego wielkiego 

1 Zob. Zenon Klemensiewicz 1891-1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerw-
ca 2009 r., red. R. Majkowska, E. Fiałek, Kraków 2011 (W służbie nauki, nr 20); W służbie nauce 
i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, kom. 
red. W. Krencik et al.,Warszawa 1970; A. Lewandowski, Zenon Klemensiewicz, „Nauka Polska” 
1963, R. XI, z. 1, s. 35-43.
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uczonego są jeszcze mało znane fakty. Jednym z nich jest początek kariery na-
uczycielskiej Klemensiewicza, a szczególnie jego starania o posadę w łobzowskim 
korpusie kadetów. O szczegółach tych zabiegów, jak i o kilku innych faktach z lat 
1914-1920 mamy informacje z dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego 
w Rembertowie. Zawierają one także charakterystykę Klemensiewicza jako po-
czątkującego w tym czasie nauczyciela i wychowawcy wojskowego. Informacje 
te są uzupełnieniem tekstów zamieszczonych w przywoływanych już materiałach 
z posiedzenia naukowego2, jak też artykułu zamieszczonego na łamach czasopisma 
„LingVaria” w 2009 r.3

Klemensiewicz urodził się 2 września 1891 r. w Tarnowie. Do gimnazjum 
uczęszczał w Tarnowie i Nowym Sączu, gdzie zdał maturę, a następnie w latach 
1909-1913 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Egzamin nauczycielski złożył 9 czerwca 1914 i uzyskał uprawnienia do nauczania 
w szkołach średnich języka polskiego – jako głównego przedmiotu oraz języków 
klasycznych – jako przedmiotów pobocznych. Egzamin ten nie należał do łatwych 
i wielu kandydatów musiało go powtarzać, a niektórzy zdawali go w częściach. 
W galicyjskim systemie szkolnictwa nauczyciele szkół ludowych musieli ukoń-
czyć seminarium nauczycielskie, natomiast nauczycielom szkół średnich stawiano 
daleko większe wymagania. Generalnie od 1856 r. obowiązywała zasada, że każdy 
nauczyciel uczący na poziomie średnim musi mieć ukończone czteroletnie studia 
wyższe. Obejmowały one pięć semestrów na wydziale filozoficznym i trzy na wy-
dziale kierunkowym, zgodnie z obranym przedmiotem nauczania. Kandydatom na 
nauczycieli przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka i geometria) stawiano wymóg 
dwóch lat studiów na politechnice, a nauczycielom chemii trzech lat. Niezależnie 
od kierunku studiów każdy nauczyciel musiał zaliczyć kurs filozofii i pedagogiki. 
Zalecano także uczęszczanie na wykłady z higieny szkolnej oraz gimnastyki. Po 
ukończeniu studiów i spełnieniu wszelkich warunków kandydat mógł przystąpić do 
egzaminu przed C.K. Komisją Egzaminacyjną dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół 
Średnich, która była powoływana przez ministerstwo przy poszczególnych uniwer-
sytetach4. Klemensiewicz złożył ten egzamin przy pierwszym podejściu i w roku 
szkolnym 1913/1914 rozpoczął praktykę jako egzaminowany zastępca nauczyciela 
w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie5 (zob. fot. 1).

2 Zenon Klemensiewicz 1891-1969…, op. cit.
3 W. Pisarek, Zenon Klemensiewicz – w czterdziestolecie śmierci, „LingVaria” 2009, R. 4, nr 2, 

s. 179-199.
4 H. Kramarz, Kształcenie nauczycieli gimnazjalnych w Galicji autonomicznej, „Rocznik Nauko-

wo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Historyczne XII” 1987, z. 109, s. 267 i nn.
5 Wojskowe Biuro Historyczne, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie (dalej: CAW), 

Akta Personalne (dalej: AP), Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, „Curriculum vitae”, 9 września 
1920. W. Pisarek podaje, że Klemensiewicz otrzymał mianowanie na stanowisko zastępcy nauczy-
ciela w Nowym Sączu, zob. W. Pisarek, op. cit, s. 179; K. Pisarkowa, W. Pisarek, Człowiek i dzieło, 
[w:] Zenon Klemensiewicz 1891-1969…, op. cit., s. 9.
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Fot. 1. Własnoręcznie napisany życiorys por. Zenona Klemensiewicza z 9 grudnia 1920 r.
Źródło: CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683.

Do armii austriackiej został powołany 1 sierpnia 1914 r. i odbył służbę jako tzw. 
jednoroczny ochotnik służb sanitarnych w szkole dla oficerów rezerwy, którą ukoń-
czył 15 listopada. Otrzymał wówczas kolejny przydział – do szkoły dla oficerów 
służb sanitarnych w Wiedniu6. Po jej ukończeniu, 15 stycznia 1915 r. skierowany 
został do tamtejszego szpitala garnizonowego nr 1, skąd 15 maja wraz z kolumną 

6 E. Dziurzyńska, Z żołnierskich losów Zenona Klemensieicza, [w:] Zenon Klemensiewicz 1891-
1969…, op. cit., s. 16. 
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sanitarną nr 2 ruszył na front rosyjski, a później włoski. 1 stycznia 1916 r. uzyska-
ławans na podporucznika, a 1 maja 1918 mianowany został porucznikiem. Służbę 
frontową pełnił do 13 listopada 1918, po czym wrócił do Krakowa i 15 listopada tego 
roku jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego, otrzymując przydział do szpitala 
okręgowego na stanowisko dowódcy kompanii sanitarnej w stopniu porucznika7.

Fakt, że Klemensiewicz pełnił służbę w Krakowie, nie uszedł uwagi dyrekcji 
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, które borykało się z trudnościami kadrowymi 
i zdecydowało się upomnieć o swojego dawnego praktykanta. Najprawdopodobniej 
już od 1 kwietnia 1919 r. Klemensiewicz prowadził zajęcia w gimnazjum8. Dyrekcja 
za pośrednictwem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na 
początku lipca tego roku skierowała wniosek „reklamacyjny”do DOG Kraków. 
Wynika z niego, że szkoła zmagała się z poważnymi trudnościami z obsadą go-
dzin tak ważnego przedmiotu jak język ojczysty, mając tylko jednego polonistę 
i jednego filologa klasycznego, a zgodnie z planami liczba godzin tego przedmiotu 
powinna wzrosnąć. Kilku nauczycieli było na urlopach, a niektórzy z pracujących 
zadeklarowali chęć przeniesienia się do szkół w Poznaniu i w byłym Królestwie 
Polskim. W zaistniałej sytuacji politycznej do nauczania języka polskiego potrzeba 
było wykwalifikowanych i zaangażowanych ideowo nauczycieli, a takim bez wąt-
pienia był Klemensiewicz, który dla szkoły okazał się „bezwarunkowo niezbędnie 
potrzebny”. Do podania dołączony został Opis kwalifikacyjny, sporządzony przez 
dyrektora gimnazjum – prof. Wiktora Schmidta. Dokument podzielono na kilka 
części charakteryzujących kandydata, a z opinii tych już widać, że młody Klemen-
siewicz wyróżniał się talentem pedagogicznym. W dziale Pedagogiczne i zawodowe 
wykształcenie… prof. Schmidt napisał: „Wysoka inteligencja, bardzo gruntowne 
i rozległe pedagogiczne i zawodowe wykształcenie”. Zaś w rubryce Obchodzenie się 
z uczniami pod względem dydaktycznym i pedagogicznym: „Bardzo dobry dydaktyk, 
kocha młodzież, jest nawzajem przez uczniów bardzo lubiany, jednak w potrzebie 
stanowczy. Egzekutywa ścisła”. Toteż oceniając efekty jego pracy, prof. Schmidt 
skwitował je krótko: „bardzo dobre – na godzinach rygor i porządek”. Podkreślił 
też pilność, nadzwyczajną sumienność i gorący patriotyzm nauczyciela9.

Tak przychylne opinie o por. Klemensiewiczu jako nauczycielu nie pozostały 
bez wpływu na jednoznaczne stanowisko MWRiOP, które niemal żądało zwol-
nienia go do „służby nauczycielskiej” z początkiem roku szkolnego 1919/1920. 
Ostatecznie 1 listopada 1919 r. por. Klemensiewicz odszedł z wojska i przyjął 
posadę w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie.

W szczytowym okresie wojny polsko-rosyjskiej, 4 sierpnia 1920 r.  Klemensie-
wicz zgłosił się ponownie do służby i został przydzielony do Oddziału Sanitarnego 
Okręgowego Szpitala Wojskowego w Krakowie, na dawne stanowisko dowódcy 

7 CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, „Karta ewidencyjna”.
8 CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, „Wniosek reklamacyjny”.
9 CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, „Opis kwalifikacyjny, za rok szkolny 1919/20”.
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kompanii sanitarnej, którą dowodził do 5 listopada tego roku, kiedy został bez-
terminowo urlopowany (zob. fot. 2).

Fot. 2. Deklaracja Zenona Klemensiewicza o ochotniczym zaciągu do armii
Źródło: CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683.

We wrześniu 1920 r. zwrócił się z prośbą do dowództwa Korpusu Kadetów 
nr 1 w Łobzowie o zatrudnienie na wakującym stanowisku nauczyciela języka 
polskiego w wymiarze 18 godzin tygodniowo.W tym miejscu kilka zdań należy 
poświęcić szkole, której profesorem miał być Zenon Klemensiewicz.

Korpus kadetów mieścił się w Łobzowie, w budynku wzniesionym na miejscu 
dawnego pałacu królewskiego. Historia tego obiektu w okresie staropolskim, jak 
i urokliwego parku, jest stosunkowo dobrze znana10. Dla nas historia zaczyna się 
w połowie XIX w., kiedy władze austriackie wybudowały zachowany do dziś 
budynek z przeznaczeniem na cele wojskowe, a konkretnie na szkołę wojskową. 
W 1854 r. umieszczono w nim instytut kadecki, który po czterech latach przenie-
siono do Fiume, a obszerny budynek przeznaczono na koszary artylerii, rozpoczy-
nając jednocześnie szkolenie artylerzystów. Krótko stacjonował tam także batalion 

10 Zob. A. Zachariasz, Historyczne i współczesne ogrody dawnej rezydencji w Łobzowie, [w:]Kró-
lewska rezydencja w Łobzowie we współczesnej strukturze miasta. Monografia, red. A. A. Kantarek, 
Kraków 2018; P. Pikulski, K. Stala, Pałac królewski w Łobzowie w czasach Jana III Sobieskiego. 
W poszukiwaniu autora projektu odbudowy rezydencji na podstawie analizy dorobku architektów 
Piotra Bebera, Tylmana z Gameren i Augustyna Locciego, „Wiadomości Konserwatorskie” 2018, nr 
54, s. 111-120; P. Banasik, Wyznaczenie położenia kopca Esterki na podstawie dawnych map z obszaru 
Krakowa, „Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny” 2009, nr 10, s. 52-58; J. W. Rączka, Przemiany 
krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów. Od fortalicjum króla Kazimierza Wielkiego przez 
pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo-ogrodową, Szkołę Kadetów-Podchorążówkę do 
Wydziału Architektury PK. Pomoc dydaktyczna, Kraków 1996; idem, Królewska rezydencja pałaco-
wo-ogrodowa na Łobzowie. Stan badań i zachowane źródła archiwalne (1655-1980), cz. III, „Teka 
Komisji Urbanistyki i Architektury” 1984, t. XVIII, s. 47-58; A. Fischinger, Santi Gucci. Architekt 
i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969.
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inżynierski. W 1874 r. do budynku ponownie wrócili kadeci piechoty. Powstała 
wtedy Infanterie-Kadettenschule została zreorganizowana w 1913 r., a jej nieofi-
cjalna polska nazwa to „C. i K. wojskowa wyższa szkoła realna”11.

Szkolnictwo wojskowe w Austrii obejmowało różne szczeble kształcenia, poczyna-
jąc od szkół ludowych dla sierot wojskowych poprzez szkoły średnie, na akademiach 
wojskowych kończąc. Austriackie korpusy kadetów były szkołami czteroklasowymi 
dla chłopców po 14 roku życia i ich funkcjonowanie organizowano w poszczególnych 
rodzajach wojsk (piechota, kawaleria, artyleria, wojska inżynieryjne)12. Kształcenie 
w perspektywie podjęcia nauki w akademiach wojskowych realizowano w realnych 
szkołach wojskowych podzielonych na dwa cykle: niższe, czteroklasowe bazowały na 
czwartej klasie szkoły ludowej, natomiast wyższe, o trzyletnim cyklu kształcenia – na 
podbudowie czwartej klasy siedmioletniej szkoły realnej. Nauka w nich kończyła się 
egzaminem dojrzałości, po którym można było się ubiegać o przyjęcie do akademii 
wojskowych lub obrać inny kierunek kształcenia na poziomie wyższym13. Taki cha-
rakter miała trzyklasowa wojskowa wyższa szkoła realna w Łobzowie, która jako 
zakład austriacki działała do 30 października 1918 r.14 W tym dniu została przejęta 
przez Polaków, a jej komendantem z polecenia płka Bolesława Roi został najstarszy 
stopniem polski oficer wykładowca – mjr Stanisław Hlawaty. Nie wiadomo, czym kie-
rował się ppłk Hlawaty (awansował 1 listopada 1918), wprowadzając nazwę „Szkoła 
Podchorążych”. Zakład łobzowski nie miał odpowiedniego programu wyszkolenia 
wojskowego, które uprawniałoby absolwentów do wstąpienia w szeregi armii ze 
stopniem oficerskim. Toteż pierwszych 15 maturzystów musiało odbyć dodatkowo 
trzymiesięczny kurs w jednej ze szkół podchorążych i dopiero 9 grudnia 1919 r. 10 
absolwentów uzyskało stopień podporucznika15.

W czasie gdy w Łobzowie rozpoczęła działalność pierwsza polska średnia szkoła 
wojskowa, w nowopowstałym Ministerstwie Spraw Wojskowych toczyły się dys-
kusje nad organizacją tego typu szkolnictwa w Polsce w nawiązaniu do dawnych 
tradycji kształcenia kadeckiego16. Pierwsza wersja projektu organizacji korpusów 
kadetów była gotowa w kwietniu 1919, a jego autorem był gen. Józef Latour, przy 
współudziale gen. Jana Jacyny. Natomiast konsultantem do spraw kształcenia cy-
wilnego był prof. Lucjan Zarzecki17. W 1919 r. planowano uruchomienie dwóch 
korpusów kadetów, w Łobzowie i w Warszawie-Modlinie, a w przyszłości trzeciego 
w Poznańskiem. Gdyby warunki polityczne pozwoliły, miała zostać założona czwarta 

11 E. Wawrzkowicz, B. Stachoń, Kronika Korpusu Kadetów nr 1 (1918-1931), [w:] W dziesiątą 
rocznicę III-go Powstania Śląskiego, Lwów 1931, s. 80.

12 T. Nowakowski, Armia Austro-Węgierska 1908-1918, Warszawa 1992, s. 91-92.
13 CAW, sygn. I.300.8.2, Pismo „Do Ministerstwa Spraw Wojskowych”, Kraków, 13 lutego 1919.
14 E. Wawrzkowicz, B. Stachoń, op. cit., s. 80.
15 Byli to: Roman Popiel, Domicjusz Jakimowski, Józef Josse, Adam Paulo, Tadeusz Hordt, Lu-

dwik Goldberg, Karol Sadowski, Adam Kottik, Roman Goldberg, Henryk Kurek, zob. ibidem, s. 81.
16 J. Jacyna, 1918-1923 w wolnej Polsce. Przeżycia, Warszawa 1927, s. 19.
17 CAW, sygn. I.300.8.2, Raport „Do Pana II Wiceministra Spraw Wojskowych”. Projekt o szko-

łach kadetów, 9 kwietnia 1919.
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szkoła na Litwie. Szkoła Podchorążych z taką strukturą i nazwą przetrwała do koń-
ca roku szkolnego, czyli do 30 czerwca 1919 r. Na mocy rozporządzenia ministra 
spraw wojskowych 8 sierpnia tego roku dotychczasowa nazwa Szkoła Podchorążych 
została zastąpiona mianem Korpusu Kadetów18. We wrześniu 1919 r., w związku 
z uruchomieniem podobnej placówki w Modlinie, szkoła łobzowska przyjęła oficjalną 
nazwę Korpus Kadetów nr 119. W dalszym ciągu była to trzyklasowa szkoła średnia 
kończąca się egzaminem dojrzałości. Nowy rok szkolny 1919/1920 rozpoczęło 127 
uczniów podzielonych na 5 oddziałów (była tylko jedna klasa siódma). Egzamin 
dojrzałości w czerwcu 1920 r. złożyło 15 kadetów. Wydarzenia wojenne zakłóciły 
normalny rytm działania szkoły, jak również proces rekrutacyjny. Mimo wszystko 
1 października 1920 naukę rozpoczęło 169 kadetów w 6 oddziałach.

Od początku istnienia szkoła borykała się z problemami kadrowymi. Starano 
się przestrzegać zasady, aby jako nauczycieli zatrudniać oficerów z odpowiednimi 
kwalifikacjami, co zaraz po wojnie była dość trudne. Wojna roku 1920 spowodo-
wała swoistą zapaść kadrową w korpusie. Stan zatrudnienia był najniższy i wahał 
się na poziomie 17-18 oficerów, podczas gdy do prawidłowego funkcjonowania 
zakładu potrzebnych było 22 nauczycieli. Na początku roku szkolnego 1920/1921 
wakowało aż 5 stanowisk dydaktycznych i dydaktyczno-administracyjnych: do-
wódcy kompanii i nauczyciela historii oraz języka polskiego, dowódcy kompanii 
i nauczyciela matematyki, wychowawcy i nauczyciela języka polskiego, wycho-
wawcy i nauczyciela przyrody, wychowawcy i nauczyciela historii oraz geografii20. 
Jednym z nauczycieli języka polskiego miał być por. Zenon Klemensiewicz.

Podanie Klemensiewicza o zatrudnienie drogą służbową trafiło najpierw do Od-
działu Sanitarnego Szpitala Wojskowego w Krakowie, do którego był przydzielony 
(zob. fot. 3). Bezpośredni przełożeni, akceptując prośbę por. Klemensiewicza, podkre-
ślali jego inteligencję, takt, sumienność i pozytywny wpływ na podwładnych, które 
to cechy mogą być przydatne w pracy w korpusie kadetów. Już wtedy płk lek. Józef 
Krysakowski zwrócił uwagę na jego szczególne talenty pedagogiczne oraz poświęcenie 
w pracy wychowawczej, które pozwoliły mu wpoić żołnierzom zamiłowanie do pracy 
i poczucie obowiązku: „Żołnierz uważał go zawsze za swego opiekuna i przyjaciela, 
mimo że trzymał on go zawsze w należytych karbach […] dzisiaj godziny całe spędza 
on z tym żołnierzem w świetlicy, gdzie w umiejętnie przez się urządzonych pogawęd-
kach wpływa nań umoralniająco, wyrabia zeń dzielnego syna ojczyzny”21.

10 września prośba drogą służbową trafiła do Dowództwa Okręgu Generalnego 
w Krakowie, gdzie została pozytywnie zaopiniowana, jednak pomocnik dowódcy 

18 CAW, sygn. I.300.8.1, „Rozkaz dzienny nr 80”, 8 sierpnia 1919.
19 B. Stachoń, Księga pamiątkowadwudziestolecia Korpusu Kadetów nr 1 Marszałka Józefa 

Piłsudskiego we Lwowie(1918-1938),cz. 1:Część ogólna, Lwów 1939, s. 14.
20 CAW, sygn. I.300.8.40, „Wykaz wakujących stanowisk nauczycielskich i wychowawczo-

-administracyjnych w Korpusie Kadetów w Krakowie w roku szkolnym 20/21”.
21 CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, Podanie „Do Dowództwa Korpusu Kadetów w Kra-

kowie”; pismo do Dowództwa Okręgu Generalnego Oddz. Va Sztabu w Krakowie, 10 września 1920.
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zaznaczył, że Klemensiewicz jest oficerem służb sanitarnych i one też powinny 
zadecydować o jego przydziale22.

Fot. 3. Podanie por. Zenona Klemensiewicza do Korpusu Kadetów nr 1 w Krakowie z opinią bez-
pośredniego przełożonego
Źródło: CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683.

22 CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, Pismo DOG w Krakowie do Korpusu Kadetów 
Kraków, 12 września 1920.
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Kilka dni później dowódca korpusu, płk Alfred Jougan, przesłał całą doku-
mentację Klemensiewicza do ministerstwa, zaznaczając, że jest on „ wybitną siłą 
nauczycielską i pedagogiczną […] robi jako osobistość i oficer pod każdym wzglę-
dem nadzwyczaj dodatnie wrażenie”23. W tym czasie od 23 października 1920 r. 
Klemensiewicz prowadził już zajęcia z języka polskiego w dwóch klasach, choć 
faktycznie nie miał jeszcze angażu24. Jednak 5 listopada w związku z demobilizacją 
został zwolniony od wszelkich obowiązków w korpusie25. Klemensiewicz do tego 
czasu nie był oficjalnie zweryfikowany, toteż 18 grudnia zwrócił się w tej sprawie 
do Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po zastosowaniu obowiązujących przelicz-
ników łączny czas służby oficerskiej Klemensiewicza wyniósł 10 lat i 7 miesięcy. 
Złożyła się na to służba w czasie wojny od 1 sierpnia 1914, pobyt na froncie od 
15 maja 1915 do 13 listopada 1918 (tu przelicznik 1,5 miesiąca za każdy miesiąc) 
oraz 4 lata studiów. Jak wynika z dalszej korespondencji, w ministerstwie nie było 
jego dokumentów, toteż poproszono go o dostarczenie dokumentacji o przebiegu 
służby i opinii dwóch ostatnich dowódców26. Po dostarczeniu odpowiednich doku-
mentów w lutym 1921 r. Klemensiewicz został zweryfikowany w stopniu kapitana.

W tym czasie sprawa zatrudnienia Klemensiewicza była nadal aktualna i szef 
Oddziału III zwrócił się o opinię do Oddziału V Sztabu Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, a ten z kolei do Departamentu Sanitarnego, któremu bezpośrednio 
podlegał Klemensiewicz. Departament Sanitarny 4 stycznia 1921 r. przysłał do 
Oddziału V Personalnego odpowiedź, w której nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń 
wobec powołania Klemensiewicza do służby i powierzenia mu funkcji nauczyciela 
w korpusie kadetów27. Nie mamy jednak żadnego dokumentu potwierdzającego 
podjęcie pracy w korpusie. W tym czasie sytuacja szkoły łobzowskiej zasadniczo 
się zmieniła. W Ministerstwie Spraw Wojskowych zapadła decyzja o przeniesieniu 
korpusu do Lwowa. Dla uspokojenia oburzonych mieszkańców Krakowa ogło-
szono, iż jest to przeniesienie na czas remontu budynku w Łobzowie. W związku 
z rozpoczynającą się współpracą Klemensiewicza z Uniwersytetem Jagiellońskim 
i posadą profesora w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego przenosiny do Lwowa 
nie wchodziły w rachubę i sprawa zatrudnienia w korpusie kadetów ostatecznie 
upadła.

23 CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, Pismo dowódcy korpusu Do Ministerstwa Spraw 
Wojskowych Sztab, Oddział III, Sekcja 2, Kraków, 15 września 1920.

24 CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, „Karta kwalifikacyjna dla Komisji Weryfika-
cyjnej”.

25 Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 
sygn. K.III-27, j.a. II/18, Poświadczenie dowódcy Korpusu Kadetów w Krakowie, 8 listopada 1920.

26 CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, Pismo M. S. Wojsk. Oddz. V. Sztabu „Do Pana 
profesora Zenona Klemensiewicza por. rez.”,Warszawa, 15 stycznia 1921.

27 CAW, AP, Zenon Klemensiewicz, sygn. 8683, Pismo Dep. VI. San. Do Oddziału V. Pers. 
Sztabu M.S.Wojsk., Warszawa, 4 stycznia 1921.
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Nota edytorska
W 2010 roku do zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przekazana zo-

stała spuścizna literacka Przemysława Bystrzyckiego (1923-2004), pochodzącego 
z Przemyśla pisarza, który całe swe twórcze życie związał ze stolicą Wielkopolski, 
pozostawił jednak literackie świadectwo obu swym rodzinnym miastom. Na zawar-
tość archiwalnego zasobu, dokumentującego ponad pół wieku literackiej aktywności 
autora, składa się 47 jednostek rękopiśmiennych. Wśród nich znajdziemy dokumenty 
osobiste, teksty utworów literackich z wariantami, artykuły publicystyczne, recenzje 
książek Bystrzyckiego, wycinki dokumentujące jego działalność społeczną i środo-
wiskową, wreszcie korespondencję autora Znaku cichociemnych1. 

Przemysław Bystrzycki urodził się w Przemyślu 23 maja 1923 roku w zasłu-
żonej dla miasta rodzinie przemysłowców, urzędników i działaczy społecznych2. 
Dziadek Przemysława, Michał, a później ojciec pisarza Tadeusz sprawowali urząd 
wiceburmistrza Przemyśla. Wśród rozlicznych aktywności Tadeusza Bystrzyc-
kiego, inżyniera-architekta, kapitana rezerwy Wojska Polskiego, wskazać można 
prowadzenie w Przemyślu Książnicy Naukowej – księgarni i wydawnictwa. Aresz-
towany przez NKWD w kwietniu 1940 roku, został ofiarą zbrodni katyńskiej. Jako 
siedemnastolatka Przemysława Bystrzyckiego zesłano z matką, babką i trzema 
siostrami do Kazachstanu, w następnym roku przyszły pisarz znalazł się w szere-
gach Armii Polskiej, z którą przeszedł przez Afrykę do Wielkiej Brytanii, tu odbył 
szkolenie wojskowe, po czym z bazy wojskowej w Brindisi został w listopadzie 
1944 roku zrzucony do kraju jako żołnierz cichociemny. Więziony w Krakowie, po 
odzyskaniu wolności przeniósł się w 1947 roku do Poznania, gdzie dzięki opiece 
stryja Bolesława Bystrzyckiego zdał maturę, a następnie podjął studia na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Niedługo potem zadebiutował 
nowelą Zwycięstwo Jana, ogłoszoną w 1949 roku w „Głosie Wielkopolskim”, 
natomiast sześć lat później wydał swą pierwszą książkę Warkocze. Opowiadania 
wielkopolskie. Wstąpił też do poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich 
(wcześniej działał w Kole Młodych, powołanym przy tej instytucji). Współpra-
cował z pismami poznańskimi, najpierw z „Tygodnikiem Zachodnim”, później 
z „Nurtem”. Koleje życia pisarza znalazły odzwierciedlenie w jego powieściach 
i wspomnieniach, które tworzą cykl autobiograficzny: Płynie Rzeka, płynie... 
(1982), Kamienne lwy (1983), Znak cichociemnych (1983), Wiatr Kuszmurunu 
(1990), Nad Sanem, nad zielonookim (1997), Oddanie broni (1999), Jabłko Sodomy 
(2003), Nocny kajak (2005) oraz Echa Kandałakszy (2009). 

Dwie ostatnie spośród wyżej wskazanych powieści, odnalezione w literackiej 
spuściźnie autora, wydane zostały pośmiertnie. Nie kończą jednak katalogu książek, 

1 Zob. Spuścizna literacka P. Bystrzyckiego, sygn. DL414-DL460, [w:] Katalog rękopisów 
Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, t. 4, oprac. R. Kurewicz  
i A. Przybyszewska, Poznań 2016, s. 58-84.

2 J. Sztaba, A. Sarkady, Saga rodu Bystrzyckich: przedsiębiorcy, urzędnicy, literaci, uczeni, 
zesłańcy..., Przemyśl 2010.
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które – zachowane w archiwum – nie dostały się do obiegu czytelniczego za życia 
Bystrzyckiego. Ów katalog dopełniają autografy trzech książek autora Włoskich 
kartek: dwie zachowane w formie brulionowej powieści: Labirynt (powst. w latach 
1981–1984) oraz Przed świtem (powst. w latach 1974-1975), a także nieukończona 
powieść, pisana w ostatnich miesiącach życia Bystrzyckiego, który nie zdążył nadać 
utworowi tytułu. Ten właśnie tekst jest przedmiotem publikacji i poniższych uwag. 

Powieść zachowała się w postaci maszynopisu, który w opracowaniu kata-
logowym otrzymał sygnaturę DL/441. Jest to liczący 25 kart brulion z licznymi 
odręcznymi poprawkami i uzupełnieniami Bystrzyckiego. Na zachowany fragment 
zamierzonej, większej całości składają się dwa rozdziały o tytułach: Pani Salom-
ka i Pan Wielgus. Autograf, poza tekstem utworu, zawiera również informacje 
o okolicznościach jego genezy: na marginesach znajduje się, sporządzona ręką 
Bystrzyckiego, datacja powstania poszczególnych partii tekstu. Pracę rozpoczął 
Bystrzycki w maju 2004 roku. Ostatni fragment nosi datę 21 września, został więc 
napisany na kilka tygodni przed śmiercią pisarza, która nastąpiła 7 października 
tegoż roku. Z całą pewnością zatem jest to ostatnia, wieńcząca dorobek Bystrzyc-
kiego książka, wieloma nićmi powiązana z jego obszernym dziełem i stanowiąca 
uzupełnienie powstającego latami cyklu autobiograficznego.

Akcja powieści rozgrywa się w 1939 roku w Przemyślu, niewymienionym z na-
zwy (podobnie jak w powieści Płynie Rzeka, płynie...), określonym jako „miasto 
pogranicza”, „nadsański gród”, „miasto-twierdza”, „dziwne miasto”. Narratorem 
jest szesnastoletni Leszek, w którym dopatrywać się można rysów bohatera o tym 
samym imieniu wcześniejszych powieści Bystrzyckiego: Kamiennych lwów i Noc-
nego kajaka, a więc bohatera, którego pisarz obdarzył własnym doświadczeniem 
życiowym. Struktura opowieści, w której pierwszoosobowy narrator patrzy na 
przeszłe czasy z perspektywy swych późniejszych przeżyć i wiedzy o wydarze-
niach, jest tożsama z metodą zastosowaną w książce Nad Sanem, nad zielonookim, 
wydanej w 1997 roku. Niejeden fragment niedokończonej, zachowanej w spuściź-
nie autora powieści – choćby o domku letnim na wzniesieniu – wydaje się wyjęty 
z tejże prozy wspomnieniowej, dopełniając pozostawiony tam portret arkadyjskiej 
Cybulanki. W Nad Sanem, nad zielonookim narrator, przybrawszy perspektywę 
kilkunastolatka, pomieścił wyznanie: „Na razie moje miasto określało mój świat.
[...] Miękkość i głębia spraw, miejsca, czasu i ludzi stanowiły dobrą wyrzutnię 
w stronę przyszłości. Nie myślałem o przyszłości, żadne wyobrażenie nie ryso-
wało niechby najogólniejszych nawet konturów tego, co miało nadejść. Stawałem 
przed zamkniętymi wrotami, patrzyłem w górę, na błękitne niebo. Myślałem, że 
tak będzie zawsze”3.

W materii fabularnej niedokończonej powieści Bystrzyckiego odnajdujemy 
ciąg dalszy losów bohatera książki wspomnieniowej. Pisarz niestrudzenie dążył 
do syntezy, utrwalenia swego doświadczenia, a także portretu miasta, a wreszcie 

3 P. Bystrzycki, Nad Sanem, nad zielonookim: 1923-1939,  Poznań 1997, s. 146. 
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minionej epoki, w wielotomowym dziele, które przecież pozostało otwarte. Nie 
będzie odległym od prawdy stwierdzenie, że – tu posługuję się zaproponowaną 
przez Zbigniewa Bieńkowskiego metaforą „domu literatury”4 – uporczywa pamięć 
i twórcza wyobraźnia Bystrzyckiego stworzyły jego dziełu dom. Ten, do którego 
powracać mógł tylko symbolicznie, ale i w sposób nieograniczony, wbrew historii, 
doświadczeniu, czasowi i przestrzeni.   

 
Alicja Przybyszewska 

Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego 
Oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu 

*    *    *
 
 

Przemysław Bystrzycki
[Nieukończona powieść]

oprac. i podał do druku
Waldemar Wiglusz

Jeśli powiem, że akurat słyszana muzyka była dla mnie czymś dziwnym, nie 
będzie to ścisłe. Przecież dziwność jako pojęcie zawiera w sobie tak wiele zna-
czeń, że właściwie znaczy niewiele, a może nawet nie znaczy nic. Niosła owa 
muzyka jakąś melodię, o której byłem raczej przeświadczony, niż wiedziałem, 
że nie dotyczy dnia dzisiejszego, nie dotyczy także przeszłości, ponieważ w tym 
drugim razie była może i nietrudna do odgadnięcia. Musiała wybiegać poza dzień 
dzisiejszy, poza „teraz” i chwilę obecną, a dotyczyć czegoś, czego, jak zaznaczy-
łem, czy poddałem już do zrozumienia, nie byłem w stanie pojąć. Oczywiście – nie 
mogłem tego wiedzieć. Byłem za młody, aby bawić się w podobne medytacje, 
zresztą nawet człowiek w pełni dojrzały staje wobec przyszłości, w jakiejkolwiek 
występującej postaci, bezradny…

Muzyka trwała. Przystanąłem na ulicy. Nastawiłem ucha. Wstrząs, który mnie 
dotknął, jeśli tak można powiedzieć, osadził mnie w miejscu. Przystanąłem. Po 
ulicy jeździły z rzadka samochody, pokazała się chłopska furmanka wypełniona 
słomą, inna fura wiozła błyszczące bańki zapewne z mlekiem, może dworskie, 
dawały w słońcu refleks, ponieważ dzień był słoneczny. Wojskowy ciemnozielony 
samochód ciężarowy przetarabanił się z hałasem, na platformie nie było nikogo, 
w szoferce zauważyłem dwóch albo trzech żołnierzy, z ulicy prowadzącej do 
dworca wyjechała oznakowana kwadracikami taksówka – w tym mieście średniej 
wielkości, a jeśli liczącym się, to dlatego, że było to miasto pogranicza klasycznego 

4 Z. Bieńkowski, Odojewszczyzna, „Nowe Książki” 1991, nr 2, s. 10.
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w swojej różnorodności, jeśli tak wolno powiedzieć, w zakresie narodowym, 
czy, powiedzmy ściślej: etnicznym – wszystko było możliwe. Teraz przejechał 
szereg fur, może cztery, może pięć, kierując się w stronę rynku. I nic dziwnego: 
był piątek, tradycyjny dzień targowy. Z bocznej uliczki, prowadzącej kręto do 
dworca, wjechała pasmem w kwadraty ujęta taksówka. Ktoś, komuś, gdzie – ale 
nie za miasto, nie na podmiejskie górki; tam dostęp dla motorów „tatr”, „fiatów” 
czy „chevroletów” był niedostępny: po prostu za stromo. Pasażer musiał wysiąść 
przed podjazdem, dalej iść na piechotę.

Ludzie po obu chodnikach szli w jedną i drugą stronę, szedłem z nimi ku ze-
wnętrznej połaci miasta, nie wiedziałem dlaczego. Tylko narastająca, w gruncie 
rzeczy cicha muzyka, stawała się nieco bardziej wyrazista – nie powiem, że gło-
śniejsza: rzecz trudna do określenia, ale przy swojej umiarkowanej głośności można 
było, co prawda z pewnym trudem, wyłowić słowa piosenki, piosenki szlagierowej, 
ponieważ w budzie trwa dancing. W budzie, a właściwie na parterze jednopiętrowej 
kamienicy odbywała się tańcówka nazywana w tym mieście często five o’clock 
o szóstej godzinie; nawet zaznaczono: „Dziś five o’clock o szóstej godzinie”.

Wyszedłem na pustą jezdnię – taksówka zniknęła; fury odjechały, mogły 
owe fury dziwić, że jechały tak późno, jeżeli targ wedle magistrackiego jeszcze 
rozporządzenia obowiązującego nadal trwał do godziny dwunastej, w samo 
południe miejski policjant chodził pomiędzy rozłożonymi na rynku pledami 
wiejskich kobiet, mówił: „Czas, moje panie, czas!” – ale w tej chwili na to nie 
zwracał uwagi. Okoliczności w tym dziwnym mieście mogły trwać różnie, sło-
wem: tu wszystko było możliwe. Szedłem więc jezdnią środkiem, jakby spacer 
po chodniku, chętnie nazywanym trotuarem, był dla mnie zabroniony. Pustka 
sięgała aż po horyzont przebiegu tej szerokiej arterii. W swym przedłużeniu, 
nie powiem całych 90-ciu kilometrów za miastem, trącąc municypalną nazwą, 
dochodziła jako szosa do Lwowa. Szedłem jakbym odbywał spacer, który niósł 
w sobie niespełnienie – co powiększało, uwydatniało także tkwiącą we mnie 
dziwność. Nie doznałem dotąd podobnego uczucia, czemu się ani dziwić: szes-
nasty rok życia jest sytuacją robaka w kokonie: owszem, obserwuje się zmiany 
organiczne, zwłaszcza dużo miejsca (może nie dla każdego) zajmuje płciowość 
jednostki, władze umysłowe poddane są własnemu biegowi, kierowane najczę-
ściej i sporadycznie;  jedna rzecz, która się narzuca, to ruch, dużo ruchu i to jest 
niegłupie, od tego zależy, u licha, przyszły „rozkwit” ciała. Więc cóż mogłem? 
Myślałem, kto zamówił taksówkę i w jaki sposób miejscy zamiatacze z dużymi, 
dzwoniącymi, głębokimi wózkami, nie sądzę by nader praktycznymi, machali 
miotłami, już i tak: już zamiatali ową słomę  czy siano rozpierzchnięte po krawę-
dziach jezdni. Na chodniku w pewnej odległości mijałem wojskowych, oficerów 
i podoficerów, szeregowych – prostych żołnierzy na razie nie było widać, pewnie 
w koszarach trwały jeszcze zajęcia. Nie było w śródmieściu miejsca, gdzie by 
nie spotkało się zielonego munduru, najczęściej z koalicyjką – oficera: a mówią 
o tym fotografie z tamtych czasów.  Miasto było miastem wojska, młodzieży, 
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księży i Żydów. Każda z tych grup miała swój udział w funkcjonowaniu tego, 
co można nazwać nadsańskim grodem.

Muzykę słyszałem prawie na mojej wysokości. Poprzeczna ulica w sąsiedztwie 
dwóch kin szła do góry.

Zajdę – pomyślałem. – Zajdę i zobaczę. Dlaczego mam tego nie zrobić?... 
W tym dziwnym mieście, które jeszcze nie wydawało mi się tak aż szczególne; 
miasto, ot jak miasto, znamienne, stanowiło miejsce mojego urodzenia, tyle je-
żeli takie znamię mogło cokolwiek znaczyć; dziwność – a tak, tak. Dziwności 
nabrało przez czas, ściślej: przez upływ czasu – i teraz, już jako parający się 
piórem, mogłem z całą swobodą nazwać to nadsańskie miejsce mojego przyjścia 
na świat – miejscem osobliwym, i zaraz, zaraz – jakbym się cofnął w dniach: 
muzyka z owej budy, ściślej z parteru dwu czy trzypiętrowej kamienicy, stała się 
znów głośniejsza. Przystanąłem dla podjęcia decyzji: wejść, czy nie wejść; mój 
małoletni wiek nie upoważniał mnie do tego, dotąd nie brałem nigdy udziału we 
wspólnych zabawach dorosłych, gdzie tańczono, przytulano się, bufet w jakim 
tam rogu izby czy pokoju zachęcał do wypitki, gadano głośno, nie zwracano na 
siebie nawzajem uwagi. Nie – to mogłem sobie tylko wyobrazić. Dlaczego więc 
wtedy przystanąłem, zastanowiłem, pasowałem się z podjęciem decyzji. Być 
może – ale to tylko luźne przypuszczenie, zwabiła mnie melodia. Dochodziła 
spoza szczelnie zamkniętego wnętrza, co warto podkreślić: ową szczelność, aby 
zapewne nikomu nie przeszkadzać. Bawili się sami, bawili się dla siebie; nikt 
z zewnątrz nie był powołany dla udziału w imprezie. Zresztą nie każdy toleruje 
muzykę, zwłaszcza obcą. Wrażliwcy, dla takich melodia cudza, nie wybrana sa-
memu, sprawia przykrość. Czy należałem do takich? nie mogłem wtedy należeć, 
jeżeli pragnąłem wejść pomiędzy tańczących i muzykantów, zresztą – co sądzę 
dzisiaj – dopiero wiek, przeżyte lata dają podobną dbałość o ciszę, wrażliwość. 
To pragnie się mieć w sobie.

Ulicą przejechał konny wóz transportowy, wiózł beki, zapewne piwa, skręcił 
w lewo, wjechał na podjazd prowadzący do wagonów towarowych. Czerwony 
rząd kolejowych wozów stał na torach poniżej podjazdu.

Stanąłem przed drzwiami, spoza których dochodziła melodia. Nacisnąłem 
klamkę, drzwi ustąpiły; okazały się drugie, z pierwszymi tworząc ciasną lukę. 
Nacisnąłem drugą klamkę. Buchnęła na mnie śpiewka. Grano:

Nie dla mnie jest
Twój uśmiech tajemniczy
I słowa pełne słodyczy
I twoje oczy drapieżne zuchwałe,
I twoje usta jak owoc dojrzałe…

Od razu znalazło się koło mnie dwóch facetów. Żydzi.
– Kawaler skąd?



129OSTATNIA, NIEUKOŃCZONA POWIEŚĆ PRZEMYSŁAWA BYSTRZYCKIEGO

– Z ulicy… – na pytanie nie wiele znaczące odpowiedziałem podobnie.
– Tu nie wolno. Tutaj się bawią tylko nasi.
Co znaczy: „nasi” – miałem na końcu języka. Odpowiedziałem grzecznie.
– Chciałem posłuchać trochę muzyki.
– Kawaler za młody – rzekł starszy z nich. Miał jakby pejsy, ale przycięte, 

marynarka prawdopodobnie była zrobiona z dawnego chałata.
– Kiedy ja lubię muzykę, szlagiery.
Z sali poprzez tańczących przedostał się ktoś jeszcze starszy. O tyle, że w tym 

rojowisku rozbawionych młodych ludzi, mógł dziwić wiekiem.
– Kawaler wszedł teraz?
Jakby nie zdawał sobie z tego sprawy. Cóż mogłem odrzec:
– Teraz…
Przypatrywałem się teraz starszemu. Jego twarz wydawała się znajoma.
– Czy można prosić nazwisko?
Wymieniłem nazwisko, dołożyłem imię.
– Kamienica w rynku to tateły?
– Tak, ojca…
– Niech zostanie. Znam jego tateły. Niech zostanie. – I do mnie: – Proszę usiąść 

gdzieś z boku. Zgoda?
Kiwnąłem głową, ruszyłem w stronę kąta, w którym znajdował się stół pełniący 

rolę bufetu. Wskazano mi na krześle miejsce pod ścianą. Po chwili ktoś przyniósł 
kieliszek wódki: niewielkie naczyńko z niebieskawym płynem. „Szabasówka” – 
usłyszałem.

– Moniek – rzekł starszy do niosącego – ty uważaj, uważaj…
Słyszałem od strony niewysokiej estrady:

… Nie dla mnie są
Ramiona twe drżące i piersi kwitnące jak róże…

Wypiłem wódkę jednym haustem. Moc płynu odebrała mi oddech.
„Śliwówka” – jeszcze usłyszałem. – Mówią śliwowica…
I zaraz wyobraziłem sobie kobiece piersi, co kwitną jak róże. Róże nie – róże, 

byle bez kolców.
Melodia dobiegała końca. Trzech klezmerów stawiało instrumenty przy nogach 

krzeseł: trąbka, skrzypce, mandolina… Jakby dla pomocy pod siedzeniem leżał 
bębenek, rodzaj tamburynu.

Nie powiem, patrzyłem z chęcią czy nawet z utęsknieniem w stronę zasta-
wionego stołu, ale owa wódka, niesłychanie mocna, później dowiedziałem się, to 
siedemdziesięcioprocentowa śliwówka, stanowi rodzaj rytualnego napoju bawią-
cych się Żydów. Piją mało, ale jeśli przyjdzie okazja, a okazja stanowi otwarcie 
nieograniczonych przestrzeni – jest to, jak doszedłem do tego też znacznie później, 
znamieniem tej rasy.
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Wróciłem myślą do ukończonego tanga, do „piersi kwitnących jak róże”, 
do tajemniczego uśmiechu. W żeńskim gronie, w którym wychowywałem się, 
modne i już niemodne szlagiery były czymś naturalnym. Akurat wtedy, zapewne 
z dbałości o czystość mowy, zaczęto unikać słowa „szlagier”, mówiono: „prze-
bój”. Termin wolno gościł w coraz bardziej codziennej mowie. Sala wirowała, 
kobiety miały bujne piersi, co drugiej zza dekoltu wystawała głownia kwiatu, 
owa róża, czerwona, tej pięknie rozkwitła, tamtej przywiędła. Nie wiem, czy 
wonna, a jeśli – to jak wonna. Aż podeszła do mnie dziewczyna, osiemnasto-
latka, nie starsza.

– Pan goj?
Nie lubiłem tego określenia, wiedziałem, że poza znaczeniem wprost, niesie 

w sobie ironię. Cóż – tak mówiono.
Kiwnąłem głową. Powtórzyłem jakby dla uspokojenia siebie: Goj… Cóż, jeśli 

wpadłeś między wrony… Nikt cię tu nie prosił…
– A gdzie pani róża?
– Rozkwitnie w czasie zabawy…
Nie znalazłem na to odpowiedzi. Nie miałem też za mocnego protestu na sam 

taniec przy moich szesnastu latach; znaczył raczej nie bardzo rytmiczne przesu-
wanie stopami po posadzce.

– Słabo tańczę…
– Damy sobie radę.
– Zresztą nie grają.– Zaraz wrócą do instrumentów.
Owo powiedzenie: „Wrócą do instrumentów” było dla mnie czymś nowym, 

tak ani w moim rodzinnym kręgu, ani koleżeńskim, czy pośród znajomych nie 
mówiono.

– Ładnie to pani powiedziała.
Uśmiechnęła się, pokazała rząd błyszczących, lekko wypukłych zębów.
Rzeczywiście, po dobrej chwili grano znów; melodia nieobca, przesiąknięta 

smutkiem, raczej nostalgią za opuszczonym miejscem.

Miasteczko Bełz,
Kochany mój Bełz,
Ach ileż to razy
O tobie ja-m marzył,
O tobie śnił…

Tańczyłem ostrożnie, aby nie deptać palców u stóp partnerki. Musiała słyszeć 
moje nucenie, przytuliła się. To prawda – przytuliła się, lecz na piersiach róży 
nadal nie wyczuwałem. Obfity, rytmicznie pracujący biust, charakterystyczny 
zapach, który daje zmęczenie.

– Jak pan się tutaj znalazł?
– Po prostu wszedłem, nie wyrzucili. Potraktowali nawet wódką…
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– Wódką? Niech pan nie pije, to dla starszych, jest zbyt mocna. Mój narzeczony 
wybiera, jak to nazywają, krajową monopolkę. Ta zwala z nóg… Co dosyć dziwne, 
na ogół pijaków wśród moich współbraci nie ma…

Wciągnąłem głęboko powietrze, pomyślałem, że gdyby tak jeszcze jeden, to 
wtedy tańczyłbym, daj Boże zdrowie. Woń czułem dziwną: odległe strony, daleki 
ruch powietrza, oddech pustyni, może to pustkowia Negev – mój Boże, Boże, tak to 
przez wieki idzie  dorosłość… Całkiem niespodziewanie powiedziałem, dla siebie 
w sposób nieoczekiwany, a nie miałem, wspomniałem pośrednio, tego zamiaru:

– Napiłbym się jeszcze jednego!
– Oj, oj, co też pan mówi. Mogą dwa zwalić z nóg…
– Niech pani pomoże.
– Przepraszam, ile ma pan lat?
– Ukończyłem siedemnaście – dodałem sobie dobrych kilka miesięcy.
– No tak, dla nas pan dorosły. Wedle naszego prawa Bar Micwa ma pan za sobą.
– Co to takiego? Nie słyszałem. Bar Micwa?...
– Uważamy pana za dorosłego mężczyznę. Nasze prawo powiada, że może pan być 

właścicielem, nosić tefilin podczas porannej modlitwy i tak dalej. Nawet żenić się…
Byłem zaskoczony. Melodia dobiegała połowy:

A ileż to razy
O tobie ja-m marzy,
O tobie śnił…

– Żenić się? Naprawdę?
– Tak mówi nasze Prawo…
– Wobec tego jeszcze po jednym.
– Oj, smyk z pana, smyk. Niech pan siada.
Moje krzesło stało niezajęte, sąsiednie też zwolniło się. Musiała mieć tak 

zwane  „chody” w tym lokalu. Podniosła rękę. Zza stołu z wódką i przekąską 
wyszedł facet w kamizelce i białej marynarce o średniej czystości; podszedł do 
nas; zdążyła już usiąść obok.

– Dwie szabasówki – zadysponowała.
– Kelner przypatrywał mi się przez chwilę.
– Dla tego pana także?
– Dwie – powtórzyła.
Dalsza zabawa przebiegała jakby w gaju śliwowym. Pamiętam, że nie opuszcza-

ła mnie. Zagadnąłem o imię. Nazywała się dla mnie nie najbardziej uroczo: Sara.
– Jak panią zwać na co dzień. Salcia mówił nie będę!
– Jak pan chce. Może być Dulcynea.
– Panna Salomka, tak będzie.
Ktoś podchodził; rozmawialiśmy. Zapamiętałem, że dopytywał się o dziadka 

Michała, z którym prowadził interesy. Ojca też znali. Nie padło ani jedno gorzkie 



132 WALDEMAR WIGLUSZ, ALICJA PRZYBYSZEWSKA

słowo. Byłem rad, że mimo nasilonego pobytu w śliwowym sadzie, gdzie wszystko 
miało ten sam zapach: sfermentowanych śliw, uważany jeszcze byłem, za, jakby 
to rzec, przychylnego gościa.

Poprosiłem o wodę, na co panna Salomka zgodziła się nader chętnie. Wypiłem 
duszkiem dwie szklanki. Śliwownik (tak to nazwijmy) trochę przerzedził się, 
pomiędzy tutaj czarnymi, cienkimi pniami drzew, widziało się spad terenu ucho-
dzący do rzeki. Tutaj wszystko musiało iść ku rzece – arteria życia, komunikacji, 
wypoczynku, osobowego piękna – o czym zapomnieć jest nietaktem.

Siedziałem na krześle, patrzyłem na tańczących. Dałem sobie spokój z nie-
równym przesuwaniem nóg na parkiecie, pragnąłem, aby minęło zamroczenie. 
Poprosiłem o jeszcze jedną szklankę wody – przyniosła mi sama. Poza tym cały 
czas siedziała na krześle obok. Poproszona przez kogoś do tańca, odparła:

– Jestem tutaj z tym młodym panem; nie najlepiej się czuje. Musimy być razem.
– Pani Salomko, pani jest miejscowa?
– Ta gdzie tam. Ja ze Lwowa… – wyraźnie akcentowała  w „bałaku” odpo-

wiedź.
Zanuciłem:         

Ta co pan buja,
Ta ja zy Lwowa
Na te kawałki to się dobrze znam.
Na takie hecy
Ja za murowa…

– Widzę, że panu to miasto nie jest obce.
– O, mało znam. Byłem dwa razy z matką u lekarza, to wszystko…
– Przedstawić sobie – odparła. – Nie mamy takiej rzeki jak u was. Pełtew 

płynie kanałami…
– Ale macie nasze serca… Jesteśmy z tym miastem związani na zabój. To 

piękne polskie miasto…
– No wie pan, bo przecież i Ukraińcy, trochę Czechów, znajdzie się też Węgier, 

oczywiście masa naszych, myślę o Żydach…
– Wiem, wiem … traktujemy je jako bardzo bliskie cmentarze… Słyszała pani 

o walkach z Ukraińcami?
– Słyszałam, słyszałam. Później były, już po wszystkim, jakieś antyżydowskie 

pogromy. Wie pan coś o tym?
– Nic o tym nie wiem. Sprawdzę. Może z lojalnością wobec  walczących za 

swoje Polaków nie było wszystko w porządku. Dziś, oczywiście bym dodał, że 
ludzie rozgrzani walką łatwo dopuszczają się podobnych wyczynów, czym bardziej 
krwawe były boje. Ostatecznie słyszało się tyle o młodzieży, która oddała życie: 
w uchu dzwoniły nazwy: Persenkówka, Góra Stracenia, Łyczaków. – Wtedy o tym 
nie wiedziałem. Za  to znów popatrywałem w stronę stołu z zakąskami i resztą. 
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Usłyszałem przy wyjściu harmider. Odwróciłem się. W progu stał policjant. Czarny 
skórzany pasek opinał mu brodę. Patrzyła też w tamtą stronę.

– Zdaje się, będziemy musieli kończyć. Jest po dziesiątej…
Policjant został zasłonięty rozgestykulowanym tłumem. Coś mówiono, prze-

kładano. W powstałym zamieszaniu nie dosłuchiwałem się słów. Policjant kiwał 
głową, wyciągnął przegub ręki, wskazywał na zegarek. Rejwach to nasilał się, 
to zanikał. Orkiestra grała, mogła to być glossa, sentymentalny komentarz do 
powstałej przy wejściowych drzwiach sytuacji.

Czy ty wiesz moja mała,
Że to tylko był żart,
Żeś mnie tak zapomniała,
Jakbym nic nie był wart…

– Co z panem robić? – zagadnęła Salomka.
– Do Lwowa razem nie pojedziemy. – Mój śliwownik już zrzedł zupełnie – 

mogłem kręty bieg rzeki obserwować bez trudu. – Idę do domu…– Jak pan  sobie 
da radę. Gdzie pan mieszka?

– Nie powiem, że daleko – wymieniłem ulicę.
– Ani znam na tyle miasta, taksówki brać nie będziemy.
Wyszliśmy z lokalu poprzedzani przez granatowy mundur policjanta: wracał 

do kanonu ulicznej służby. Na dworze się ściemniało, od zachodu płynęły desz-
czowe chmury. Salomka zatrzymała przejeżdżający fiakier. Wsiedliśmy. Furman 
cmokał na konika. Zawsze jazda takim wehikułem napawała mnie przyjemnością, 
mało – budziła rodzaj dumy, naturalnie zupełnie nieuzasadnionej. Woźnica, ra-
czej furman, cmokał na konika, czułem rodzaj powagi rozsiadły na pikowanych 
skórzanych poduszkach. Miejsca było aż nadto, nie musiałem udem dotykać Sa-
lomki. Długonoga dorożkarska chabeta chwiała grzywą. Zawsze byłem ciekaw 
nazw końskiej uprzęży: wiedziałem o chomącie, naturalnie o bocznych szlejach, 
o uzdnicy, o lejcach i kantarze. Nie wiedziałem jak nazwać rzemień biegnący od 
chomąta do fiakrowego podogonia.

– Szlica, drogi panie – odparł. – Szlica. Zaraz lunie…
– Dokąd jedziemy? – zwrócił się na koźle w stronę Salomki.
– Stąd nie widać – odparłem niepytany.
– Dokąd, panie Leszku? – powtórzyła pytanie woźnicy Salomka.
Wymieniłem ulicę. – Przez tunel będzie najbliżej – dodałem.
Zaczęło padać. Jak to w tych stronach. Małe rozproszone krople nabrały in-

tensywności, przemieniły się w strugę. Otoczenie nabrało falującej maniery jakby 
odbicie w nierównym zwierciadle. Ulewa nabierała siły.

– Dobrze, że przez tunel. Tam przystaniemy – usłyszałem od strony doroż-
karskiego kozła. – To może nie trwać długo, ale da szkołę… Widzicie państwo 
niebo?
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– Po śmierci zobaczy pan niebo – w głowie kręciło się nadal. – Albo i nie…
– U nas we Lwowie, mówiono: nie zalewaj, bo już pływam…
Powiedziałem:
– To niebo się złości, że chodzę jeszcze po ulicach.
– A co? – zagadnął furman. – Nie wolno chodzić po ulicach?
– Wolno tylko do dziewiątej i to w lecie. W zimie do ósmej. Taka szkolna głupia 

reguła.  Dobrze, że nie mam na sobie mundurka i, że jest pani. Żaden belfer, nawet 
jeśli rozpozna, nie napadnie…

– Napadnie, mówi pan. Znowu zrobili napad…
– Kto, gdzie? Gazety nie pisały…
– Nie piszą, bo chcą spokoju – usłyszałem od strony konia.
– Kto? – powtórzyłem.
– Ano chadziaje. To samo, co przed dwoma laty, nie słyszeli państwo o Gródku 

Jagiellońskim. Naskoczyli wtedy na ambulans pocztowy. Szukali chopów.
– Chopów, co to?
– Forsa. Żydzi nazywają mułys. Dość to głupio pomyślane, takich rzeczy się 

nie powtarza w tym samym miejscu.
Pani Salomka powiedziała:
– Udało im się z Hołówką, udało im się cztery lata później z Pierackim i to 

w samej Warszawie… Pewnie myślą, że są miejsca dla nich szczęśliwe…
– Tym razem się nie udało. Pilnowały męty i wojsko…
Tunel był tuż-tuż. Furman zeskoczył z kozła, podniósł budę, choć to właściwie 

nie było potrzebne: zaraz wjeżdżaliśmy w mrok przekopu. Tunel stanowił znaczący 
skrót do miejsca dokąd jechałem od owej sali z dancingiem. Wiedziałem: nad naszymi 
głowami dudniły mroczne pociągi towarowe, i zręcznie, jak gąsienice, przewijały się 
niegłośno składy osobowe i pospieszne w stronę Lwowa. Polska Kolej Państwowa 
należała, dzięki wygodzie i punktualności, do pierwszych w Europie.

Słyszałem strugi wody uderzające o napiętą skórę budy, furman nakładał pe-
lerynę z kapuzą, sen mnie morzył.

– Panu spieszno do łóżka – powiedziała pani Salomka.
Co miałem odrzec. Chętnie oparłbym się o jej ramię, pewnie miękkie, wonne 

pustynią – i przysnąłbym. Nie wypadało.
Gładki, miejski bruk pod metalowymi obręczami kół dorożki dobiegł końca. 

Tunel miał „kocie łby”. Dojrzałem jeszcze szlicę na kłębach konia, mocniej prze-
suwany z boku na bok.

Kare kłęby wysokonogiej klaczy poddawały sobie płaski skórzany postronek, 
to widziałem i wiedziałem, że jadę, bo inaczej być może bym zasnął – jednak 
śliwowica-szabasówka miała swoją moc trwałą i po pierwszym otrzeźwieniu 
trzymała w stanie łagodnej nieważkości – tak to nazwijmy. Pani Salomka zdawa-
ła sobie chyba z tego sprawę, tuż przed zjazdem do tunelu raz jeszcze zapytała 
o ulicę i numer, gdzie stałem, można powiedzieć: gdzie stałem kwaterą, chociaż 
mieszkałem u bliskich krewnych.



135OSTATNIA, NIEUKOŃCZONA POWIEŚĆ PRZEMYSŁAWA BYSTRZYCKIEGO

Lekka pochyłość i ciemność podkopu.
– Jesteśmy w tunelu, teraz może lać, rzucać nawet kotami… – mówił dorożkarz. 

Uchylił melonik na głowie, czarny, lekko zabrudzony, mówił:
– O, święty Pieter w kręgle gra – rozległ się grzmot, co mogło zwiastować 

dłuższą ulewę.
– A nazwisko dokąd jedziemy przypomina generała co bronił w 18-tym Lwowa.
– To ten sam. Szedł od zachodu, z tej strony – powiedziałem z wysiłkiem. 

Udało mi się skupić. – Dał radę wywalić Rusinów z miasta, przegonił na wschód.
– Nazywają siebie Ukraińcami – powiedział dorożkarz.
– Wiem, wiem – co miałem odrzec. – Nasz „bukwar” w szkole powszechnej 

był do języka ruskiego; o ukraińskim mówiono niechętnie…
– Takie czasy – usłyszałem od strony kozła. – Wio, Małanka, wio – to w stronę 

klaczy.
– Chyba nie wyjedziemy w deszcz – powiedziała pani Salomka.
Światło w przekopie było słabe. Zapalono wszystkie cztery latarnie, ktoś z my-

ślących znalazł się w elektrowni, a może to normalna instrukcja; pod sufitem 
chronionym drucianą siatką – akurat kiedy dorożka  dotknęła „kocich łbów”, 
jakby czekano. Jasności nie czyniły wielkiej, tyle, że zamazał się koń, z furmana 
pozostał jego kontur z prętem bata.

Znów usłyszałem nad głową poszum – musiał iść pospieszny do miasta nad 
Pełtwią. Krótki, nabierający wyższych tonów; przybierał na szybkości.

– Która godzina, jak czas? – zagadnąłem Salomkę.
Spojrzała przez przegub dłoni.
– Pięć po wpół do jedenastej.
– Raptem godzina drogi.
– Do pani miasta – powiedziałem do Salomki. – Nawet nie wiem, czy staje 

w Gródku Jagiellońskim.
– Stamtąd, to już pchli skok, trzydzieści kilosów…
– W Zimnej Wodzie staje, też po drodze – zarechotał furman.
– Panie Arciszewski, kobieta jest z nami – zdobyłem się, lekko chrypiałem.
– Ta ja nie Arciszewski, ja Wielgus.
– Nawet pańska Małanka strzyże uszami…
– Kupiłem od Ukraińca, została nazwa. Dobra chabeta…
– Godzina drogi do pani miasta. Chciałem zatrzeć wrażenie dorożkarskiego 

dowcipu, popularnego; nasze klasy gimnazjalne nie składały się z kandydatów na 
przyszłych kleryków, choć byli i tacy. Salomka patrzyła w przeciwną stronę. Mijał 
nas kapral, za nim pluton, pewnie rekrutów.

– Mój narzeczony porucznik służy w trzydziestym szóstym.
– W trzydziestym ósmym – trochę wracałem do siebie. – Na co państwo cze-

kacie, ślub to ślub.
– Mówił o kapitanie, to wtedy. Większa pensja – łatwiejsze życie. Są jakieś 

przepisy.
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Usłyszałem donośny głos od przodu:
– Pluton śpiewaaa.
Echo w tunelu wzmacniało słowa.
Po chwili:

… Takiem długo się uwijał,
Ażem zdobył specjał.
Nie jadłem, nie spałem,
Lecz o tobie myślałem
Ka-j ty, Maryś, będziesz moją-ją-ją!...

Od tego wojska szedł zapach deszczu i mydła. Na naszej wysokości – akurat 
przechodzili pod zapaloną płaską lampą – prowadzący krzyknął: „Dość!” Nasz 
koń ruszył żwawiej. Mrok z wolna rzedł, lampy zostawały z tyłu. Stanęliśmy 
przed wyjazdem z tunelu. Ulewa ustawała. Powoli wracałem do normy. Zastano-
wił mnie śpiew, wsłuchałem się w słowa marszu. W melodii nie wychwytywałem 
żadnej lwowskiej nuty. Piechurzy musieli pochodzić z innych stron. Później 
dowiem się, że od pewnego czasu osobowa polityka wojska polegała na tym, 
żeby mieszkańców poszczególnych dzielnic kraju mieszać ze sobą, zarówno 
szeregowych, jak i oficerów (tych ostatnich dotyczył zwykle termin pięcioletni). 
Była to, że tak powiem, społeczna próba uzyskania w wieloetnicznym kraju 
narodowej jedności.

Furman nie spuszczał budy, jakby liczył się, że wyjedziemy w ulewę. Przed 
nami ukazał się policjant. Był w szczelnej pelerynie, z kapuzą na głowę. Wyszedł 
z ulewy jakby zza przezroczystej kotary. Fiakier przystanął na kilka metrów przed 
wyjazdem z ciemni.

– W taki deszcz – furman zwrócił się do policjanta. – Nie szkoda zdrówka, 
panie starszy?...

– Służba – usłyszałem.
Posterunkowy zesunął z płaskiej czapki kapuzę, rozluźnił kołnierz.
– Zjedźcie trochę w prawo – powiedział – niech inni też mają drogę.
Rozpoznałem policjanta, którego przed godziną widziałem w tanecznym lokalu.
– Kogo pan teraz zobaczy, ale dobra, dobra!... Małanka lubi słuchać władzy. 

Wio, kobyłka. Tobie niechłodno… Do cioci Bandziuchowej nie pójdziemy na 
rozgrzewkę.

– Kto to jest ciocia Bandziuchowa? – w tym momencie czknąłem. Furman 
odwrócił się:

– Widzę, że było fest…
– To znaczy lwowski nocny lokal – mówiła pani Salomka. – Tam głównie 

schodzą się baciary, jest popularny…
– Baciary, kindery, to oni bronili Lwowa w 19-tym, mój Boże – furman znów 

uchylił melonik. – Brałem udział, wiem…
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– Był pan w obronie miasta? – czuję, jak trzeźwieję.
– Góra Stracenia. Dowodził kapitan Abraham, dzisiaj generał. Chłop jakich 

mało. Tak zwany   i n t y l y g e n t, jego stary robił na uniwerku. Ciężko było, oj 
ciężko, ale się (powiedział „si”) dało radę. Ten Iwaszkiewicz, dziś też w wojsku, 
a może nie (powiedział „ni”), nam pomógł…

Zwróciłem się do pani Salomki:
– Pani tam wraca?
– To moje miasto, przyjadę tutaj znów, jak narzeczony dostanie urlop. Teraz 

z tym kłopoty – zwróciła twarz w moją stronę.
– Wie pan jaka ogólna sytuacja? Przed kilku dniami minister Beck wygłosił 

w sejmie mowę o nieoddaniu Hitlerowi Pomorza i autostrady przez nasz kraj… 
Urlopy z wojska dziś rzadkie, ale może się uda…

Policjant oddalił się na dobre. Furman powiedział:
– Szpanuj Jóźku, menta knai w fajnych pikuletach… Rozumie pani? – zwrócił 

się do mojej sąsiadki.
– Mniej więcej.
– Nie wiem, o co chodzi – nareszcie przestałem czuć zawrót głowy, właściwie 

nie tyle zawrót, ile jakby ulewa obejmowała każdy widziany przeze mnie szczegół, 
przesłaniała; trochę to wszystko kręciło się.

– Za skarby świata nie byłbym polikierem – powiedział pan Wielgus, strzelił 
z bata. – Co za psia służba.  Łazić po deszczu, bo tak trza. Bo to jest pan polikier, 
co ma na bakier cwikier.

Z naprzeciwka nadjechał samochód, zdaje się taksówka. Trąbił. Furman mach-
nął batem, krzyknął:

– Mało ci miejsca, ty kuternogo! Zasuwaj, zasuwaj!
Tamten zapalił reflektory.
– Nie lubię tego, cholerna konkurencja…
Woda spływa wyjazdem z tunelu, nieduża różnica poziomów powodowała, że 

deszcz z ulicy szukał sobie drogi na zewnątrz. Wojsko już przeszło, gromadziło 
się przy wyjściu, zostawaliśmy sami, czekaliśmy na koniec ulewy.

Rozjaśniać zaczęło się gwałtownie – ani się spostrzec, kiedy słoneczna jasność 
wpłynęła do tunelowej ciemni.

– Ruszamy – rzekł pan Wielgus. – Czy państwu bardzo się spieszy?
– Teraz to już wszystko jedno, i tak jest późno…
– W domu będą się gniewać – powiedziała pani Salomka.
– Nie mam domu…
– Tam gdzie pan mieszka, to nie pański dom?
– To przystanek po drodze.
– Przystanek, dokąd? – nie ukrywała zdziwienia.
– Jeszcze nie wiem. Zapowiada się całkiem nieblisko.
– Widać, że coś się zacznie – mówił furman. – Żeby wojsko tak późno łaziło 

po łaźni. Koniec świata…
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Mrok gęstniał. Przyścienne latarnie zostawały za nami, wyjeżdżaliśmy na ulicę. 
Bruk stawał się równiejszy, metalowe obręcze kół dorożki milkły, jednostajny 
terkot nawet usypiał. Za nami, nieco wyżej, na nasypie, migały okna pociągu. 
Przyspieszał.

– Do Lwowa – powiedziała pani Salomka. – Tym jutro chciałabym wracać.
– Trochę późno, jest po wpół do dwunastej – dojrzałem na dworcowym zegarze.
– Nie wiadomo, co może być – mówiła. – Pragnę się z nim jeszcze zobaczyć. 

Może się uda…
Rozumiałem. O nic więcej nie pytałem, nie wypadało.
– Dobrze byłoby się przejechać po powietrzu. Deszcz odświeżył zug.
Ja stawiam, to wszystko niech ze mnie wyparuje. Po co mają kwękać 

tam, gdzie stoję kwaterą, że to nie uchodzi… W tym wieku? Po kim on to 
ma? Znam na pamięć te marudzenia… A po kim on to ma – to lepiej się nie 
domyślać…

– Jedziemy do śródmieścia, panie kierowco – powiedziała Salomka.
– Przysięgam Bogu – odparł pan Wielgus. – Ta ja jestem porządny furman – 

znów uchylił melonik. – Przysięgam-dręgam na babskie sumienie: żaden kierowca. 
Moja Małanka może zaświadczyć.

– Przepraszam. Może na rynek?
Miasto zasypiało. Ale pod uspokojoną wewnętrzną skorupą wyczuwało się 

niepokój, jakby głęboko ukryte uczucie zdawało się mówić, że ostatnie dni, po-
wodowane mową w sejmie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka wywołują 
poza oknami mieszkań szybsze bicie serc. Nie miałem doświadczenia, któż mógł 
znać podobną sytuację, ale wydawało się, że chociaż już późno, to poza uchylonymi 
okiennicami pali się więcej świateł niż zwykle. Co nie oznaczało wcale, że w parze 
z tym napięciem szedł pesymizm i smutek. Jeśli nawet było inaczej w pokojach 
i ciemnych, długachnych korytarzach kamienic coraz starszych, czym bliżej głów-
nego placu miasta, to ulice, chodniki, bruki, przyścienne trotuary, miały jakby dwa 
wyrazy: z jednej strony mało cywilów, zupełny brak młodzieży, z drugiej pośpiech 
i ruch, ruch, ruch: kręciło się wojsko, frajdę miały batalionowe czy pułkowe mo-
tocykle z koszami, w koszach siedzieli oficerowie, kierowcy motorów pochyleni, 
skupieni na pospiesznym prowadzeniu maszyny, nie żałowali klaksonów. Zawsze 
intrygował mnie kolor tych motocykli: jakby dojrzała wiśnia, z silniejszym zabar-
wieniem brązowym – po prostu nie potrafiłem tego ściśle określić.

Wjechaliśmy na tak zwane corso: spacerowy deptak, prowadzący także na 
wschód, w swym odległym, już inaczej nazwanym przedłużeniu – wiadomo dokąd 
biegnącym. Jakby wszystko, a przynajmniej wiele municypalnych czy miejskich 
detali, skierowanych było właśnie tam. Związek nie do rozerwania! Wojskowi 
w pelerynach lub w samych mundurach  (deszcz na dobre przestał padać) masze-
rowali chodnikami. Choć do północy zostało niewiele minut, ten mundurowy ruch 
nie tracił tempa. Wiedziałem, że z koszar spoza rzeki przez wygodny most hulały 
wojskowe maszyny. Nie brakowało samochodów. Ruch wiązał zarzeczne koszary 



139OSTATNIA, NIEUKOŃCZONA POWIEŚĆ PRZEMYSŁAWA BYSTRZYCKIEGO

z dowództwem korpusu, które znajdowało się po tej, starszej stronie miasta, ale 
w nowo wybudowanych dla swych celów budynkach.

Jakby powrót do przeszłości, okres sprzed pierwszej wojny światowej – tuż, tuż. 
Olbrzymia twierdza, trzecia na świecie, po Verdun i Antwerpii, zyskiwała dawne 
oblicze, nieuchronnie krocząca do krawędzi działań wojskowych.

Nie myślałem o tym wtedy – to późniejsza refleksja. Oddychałem pełną piersią, 
choć dym motorowych spalin nie czynił powietrza, jakkolwiek podeszczowego, 
szczególnie wonnym.

– Odpoczął pan? – zagadnęła pani Salomka.
– Będziemy musieli jechać do mnie, inaczej mnie przeklną… A właściwie, 

to chyba im na tym nie zależy. Muszę powiedzieć, że ta wasza śliwowica czy 
śliwówka ma swoją moc, nie podejrzewałem; trzyma w uśpieniu…

– Chrześcijanie-goje rzadko po to sięgają. Ma trochę rytualne znaczenie. Mniej-
sza z tym. Czasem wojskowi próbują.

Przetarłem oczy, rozejrzałem się wokół. Ilość wojska w mieście, czy impo-
nująca o tym czasie? W każdym razie, wśród rojowiska mundurów spotykało się 
wojskowych szczególnie rosłych, chodzących parami, z karabinami na pasach, 
pobłyskujące na lufach tkwiły bagnety. Jedyne wojsko o takim sposobie noszenia 
się w czasie pokoju wśród mundurowych. To żandarmeria, rodzajem służby na-
kierowana na utrzymanie spokoju wśród wojska.

Pani Salomka mówiła:
– Panu przydałby się maror.
– Nie wiem, co pani mówi.
– To gorzka przyprawa do mięsa, skuteczna przy podobnych wypadkach… 

Albo czulent.
– Jedźmy, jedźmy – zwróciłem się do pana Wielgusa. – Czuję się znośnie. 

Katedralna wieża już na niebie nie baluje…
Myślałem o tym, czy nie wyjechać za miasto ze śródmiejskich ulic, pokręcić 

się po wyniesieniach, koń fiakra tam dociągnie, samochód nie dojedzie.
– Dlaczego się pani tak mną opiekuje?
– Jest późno, a o tym czasie, o ile wiem, już studentom chodzić nie wolno. Nie 

może pan sam wracać. Do jutra wyśpię się.
– Gdzie pani mieszka?
– W hotelu. Przejeżdżaliśmy niedaleko tego miejsca. Z narzeczonym jestem 

umówiona na godziny popołudniowe, jeśli uda mu się wyjść z koszar. Mają teraz 
stale jakaś dodatkową robotę.

– Pojedziemy pod seminarium duchowne…
– Po co? – zagadnęła.
– Zobaczymy sobie miasto. Niedługo stąd wyjadę. Da pan radę, panie fiakier?
– Na sam Zamek mogę zawieś. Małanka potrafi. Byle błocka nie było.
– Nie bój nic, bo ja sam w strachu…
– Widzę – mówił pan Wielgus – że kapuje pan lwowski bałak.
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– U nas tak się mówiło, co pan myśli. Lwowska mowa, to nasza mowa, a już 
młodzieży to na sicher.

Z tej strony zegar na katedralnej wieży nie był oświetlony. Sunęliśmy wolno 
pod wyniesienie. Koń nie miał lekko, zwłaszcza, że „kocie łby” zamiast przy-
zwoitego bruku nie ułatwiały jazdy. Przed bramą zamkowego parku, po minięciu 
seminarium duchownego, kazałem stanąć. Półokrągłe wysokie sztachety z metalu 
właściwie tylko symbolicznie oddzielało rojowisko drzew po drugiej stronie od 
drogi. W dół szła parkowa aleja, wymarzona trasa dla saneczkarzy, z tym, że na 
końcu pośrodku tego zjazdu wbito metalowy słupek, nie wiadomo po jaką cholerę. 
I tak, batiary z magistratu jakby nie wiedziały, że saneczkarz, byle jako sprawny, 
mógł prześlizgnąć się bokiem: pomiędzy sztachetami a metalową przeszkodą.

Wysiedliśmy, podeszliśmy na łąkę obok. Płotu tam nie było. Miasto mieliśmy 
u naszych stóp. Najładniejsze miasto w tej części Europy, a może nie tylko w tej 
części Europy. Uchodziło za perłę wśród municypiów – główny, obok mieszkań-
ców, walor tego skupiska. Na zachód ku wyniesieniu horyzontu, rząd świateł. 
Kryjących siebie zazwyczaj, lecz jakby teraz uruchomionych, pragnących dawać 
dowody własnej obecności: to reflektory samochodów przejeżdżających wzdłuż 
latarń. Niżej ciemniało. Szła tam woda. Z daleka, z górskich źródeł, potoków łączo-
nych w zlewisko dla ukształtowania koryta rzeki. Żwirowe dno u źródeł płynącej 
wody niosło pamięć o sobie niżej, z biegiem nurtu, wystarczyło wejść do rzeki 
nawet w obrzeżach miasta, by wyczuć kamienną nierówność dna. W lewo światła 
nasilały się ku nieodległym miejscom wielkopańskich zamków, w stronę dawnej 
podwawelskiej stolicy kraju, ku Wiśle: wewnętrzna rubież Kresów Wschodnich. 
W prawo zaś – trudno o tym mówić spokojnie: ból chwyta za gardło – to ci od 
Góry Stracenia pod rotmistrzem Romanem Abrahamem, ci od Persenkówki, od 
Łyczakowskiego cmentarza, od Szkoły Sienkiewicza, od Szkoły Kadetów – punk-
ty miejskiego oporu. Ich potomkowie, przepraszam, przepraszam – to oni sami, 
osobiście jak mój pan Wielgus. Minęło raptem dwadzieścia lat, jeszcze ani jedno 
pokolenie – jeżeli przeżyli przy blisko tysięcznym żniwie obrończej śmierci. Jurek 
Bitschan – symbol. Gimnazjalista, jeden z najmłodszych obrońców miasta, czter-
nastolatek, syn lekarza z pobliskiego Kulparkowa. O nim młodopolski dramaturg 
i poeta Maciej Szukiewicz m.in. cytuje jego brata:

Tylko się dłużej od nich żegnał z moją mamą
Płakała gdym odchodził.
Wróć, wojna nie żarty
Ja wrócę, proszę pana, ale, do Sparty  
Z tarczą albo…

Oni sami, ich najbliżsi, ich najdalsi, ofiarowali nam, ludziom reszty kraju, 
miasto nad Pełtwią.

Spoglądałem bardziej na prawo.
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– Widzi pani, tam coś jest – wyciągnąłem ramię.
– Ciemno, ciemno – powiedziała pani Salomka.
– Ciemno – powtórzyłem za nią machinalnie. Ani myślałem o tym, co zwykłe 

słowo: ciemność może znaczyć. Odnieść określenie do tego, co było z tyłu, za 
nami: drzewa miejskiego parku, założonego jeszcze za c.k. Austrii, wokół leciwego 
zamku Kazimierza Wielkiego z czterema basztami, zdobnymi w dość subtelną 
attykę, gdzieniegdzie nadłamaną.

Co było przede mną? Zadawane sobie pytanie mogło świadczyć, że odejdę od 
siebie, będę próbował jakby przeistoczyć siebie, wejść w jakąś postać, wcielić 
się, co jest działaniem w istocie fascynującym (najbliżej była Salomka). Akurat 
na samym kraju olbrzymiej niecy,  w której gnieździło się miasto – reflektory, 
migotliwe światełka. Pomimo kilkukilometrowej odległości, a może właśnie dla-
tego, nocna ciemnia dawała dostrzec to światło. Dwa. Zjeżdżał pociąg z zachodu. 
Niby stał w miejscu, ponieważ był na prostej w stosunku do naszego patrzenia; 
z tym, że owo światło minimalnie przybierało na wyrazistości. Aż zaczął się obręb 
podmiejskich kamienic, świecące oczy wchłonęły mury.

– Światło, pani Salomko, światło…
– Muszę panu powiedzieć, że tak mnie dotąd nikt nie nazywał. Salomka, ha! ha!...
– Nie ma pani o to żalu?
– Nie mam żalu do nikogo – jakby zanuciła fragment arii „Halki” Moniuszki.
Wysiedliśmy przed dobrą chwilą z fiakra, pan Wielgus zdążył nawrócić. Ma-

łanka myślała pewnie to, o czym myśmy myśleli, że dobrze byłoby już wracać 
do domu.

Pani Salomka

Widziała zbliżające się do rzeki i mostu światła pociągu i trudno abyśmy nie 
mieli wspólnych myśli. Lwów. Jej rodzinne miasto. Mój nieuległy sentyment. 
Lwów. Czy nasz kraj może istnieć bez batiarów, zbiorowiska ormiańskich ka-
mienic, pomników, cmentarzy rozrzuconych nad Pełtwią? Czy może? – nie za-
dawałem sobie wtedy tego pytania, bo niby skąd? Nawet zawieszona w niebycie 
ciekawość winna mieć jakąś przyczynę. Moja towarzyszka też o tym nie myślała. 
Pewnie wspólne nam było pragnienie powrotu do domu. Z wieży doszły trzy 
cienkie uderzenia: była za piętnaście minut pierwsza w nocy; u nas mówiono 
trzy na pierwszą.

O wojsku, gdzie służył jej wybraniec, o koszarach, których w tej coraz bardziej 
napiętej atmosferze, powodowanej zbliżającym się, być może, konfliktem zbroj-
nym, wobec obowiązków dodatkowych, nie zawsze wcześniej znanych, trudno 
było znaleźć czas dla siebie, tak zwane: prywatne godziny.

– Widzi pani pociąg, wjechał pomiędzy zabudowania. Przed chwilą mijał bu-
dynki koszar 38 pułku piechoty, w którym służył narzeczony.

– Chcę go koniecznie zobaczyć, wie pan… Pan może tego jeszcze nie rozumie…
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To „jeszcze” odnosiło się oczywiście do mojego wieku. Wiedziałem jedno: 
jeśli chciała poślubić oficera-goja, musiała być katoliczką. Jak to wyglądało w jej 
przypadku? Zdarzali się przecież i oficerowie Żydzi. Nie miałem ani odwagi, 
ani prawa pytać ją o to. Co najwyżej stworzyć taką sytuację, w której sprawa ta 
wyszłaby sama na jaw. Na przykład umówić się z nią na mszę świętą. Ale jutro, 
a właściwie dzisiaj, wyjeżdża do Lwowa: być może nigdy jej nie zobaczę.

Zeszliśmy z pochyłej nocnej łąki, miasto zostało przesłonięte kamieniczną 
zabudową, w ciemnościach. Odległą ciemność przekreślały rzędy przyulicznych, 
przydrożnych latarń.

– Gdzie nasz powóz? – zagadnęła pani Salomka.
Okazało się, że pan Wielgus z fiakrem stoi w głębokim cieniu katolickiego 

seminarium duchownego, szkoły kleryckiej – nota bene o bardzo dobrej renomie 
dzięki swym profesorom, dzięki olbrzymiej, zasobnej w starodruki bibliotece, 
o której wiedziałem to i owo. Musiał nie dosłyszeć pytania Salomki – odpowie-
działa nam cisza. Krzyknąłem:

– Panie Wielgus, panie Wielgus, gdzie pana poniosło!?...
– Ta ja tu. Podjechać?
Dostrzegłem, że zdejmuje koniowi z pyska worek z obrokiem, ściąga zwierzęciu 

sznurki zza uszu, owinięty sznurkiem worek chowa pod siedzenie kozła.
– On tam jest…
– Teraz widzę – odparła pani Salomka.
Podjechał na drugą stronę jezdni w smugę światła. Wsiedliśmy. Pochyłość 

ulicy wyłożonej „kocimi łbami”, spychały siedzących ku przodowi, ku miękko 
wyściełanej ławeczce na wysokości kolan. Łatwo dawała się złożyć i zamknąć, 
co zrobił woźnica zatrzymując na chwilę powóz.

– Teraz dokąd?
Chciałem powiedzieć: „Na ulicę obrońcy pańskiego miasta. Stąd przywiódł, 

z zachodu, pomoc walczącym w 1918”. Ale było to głupie. Wypowiedziałem 
tylko nazwisko tego żołnierza, późniejszego generała. Pan Wielgus znał ulicę, 
wiedział dokąd jechać.

– Ja zawsze jest na miejsci, proszę kochanych państwa. Tak szybko nie daję 
nogi, nie uciekam… – poprawił się.

– Przejedziemy koło pałacu biskupa – zaproponowałem.
– Jaka wola…
Skręcił.
– Tu dawniej była szkoła – pokazałem pani Salomce długi, dość banalny bu-

dynek po lewej.
Szkoła to była albo parafialna, kanoniczna czy jak tam, może inna, wedle ów-

czesnego zwyczaju. Wiek siedemnasty, może osiemnasty.
I już, poza łagodnym łukiem, ukazała się biała budowla pałacu. W oknach 

ciemniało, na piętrze od strony ogrodu było światło. Zawieszone w pustce czy-
niło wrażenie latarni, coś niosącej, coś zapowiadającej – dobrego czy złego, nie 
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potrafiłem sobie odpowiedzieć. Może ktoś tam, w schludnie urządzonym pokoju, 
siedział nad jakimiś pismami, studiował żywoty świętych, błogosławionych, dzieje 
Kościoła lub samą Biblię.

– O tam, widzi pani to światło?
– Ludzie pewnie się uczą – powiedziałem do Salomki.
– Jakiś ksiądz kładzie się spać, phi! – Po sekundzie: – Tu mieszka biskup?
– Właśnie.
– Może on sam. Żydowscy rabini też mają zwyczaj czytać Talmud w nocy. 

Niektórzy.
– Tu jest katedra – pokazałem na drugą stronę.
– Będę do niej po ślubie chodziła, wiem – odparła; zawiesiła głos.
Na końcu języka tkwiło pytanie o jej katolicyzm, sytuacja była dogodna. Dałem 

spokój: nie moja sprawa.
– A może czytała pani o Torquemadzie?
– Kto to był?
– Taki mnich, zdaje się dominikanin (mało wtedy wiedziałem na ten temat). 

Przewodził Inkwizycji w XV wieku, przepraszam: Świętej Inkwizycji…
– O Inkwizycji słyszałam. Tępiła też Żydów…
Pożałowałem, że poruszyłem ten temat, nawet w sposób tak ogólnikowy. Po-

wiedziałem:
– Głównie miała na oku ochrzczonych Arabów w Hiszpanii (później, i to 

znacznie, doszedłem do przekonania, że działalność Torquemady, mniej jego 
poprzedników i następców, pomyliłem co nieco z świeżo ochrzczonymi Ży-
dami).

Zeskoczyłem z powozu, podałem towarzyszce rękę. Przyjęła moją dłoń, lekko 
znalazła się na chodniku. Weszliśmy do korytarza prowadzącego do hotelowego 
holu. Po świeżym przemytym deszczem powietrzu, uczułem lekki zawrót głowy. 
Jakby zauważyła moją niepewność. Podparła mi łokieć.

– Niech pan uważa. Zaraz odpoczniemy…
Hotelowy hol był duży i jasny. Zupełnie pusty. Na ścianie wisiała dobra kopia 

„Bitwy pod Grunwaldem” Matejki, pośrodku sali tryskała niewysoka fontanna 
w kręgu kamiennego baseniku.

– Ładnie tutaj!
– To zdaje się najlepszy hotel w tym mieście – powiedziała Salomka. – Niech 

pan siada na kanapce; o coś zaraz poprosimy.
Usiadłem pod ścianą. Zjawił się kelner. Był zaspany, w oczach niósł niedawne 

przebudzenie. Pani Salomka pomyślała chwilę. – Zaraz, zaraz – mówiła.– Macie 
wodę Vichy?

– Tak jest, proszę pani.
– Ale oryginalną.
– Tak jest, proszę.
– Poprosimy z bąbelkami.
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Po chwili przyszedł z tacą, dwiema szklankami; pośrodku zastawy królowała 
duża zielona butla z grubego szkła. Rozłożył serwetki, butlę postawił pośrodku 
stolika.

– Czym jeszcze służyć?
– Dziękujemy.
Zainteresowała mnie etykieta na szkle: duża, szeroka, o cielistym kolorze. Fran-

cuski napis wypełniał cały papier. Pośrodku, w owalnej ramce, rysunek, nieduży, 
zapewne źródeł tej wody: jakieś wieże, urządzenia, tężnie czy coś takiego. Nie 
rozumiałem ani słowa z francuskiego tekstu. Pani Salomka zapytała, czy chcę, aby 
przetłumaczyć ten napis. Po co. Musującą wodę nalałem jej i sobie. Piłem chciwie. 
W miarę przełykania płynu jakby wzrastało pragnienie. Płyn z bąbelkami jakiegoś 
gazu mile łechtał przełyk. Opróżniłem szklankę, nalałem drugą.

– To tak przychodzi – mówiła Salomka – dopiero po jakimś czasie…
Poczułem się wyraźnie lepiej. Wszystko wracało na swoje miejsca. Urlich von 

Jungingen na obrazie Matejki przestał się głupio uśmiechać, miał prawdziwe prze-
rażenie w oczach, które malarzowi udało się wyraźnie ale bez agresji zaznaczyć. 
Litewska sulica przebija zbroję na udzie wielkiego mistrza, a jeden lub dwóch 
drwali zamachiwało się okszą dla zadania ciosu. Mogło to wszystko zachodzić 
na siebie, ale wyraźnie wracałem do normy. Na pewno nie słyszałem bitewnego 
hałasu: okrzyku rycerzy, jęku rannych, pisku koni. Król Jagiełło stał daleko, prawie 
na okraju horyzontu, w otoczeniu nielicznego rycerstwa, z odległości obserwował 
przebieg bitwy. Zapewne scena ta dotyczyła momentu już po epizodzie z Dypol-
dem Kokeritzem von Dieber, olbrzymem, który samotrzeć zaatakował polskiego 
monarchę. Odwagi temu rycerzowi w białym płaszczu z czarnym krzyżem na 
ramieniu odmówić nie można.

– Jestem tam – pokazałem na złoconą ramę.
– Gdzie?
– No tam, koło naszego króla.
– Po której stronie – uśmiechnęła się. – Widzi pan, jedni mają krzyże na ra-

mionach.
– A jak pani myśli? – w tej chwili zobaczyłem jej twarz w pełnym świetle. 

Stwierdzałem, że była bardzo ładna. Dotąd umykało to mojej uwadze.
– Jest pan ze mną. Zaraz będzie pan w domu. Pan Wielgus czeka.
Minęliśmy prezbiterium katedry, piękne w swoim kroczącym kamiennymi 

przyporami wystroju; gotyckie, gdy resztę świątyni zbudowano w renesansie. 
Zjeżdżaliśmy i to znów po „kocich łbach”.

– Mogliby tę ulicę lepiej wybrukować. Co, panie Wielgus?
– Ta czemu ni…
Widziałem na grzbiecie Małanki tańczącą szlicę uprzęży; nad głową furmana 

chwiał się uwiązany do końca biczyska wetkniętego w skórzaną tuleję postronek 
bata. Corso, główna spacerowa ulica miasta, wiała pustką. Dawny, gorączkowy 
ruch zamarł, nie widziało się już spieszących mundurów – godzina była późna.
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– Czemu nie na dworzec, tamtędy najbliżej – zagadnąłem Wielgusa.
– Przysięgam Bogu, że po kładce nad torami nie umiem jeździć.
Rzeczywiście, nad torami ongi przerzucono dość szerokie przejście dla pie-

szych, o czym w tej chwili nie pamiętałem.
– Mnie proszę do hotelu – powiedziała pani Salomka. – Do domu pojedzie 

pan fiakrem.
– Dobra.
– Który hotel? – zapytał furman.
– Ganza – mówiła – jest bardzo późno. Nie będzie pan miał o to do mnie żalu?...
– Mam przede wszystkim wdzięczność dla pani za opiekę nade mną, nad nie-

zbyt trzeźwym uczniem gimnazjum nr 578. Przy moim szesnastym roku życia to 
zdarzyło się po raz pierwszy.

– Ale też i szabasówka miała swoją siłę. Ani pan sobie wyobraża: śliwowica 
o siedemdziesięciu procentach alkoholu…

– Daj Boże zdrowie – powiedział pan Wielgus, który dosłyszał; lekko obrócił 
się na koźle.

– Daj Boże zdrowie, a Matka Boska dużo pieniędzy…
– Zawsze są potrzebne – usłyszałem od sąsiadki. – To już tutaj. Zajdzie pan 

na moment? – zagadnęła.
Nigdy dotąd nie byłem w hotelu; z okazji należało skorzystać.
– Pan poczeka chwilę – rzekła do furmana.
– Poczekam, poczekam, my do ucieczki nie nawykli.
– Mogę pójść na piechotę, to już niedaleko, pół godziny spaceru.
– Nigdzie pan po nocy nie będzie sam łaził. Na pana fiakier poczeka.
 Wypiłem jeszcze jedną szklankę, trzecią. Zielona butla została prawie opróż-

niona. Salomka spojrzała na zegarek.
– Siedzimy już kwadrans…
– Mam sam nie iść… Boi się pani, żeby mnie miejscowe batiary nie napadli?
– Niech pan nie będzie taki mądry…
– O której jutro odjeżdża pani do Lwowa?
– O dwudziestej drugiej czterdzieści cztery. Peron pierwszy. A co?
– Nic. Pani pociąg idzie pewnie z Krakowa. Punktualny, można nastawiać 

zegarki. Z wyniesienia wokół miasta widać, jak zjeżdża ku mostowi.
– Pragnę pani raz jeszcze serdecznie podziękować za opiekę nad gimnazjalistą. 

Przerwałem, patrzyłem na obraz bitwy, podświadomie szukałem wśród skłóconego 
zbrojnego tłumu, w bitewnym kurzu, dowodzącego tymi wojskami Zyndrama 
z Maszkowic. Ciekawe, które to Maszkowice? Pewnie nowosądeckie – muszę 
sprawdzić. I tak nagle jakbym go zobaczył, Zyndram, w zamęcie wojskowego 
rozruchu, chociaż tego nie byłem pewien. Salomka stała przy mnie, patrzyła 
wzdłuż mego wzroku.

– Chodźmy – mówiła – chodźmy. Pan Wielgus czeka, koń się niepokoi…
– A czy pani ma na myśli, że konie na obrazie są spokojne? Niech pani   spojrzy…
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Pożałowałem tych słów, w sposób taki, niepozbawiony ukrytej niegrzeczności, 
nie należało mówić. Kto inny zająłby się mną tak, jak ona?...

– Idziemy, idziemy…
Pocałowałem ją w rękę, nie odmówiła. Skierowałem się ku wyjściu z holu. 

Obejrzałem się, widziałem jak podchodzi do portiera wydającego klucze do pokoi. 
Miałem jej twarz przed oczami: prawie czarne włosy z rudym odcieniem, błysz-
czące oczy, bardzo regularne rysy, wyraziste czerwone usta, końce małych uszu 
ukrytych pod kapeluszem… Co tu dużo mówić – była ładna, i to nawet bardzo.

Salomka – Salomea.

Pan Wielgus

Myślałem o niej i byłem zdziwiony jej zachowaniem. Cóż ja, gojski chłopiec, 
mogłem ją obchodzić? A może to znamię, niespotykane często gdzie indziej, 
mieszkańców nad Pełtwią. Mało pośród Polaków znalazłbym takich, by postąpili 
podobnie. Tymczasem spotkało mnie to od Żydówki.

Korytarz jaśniał coraz bardziej. Obróciłem się jeszcze raz; akurat zobaczyłem 
panią Salomkę jak obrócona do mnie tyłem odbierała z portierni zapewne klucz do 
swego pokoju. I już powiew świeżego powietrza. Byle Wielgus czekał i jego Ma-
łanka. Zresztą, mój Boże, do miejsca mojego pobytu nie miałem stąd daleko. Tyle, 
że podeszczowa noc, co pewnie i dobre zjawisko: na ulicach prawie nie spotyka się 
ludzi. A furman czekał. Podszedłem do fiakra. Koń miał znów obrok przy pysku.

– Widzę, że dba pan o konika…
– To klacz. A trza, trza, chleb daje…
– Usiądę obok pana, mogę?
– Tu niewygoda, twardo.
– Proszę pozwolić.
– Jaka wola.
Stanąłem na osi przedniego koła, wskoczyłem na kozła.
Ruszyliśmy.
– Tam gdzie była mowa?
– Tak. To kwadrans jazdy.
– Musimy przez kamienny most.
Należało zawrócić, objechać dworzec, i dalej, dalej.
– Długo pan bronił w 18-tym Góry Stracenia?
– Góry Stracenia?... – widać było, że dorożkarz zbiera myśli. – Podczas obrony 

miasta?
– Podczas obrony.
– Od samego początku.
– Całe miasto walczyło?
– To szło powoli, mówi się: krok po kroku. I Szkoła Sienkiewicza pod kapita-

nem Borutą-Spiechowiczem, też dzisiejszym generałem z Persenkówki. Bili się też 
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w wielu innych miejscach – na Cmentarzu Łyczakowskim, na głównym dworcu 
kolejowym, Szkoła Kadetów… Właściwie całe miasto.

– A odsiecz przyszła stąd, od zachodu…
– Ja znaju – rzekł z ukraińska czy rosyjska. – To przegoniło hajdamaków, 

zepchnęło poza miasto.
Zbliżaliśmy się do torów kolejowych, skręciliśmy na tak zwany kamienny most.
– Panie Wielgus, czy to prawda, że później były żydowskie pogromy?
– A co pan chce? Tak trzymali z Ukraińcami, szczególnie ich milicja i kurwy, 

a znali miasto i ludzi, przez donosy robili dużo złego. Nie wiem, czy walczyli 
bronią. Ja tam nie był. Nazywali ich męty społeczne: Polacy, Ukraińcy i nawet 
sami Żydzi…

– Baciarnia walczyła o miasto przeciw Ukraińcom…
– To też prawda. U nas, u Abrahama, dużo było tej wiary na Górze Stracenia … 

Wiele tu nie pobałakam, o tym się nie mówiło. Słyszałem, że trwało to dwa dni, 
ani wiem, ile zginęło ludzi. Nasza wojskowa żandarmeria przywróciła i zrobiła 
porządek raz dwa.

Nachylił się w prawo, ze skórzanej tulejki wyjął biczysko.
– Wio, Małanka, wio! wio!
Zjechaliśmy znów ku torom kolejowym, wzdłuż biegu szyn, do ulicy przy 

której stało więzienie.
– Furdygarnia – powiedział pan Wielgus, wskazał biczyskiem w lewo. Spoj-

rzałem na wysoki biały mur, strażnice, wieżyczki po rogach tej zabudowy, na 
szeroką bramę, w której tkwiła furtka: u jednych wzbudzała strach i nienawiść, 
u innych westchnienie za wolnością, na zakratowane okna. Najwyższe piętro miało 
na oknach kosze – zonty.

– Furdygarnia – powtórzyłem za furmanem – zaraz skręcimy w prawo; jeszcze 
z trzysta metrów.

– Mogą być i trzy kilosy…
– To tu.
– Ta ja si spodziewał, ale wolał nie pytać.
Zeskoczyłem z kozła.
– Panie Wielgus, musimy kiedyś pójść na piwo, opowie mi pan o sobie.
– Co ja tam mam do gadania o sobie. Zresztą taki młody piwa jeszcze nie pije…
– Dzisiaj była generalna próba…
– Ja nic nie widział…
– Zamówię sok. Chcę więcej wiedzieć o obronie Lwowa. W szkole mało o tym 

mówią.
Zapłaciłem za cały kurs, skierowałem się do furtki w fabrycznym parkanie. 

Była zamknięta. Podszedłem pod latarnię, spojrzałem na zegarek, dochodziła w pół 
do drugiej. Wróciłem, pociągnąłem za dzwonek raz i drugi. Po pewnym czasie 
usłyszałem kroki. Fabryczny portier przekręcił po drugiej stronie klucz w zamku, 
wyjrzał przez szparę.
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– A to pan!... Już coś tam gadali…
– Kto?
– No, tamci – wskazał na willę.
– Mogą mnie… wie pan co…
– Ta czemu miałbym nie wiedzieć.
Dałem napiwek, ruszyłem ku domowi. Uświadomiłem sobie, że zapomniałem 

zapytać Wielgusa, gdzie ma swoje stałe miejsce postoju. Było takich kilka miejsc. 
Trudno! Będę musiał szukać.

W domu wszyscy spali; słyszałem, że ktoś gada przez sen; po chwili ktoś inny 
wstał, poszedł do toalety. Pomyślałem: byle nie wpadł do sedesu: jest dziurawy, 
rozbitą ma fajansową muszlę; jeszcze ów ktoś spłynie do kanału. Zwinięty położy-
łem się na swojej leżance, dość wąskiej, z wysiedzianymi zapadnięciami w pluszu. 
Przykrywający koc trochę uładzał ten mebel. Myślałem jeszcze, od którego postoju 
w mieście rozpocząć szukanie pana Wielgusa. Z tym zasnąłem. Po nocy budziło 
szczekanie psa. Wstałem późno, domownicy siedzieli już przy śniadaniu. Ubrałem 
mundurek. Usiadłem przy stole już sam. Śniadanie podano skromne, jakby dbano 
o moją „linię”.  Domowe niewiasty nie grzeszyły tak zwanym „kobiecym opły-
wem”, i brzuchy i ramiona mogły iść o lepsze z kończynami ciężarowców. Nie 
wspominam o naprawdę „horyzontalnych siedzeniach”, to znaczy przesłaniających 
patrzenie, bo tego nie ma z czym porównać. W każdym razie, chociaż do mojej 
osoby taka odchudzająca dieta nie powinna się była odnosić, skromność jedzenia, 
by nie rzec: niedostatek, stosowano z całą konsekwencją – nie wiem: z surowością 
prawa narzuconego temu domowi, z nawyku, z własnej potrzeby…

Wyszedłem z domu od razu po śniadaniu. Minąłem więzienie – Wielgusową 
furdygarnię, do centrum miasta szedłem przez „kładkę”, przez którą pan Wielgus 
nie mógł fiakrem przejechać. Ani dziwota: drewniany pomost na metalowych pod-
porach, przeskakujący szyny kolejowe, przeznaczony był wyłącznie dla pieszych. 
Doszedłem do dworca. Stał obok budynku stacyjnego PKP.

– Dzień dobry, dzień dobry! Miałem szczęście, łatwo pana znalazłem.
– Wystarczy zapytać każdego fiakra.
– Pan Bóg łaskawy. Chodźmy na obiecane piwo.
– Ja nie obiecywał.
– Ale ja obiecywał. Tam, przy dojściu do „kładki”, widzę szynk. Co pan na to?...
– Nachman. Niezły. Można pójść, pilnuje porządku. Wyrzuca pijanych chłopów, 

nie lubi tych z Pikulic.
– Czemu?
– Podobno kiedyś go tam okradli…
Spojrzałem, że Małanka nie była całkiem siwa, jej maść miała czarne kosmki, 

zwłaszcza od strony brzucha. Nogi dłuższe niż przypuszczałem.
– Podjadę, niech pan wsiada.
 Stanęliśmy pod szynkiem. Był to właściwie tak zwany „Pokój do śniadań”. 

Pan Wielgus zabrał bat, siedzisko kozła przewrócił „do góry nogami”.
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– Nieczynne – powiedział. – Fajrant. Niech inni se zarobią.
Lokal był prawie pusty, ciemnawy. Za wysokim szynkwasem stał rosły męż-

czyzna z dość długą siwą brodą, w czarnym błyszczącym chałacie przewiązanym 
fartuchem, w jarmułce na szczycie głowy. Zaraz znalazł się przy nas.

– To un się zdecydował. Tyle tu stoi, a nie zajrzy.
– Ten młody zaprosił. Piwo jest?
– Dlaczego miało by nie być? Jakie?
– Jak to jakie? Lwowski browar…
– Służę. A dla młodego pana co podać? Raz i piwo można.
Mundurek z tarczą na ramieniu krępował, choć nikt nosa do mego kieliszka 

nie będzie wtykał. Ale to taka robota, że później bywa tak albo siak. Nie wolno 
zapomnieć o wczorajszej  generalnej próbie. Woda Vichy postawiła na nogi. Dziś 
nie czułem ani bólu głowy, ani słabości; jeno pragnienie. No tak, tyle, że pani 
Salomki przy mnie nie będzie… Zresztą dobrze się złożyło: dzień w szkole był 
wolny. Tylko pierwsza i druga licealna miały zajęcia, zdaje się wojskowe: Pe-Wu.

– Po co ten mundur? – zagadnął pan Nachman. – Po cywilnemu lepiej. Dzisiaj 
każdy „idzie w mundur”…

– Szkoła zabrania, nie wolno. Jak nikt nie widzi, to co innego.
– Wczoraj łaził na cywila – rzucił pan Wielgus. – I było fajno…
– Było późno, belfry nie szwendają się o tej porze, rano muszą do szkoły. Sok 

z kropelką – zadysponowałem.
Szynkarz przez chwilę patrzył na mnie z uwagą, pewnie chciał zrozumieć 

intencję. Odszedł. Pan Wielgus bat położył pod krzesło, długie biczysko puścił 
między stopy.

– Zara wracam, trza koniu…
Wiedziałem: obrok.
– Niech tyż coś ma z życia! – krzyknąłem za nim. Ani się obejrzał.
Pan Nachman przyniósł smukłą butelkę lwowskiego piwa, ciemną, z elipso-

watą naklejką. Otwartą, korek położył obok. Kufel barwnie rżnięty oświetlał nas.
– Proszę pana – powiedziałem do szynkarza – podobno okradli pana w Wy-

szatycach?
– Nie w Wyszatycach, ino w Pikulicach. Goje-złodzieje. Zawsze biorę tam 

mleko, sam cymes.
– Po co mleko? W takim miejscu jak to mleka się nie pije.
– Pan dobrodziej sam zobaczy – oświadczył Nachman.
Żałowałem, że wdałem się w taką rozmowę, ale teraz to już trudno. Nachamn 

mówił:
– Jest u nas, Żydów, na obiad przygotowywana na szabat, ale w szabat tego 

robić nie wolno, szabat to szabat, bez pracy; więc rychtowana dzień wcześniej. 
Co za jedzenie: fasola, mięso, ziemniaki, kasza perłowa i tak dalej. To się nazywa 
czulent. Goj tego nie powinien, dlatego dolewamy dla panów trochę mleka. Takie 
jak z Wyszatyc nie psuło potrawy, a czulent był trefny.
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– Niech pan da – powiedziałem. – Kropelka może być?
– Kropelka wszędzie może być – szynkarz poprawił jarmułkę. – Przyniosę 

obok, sam sobie doleje albo i ni…
Mleko podano w rodzaju pucharu, który może służyć do jakiś obrzędów – nie 

znałem się na tym. Wódkę w kieliszku na nóżce.
Wrócił pan Wielgus. Ktoś w ciemnym kącie salki poruszył się. Widziałem, że 

idzie ku nam. Śmieszny facet. W świetle dojrzałem ubranie bardziej obcisłe niż 
pozwalała na to figura, czarne, takież pumpy przy jasnych skarpetkach, w ręku 
habik, nazywany też melonikiem albo dęciakiem, podpierał się parasolem. Składał 
się jakby z dwóch części: góra i dół, złączonych w pasie. Podszedł, zapytał szeptem:

– Panowie słyszeli?
– Wiele rzeczy. My wszystko wiemy… – Koło Zimnej Wody obrzucili pociąg 

kamieniami, w Gródku Jagiellońskim mieli strzelać…
– Kto? – nie wytrzymałem.
– Jak to, kto? Pan nie wie. No tak, pan młody. Ukraińcy!
– Gdy tak dalej pójdzie, będzie coraz cieplej – powiedział furman.
– Przepraszam panów – wyszeptał nieznajomy. Nałożył melonik. Kiedy szedł, spo-

strzegłem, że krok ma chwiejny. Przedtem dostrzegłem, że zęby ma złote, obie szczęki.
– O obronie Lwowa, panie Wielgus, o obronie Lwowa…
– Ha! ha! To jest nasz Lemberg kochany… – zanucił. – Miasto miłości  i snów… 

– Tam łyczakowskie są pany, każdy tam kocha za dwóch…
– Fajno – powiedział Wielgus. – Obrona Lwowa, ba!...
– Od kiedy na Górze Stracenia?
– Od początku, zaraz jak nastał porucznik Abraham. Baciary i baciarygi si 

pchali jak nas tu nic, tyle, że do teraz nie mieli broni. Znalazł się i kinder jeden 
z drugim, przyniósł ze sobą obrzynek dla prywatnych potrzeb, więcej było z pi-
stoletami, najwięcej z kosami.

– Z czym? Co, szli do roboty na łanie pszenicy?
– Kosa to nóż. Później porucznik dostał kapitana, nie przyjmował już ferajny 

bez broni palnej. Miałeś, bardzo dobrze; nie miałeś – zdobądź na wrogu. Kłopoty 
były z zaopatrzeniem w żywność. Coś tam dosyłała Szkoła Sienkiewicza, dojście 
trudne, pod ogniem, mocno broniona przez kapitana Mieczysława Borutę-Spiecho-
wicza, coś tam dostał kto inny. Ale ferajna głodowała. Robiła wypady, nielegalne, 
miejscowa ludność cierpiała, nie tylko ukraińska, ale polska i żydowska. Dowódca 
zakazał tego. Zresztą sam lubił bojowe hece. Wiele wypadów prowadził osobiście. 
Dla mikrusów był ojcowski, a mieliśmy piętnastolatków. Tak to szło dzień po dniu, 
dzień po dniu, do chwili odsieczy. Generał z zachodu przywiózł dużo wojska.

Pan Wielgus mówił, że sytuacja w mieście i na obrzeżach Lwowa zmieniła się 
w ciągu trzech, czterech dni. Musiał podkreślić, co prawda to było już później, że 
tak twardo walczących żołnierzy jak tych z Poznania czy z Poznańskiego rzadko 
można spotkać. Ordnung, pierwsza klasa, posłuszeństwo, nawet błyszczące guziki 
u munduru, czyszczone codziennie.
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– Nie wiem, jak bez tych, co przyjechali z generałem i z dalekiego Poznania, 
dalibyśmy radę…

Znów zjawił się Nachman. Przyniósł nowy kieliszek wódki, i coś bardzo sma-
kowicie wonnego na talerzu.

– Trochę mleka do środka, poczekam…
Wiem, nie chciał aby było koszerne. Wielgus żłopał lwowskie piwo; na widok 

drugiego kieliszka, pierwszy wziął w duże dłonie.
– Za nas wszystkich, za to, co będzie! – jednym haustem połknął całą zawartość. 

Spróbowałem zrobić z moim naczyńkiem to samo, nie dało rady.
– Niech pan je – doradził furman.
Danie było znakomite. Żałowałem, że wcześniej nie znałem tej potrawy.
– Dużo poległo?
– Poległo. Miśku Skrobisz, Tońku Szczepanowski, jeszcze trzech.
– Na ilu?
– Było nas tam różnie, mniej więcej dwudziestu. Abraham kazał się okopać. 

Ryliśmy głębokie rowy, potrójnie drutowali. To był dobry sposób: ludzie czuli się 
pewniej, a hajdamaki trzymali się z dala.

Mówił o ochotnikach. Przekradali się przede wszystkim nad ranem. Dużo 
szkolnej młodzieży. Posterunki miały z nimi skweres – jak się wyraził: kłopot – nie 
było przecież wiadomo, czy to swoi, czy obcy. Ale rozkaz z bronią obowiązywał. 
Mógłby nawet sam nieboszczyk Marynowski przyjść z majchrem i kastetem, nie 
poradziłby. Własna strzelająca rura. Więc wracali owi nieuzbrojeni, dowódca dawał 
przewodnika, często drugi raz nie pokazywali się.

– Co, odeszli, zginęli?
– Nie wiadomo.
Podniósł rękę, poprosił szynkarza.
– Ale czasem przychodzili znów i z tym, co trzeba: taskali werndle, nawet 

manlichery. Płonęły dzielnice. Biły się poszczególne miejskie obwody.
Nazwisk dowódców, to on nie pamięta, ino tych najbliższych. Wie, że nie-

przyjaciel kilka razy przecinał linię kolejową dojazdu do miasta, w którym te-
raz siedzimy, ale nasi odbijali. Były też wypadki pospolitych zbrodni ze strony 
„chodziaji”, choć i nasi (dodał półgłosem) nie zaciągali pożyczki. Co pan chce: 
baciarnia. Tak jakby ceglarz Marynowski… Co komu po tym! Dowódcy karali, 
musieli się czymś różnić od tamtych.

– Na przykład w niedalekich Niżankowicach hajdamaki umęczyli na śmierć 
ochotniczkę z dalekiego Poznania. Leży na tutejszym cmentarzu…

Byłem słowem furmana, zaciąganym z lwowska, jakby bardziej i bardziej  
otoczony, raczej coraz lżejszy, niby podnoszony; ta mowa stanowiła coraz ściślej-
szą zaporę wokół przed wrażeniami dochodzącymi z zewnątrz. Jakbym wnikał 
w trans budowany opowiadanymi wydarzeniami sprzed dwudziestu laty. Mowę 
pana Wielgusa przetykały strzały karabinowe, huki armat, pospieszne stebnowanie 
karabinu maszynowego, jakieś dodatkowe odgłosy, krzyki, ale to potęgowało tylko 
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moje odosobnienie w tym pokoju do śniadań. Nie przerywałem opowiadaczowi. 
Wiedziałem,  że moje słowo może wybić go z toku. Tymczasem pan Wielgus jakby 
coraz bardzie żył własną opowieścią. Już nie mówił do mnie, pewnie nie mówił 
do nikogo, mówił tylko do siebie. Poprosił o nowy kieliszek. Czułem się niby 
niewidoczny, jakby przez pewien czas na wczorajszym  five o’clocku.

– Pan ćmagi, nie?... – zwrócił się do mnie.
Przemilczałem pytanie, co było tym łatwiejsze, że bawiłem tak przecież daleko 

od tego miejsca, od tych ludzi, od tych czasów. Sam zdążyłem zjeść czulent z kro-
plą mleka, aby odjąć koszerność: trefny, to trefny; zostawiłem na talerzu perłową 
kaszę, której nie lubię. Wtedy drzwi knajpy otworzyły się na oścież, błysnęły 
bagnety na karabinach, weszło dwóch żandarmów. Wielgus przerwał opowieść. 
Oni obeszli lokal, zaglądali do ciemnych kątów, zasalutowali przed Nachmanem, 
oparci o szynkwas pogadali, znów zasalutowali, wyszli.

– Kanarki… – Po chwili: – Wypad na Persenkówkę. Przytaskali rannego har-
cerza. Od niego Abraham nie chciał broni. Żadne wielkie mecyje: dostał trochę po 
nogach. Całkiem szac chłopaka: nie płakał. Został u nas. Mieliśmy wolne miejsca, 
bo kilku zginęło. Zbudowaliśmy barak, ot, taka wojenna chawira.

Wypił. Mówił jak brakowało wody, trzeba było odpędzić Rusinów od odnogi 
Pełtwi. Przez ten brak mogli przegrać całą wojnę. Ale jednego nie był w stanie sobie 
darować: dowódcy. Jego stary to jakiś uczony czy profesor; sam bojowy, klawe 
chłopisko, sprawiedliwy, nawet ćmagi napił się z żołnierzem. Byle nie na służbie.

Czas uciekał. Przyszli nowi goście. Nie wiem dlaczego: oni prawie wszyscy 
szukali ciemnych kątów. I ktoś podobny do Abrahama – tak jak znałem z fotografii 
kapitana-rotmistrza, późniejszego generała. Dobrze zbudowany, postawny, i blon-
dyn prawie biały. Buty miał z cholewami, z wysokimi oficerskimi „szklankami”. 
Musiałem chwycić się krzesła, aby w nastroju, w którym tkwiłem przez opowieść 
pana Wielgusa, nie wstać, zameldować się nowoprzybyłemu. Usiadł niedaleko nas. 
Mógł to być oficer po cywilnemu. Zamówił halbę piwa. I jakby to, może właśnie 
cudzy płyn, coś panu Wielgusowi przypomniał.

– Ta mamciu, ta ja nas nic!
Podbiegł do szynkwasu, chwilę rozmawiał z panem Nachmanem. Ten poprawił 

myckę na głowie, coś powiedział, nie dosłyszałem; podniósł palec długi i biały. 
Po chwili na szynkwasie stanęło wiadro. Wróciło pod blat, i znów pokazało się 
na ciemnej desce bufetu.

– Ta ja zapomniał. Małanka tyż chce pić…
Przeszedł z wiadrem przez lokal, wrócił po dobrej chwili.
– Żaden lwowski browar tak szybko si nie chleje. Za jedną razą dała radę 

całemu wiadru.
– Już dobrze po południu. Nie wiem, czy słyszał pan, jak bili u reformatów. 

Bardzo panu dziękuję za opowiadanie. Pewnie jeszcze zobaczymy się.
– Ta czemu ni…
– Muszę uciekać. Jak się spóźnię nie dostanę obiadu…
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– Ładny szpas – rzekł furman. – Mają tam jeszcze innych młodych?
– Nie mają. Wie pan: złośliwe, chciwe baby…
– Podwiozę, będzie szybciej.
Małanka miała wilgotne chrapy. Trochę wody na trotuarze. Ruszyliśmy, Wiel-

gus popędzał konia. Szlica na grzbiecie chabety chwiała się, woźnica mówił: 
„Dawaj, koniku, dawaj, musimy pana zawieźć na czas. Inaczej zostanie z pustym 
bandziochem”. Było po drugiej.

Po przyjeździe chciałem zapłacić furmanowi.
– Co pan myszuge?...
Portier był inny niż wczoraj, mniej znajomy.
– Pytali się o pana.
– Kto się pytał? – Nie wyglądało to prawdopodobnie.
– Ta najgrubsza pani.
Obiad wyjąłem sobie z tak zwanej bratrury. Po obiedzie postanowiłem wrócić 

do szynku.
„Jak się bawić, to się bawić.
Spodnie sprzedać, frak zastawić.”
Ów facet, w moich oczach podobny do generała Abrahama, jeszcze siedział. 

Zobaczył, uśmiechnął się. Wstał, podszedł, wyciągnął rękę. Uścisnąłem dość 
dużą dłoń.

– Nie będzie kłopotu z mundurkiem… Tacy jak pan bili się w 18-19-tym  roku 
we Lwowie. Przepraszam, jak godność?

Pewnie szło o nazwisko. Wymieniłem. Oderwałem z ramienia tarczę z numerem 
„budy”, przypiętą do rękawa na zatrzaskach.

– To pańscy krewni owi od drzewa, czy jak mówią: od drewna?
Przyświadczyłem.
– Zamawialiśmy tam robotę. Koszary przy 3 Maja dostały nową podłogę.
Akurat nic mnie to nie obchodziło.
– Taki ruch wszędzie? Co się dzieje?
– Sytuacja…
– Ludzie siadają po ciemnych kątach…
– Odruch. Przepraszam, że o to pytam, przecież tak mało się znamy. Do której 

klasy się chodzi?
– Trzecia gimnazjalna. Mam wrażenie, że ukończę. W szkole jakby trochę 

popuścili.
– Tu jest odpowiedź! Wie pan, napięcie polityczne…
– Mówią o wojnie z Niemcami.
–  Nie wiadomo. Może Hitler zrezygnuje, ale na to nie wygląda. Jego ostatnia 

mowa w Reichstagu wskazywała na co innego.
– Wojna… Na pewno wygramy tę wojnę…
– To tak się mówi. Szukamy sojuszników. Francuzi, Anglicy… Ale III Rze-

sza jest bardzo silna. Zbroi się od sześciu lat, a przemysł ma olbrzymi. Ostatnio 
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wypędzili od siebie Żydów wprost przez granicę, do Polski wypędzili. Musie-
liśmy ich przyjąć, choć to nie nasi obywatele. Przedtem urządzali pogromy… 
Zresztą, po co o tym gadać. W każdym razie ma pan pewnie szesnaście lat lub 
coś koło tego. Na was, jako młodych, spadnie duża odpowiedzialność. Jesteście 
pokoleniem, które, jeśli, co nie daj Boże, wybuchnie wojna, odegracie poważną 
rolę.

Wolałem, że mówił o tym, niż o nowych koszarowych podłogach.
– Chciałbym napić się piwa…
– W tym wieku? Zresztą ma pan mundurek, tarczę.
– Teraz już nie ma, siedzi w kieszeni, a o tym czasie żaden belfer tu nie zajdzie, 

ćwiczą w „budzie” Pe-Wu. Sami mają inne miejsca. Jest czas na lwowski browar.
– No, no – odparł. – W pańskim wieku piwa jeszcze nie pijałem, ale czasy się 

zmieniają, prawda.
Uchwytem na papierowe serwetki w postaci równoległych blaszek zastukał 

o swój kufel. Zjawił się pan Nachman.
– Dwa piwa.
– Ten młody tyż? – zagadnął szynkarz.
– Dziś młodzi szybko dorastają…
– U nas zawsze wszystko jest sy-git.
– Co pan? – odparłem. – Ta pewnie…
– Jadł czulent. To dobre jedzenie…
– Obiad w domu też. Niech się pan nie boi. Pejsy mi nie urosną…
– Ani pejsy, ani broda. Obrzezać się, to by pan nie poszedł… Zresztą mój gość 

za duży. Już niosę.
Mówiliśmy o sytuacji, właściwie przy głosie prawie cały czas był mój roz-

mówca, sam zadałem kilka pytań. Nie rozumiałem, po co Hitlerowi potrzebna 
autostrada przez nasze Pomorze. Mój pan pociągnął z halby, zamyślił się. „To, 
wie pan, pierwszy krok – mówił. – Ta autostrada stała się później zaporą (tak po-
wiedział: zaporą – nie bardzo wiedziałem, co to znaczy) do naszego morskiego 
brzegu. Wkrótce zmieniona granica nie do przekroczenia…

– Coś o tym mówił Beck.
– Racja, racja – spojrzał na mnie z uznaniem. – Wstał, zdjął czarną marynarkę, 

został w samej koszuli. Racja… Przepraszam, jak na imię?
– Leszek.
– Racja, panie Leszku. Na szczęście wojsko mamy dobre, więcej sprzętu, 

liczniejsze oddziały, lotnictwo, czołgi. „Na siłę odpowiemy siłą…”
Powtórzyłem: „Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da. Na siłę odpowiemy 

siłą…” – zapamiętałem te słowa, słuchaliśmy przemowy ministra w sejmie na 
dwugodzinnej lekcji fizyki. Belfer zawiesił na godzinę nudy o działaniu ciepła 
w cieczy – kalorymetria, czy jak to się zowie. Akurat tak byłem tym ciepłem 
zaciekawiony, jak koszarową podłogą przy ulicy 3 Maja. Klasa słuchała przemó-
wienia ministra Becka.
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– Przypadł mi pan do gustu – mówił ów, według mnie, oficer w cywilu. – Nawet 
to piwo dodało sprawie animuszu (znów nie zrozumiałem tego wyrazu). Spojrzał 
na zegarek, cyferblat przykrywała metalowa kratowniczka.

– Niech pan pamięta, że tacy jak pan, nawet młodsi, bronili miasta nad Pełtwią.
Domyśliłem się, że idzie o Lwów. Pamiętałem z rozmowy z panem Wielgusem.
– Co my będziemy mieli do roboty? Broni nam nie dadzą, za młodzi…
– A tym we Lwowie dali? Często zdobywali sami.
Chciałem mu opowiedzieć o mojej  małej przygodzie z ważnym przedmio-

tem: pistoletem mojego ojca, austriacki frommer kaliber 7,65, sprawny, piękna 
oksyda. Waliłem w tak zwany filunek od dołu drzwi w naszym letnim domku za 
miastem raz po razie, tak, jak podajnik magazynku podsuwał pociski do komory 
nabojowej. Ten ciągły siedmiostrzałowy ogień nie mógł być uznany za strzelanie, 
na przykład, z korkowca. Postawił na nogi sąsiada, któremu wcześniej za karę 
zastrzeliłem kurę z frommera: łaziła po naszej kukurydzy, objadała. Poleciał na 
policję, doniósł, chachmyta, że bawię się prawdziwą bronią, strzelam. Do matki 
przyszedł elegancki policjant i grzecznie poprosił, abym tego więcej nie robił. 
Zabronione. Na dodatek miałem swój debiut informacyjny: miejscowy dziennik, 
polityczny przeciwnik ojca, zamieścił nieomal krwawe sprawozdanie o tym kurzo-
-kukurydzianym wydarzeniu.

– Niech się pan nie martwi.
Włożył marynarkę, poszedł do bufetu, pewnie zapłacić, choć mogłem to zrobić 

sam, chyba, że wypił beczkę piwa, kiedy jadłem obiad z domowej bratrury.
– Niech się pan nie martwi – powtórzył wracając. – Jesteśmy przygotowani.
Przysiadł jeszcze.
– Co prawda zabraknie nam dwóch-trzech lat do osiągnięcia pełnej gotowości 

bojowej, ale przecież to nie od nas zależy. Dlatego staramy się o sojuszników. 
Dalecy to alianci, prawda…

– „Alianci”, co to jest? – używał języka, którego wśród moich kolegów nie 
stosowano.

– Sojusznicy, przyjaciele… Rozbudujemy przemysł zbrojny. Powstaje Centralny 
Okręg Przemysłowy, COP, rozwijamy lotnictwo, mamy bombowce jedne z naj-
lepszych na świecie, tyle, że jeszcze tego wszystkiego za mało. Nie zapominajmy 
o marynarce wojennej. Tylko jednego brakuje…

– Pieniędzy?
– Nie. Czasu.
Zapiął marynarkę, znów spojrzał na zegarek. Podał mi dużą dłoń.
– W bufecie wszystko załatwione.
Wyszedł pospiesznie.
Czas. Brakuje czasu. Co to znaczy? Dla mnie to była kategoria myślowa nie wzbu-

dzająca głębszego namysłu: ot, upływ chwili. Można byłoby zastanowić się, czym 
jest właśnie chwila? Naturalnie, że można. Tylko, że właśnie: po co? Taka potrzeba 
nie funkcjonowała we mnie, a jeśli już miałbym to jakoś przedstawić, uciekłbym się 
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do praktycznego pojęcia: mignięcie, machnięcie przedmiotem, na przykład szablą. 
Chwila. Ważne, by nie spóźnić się na ósmą do szkoły, na seansie filmowym być 
od samego początku, dajmy na to z Tomem Mixem: „Szatański plan”, „Odwieczny 
wróg”, nie zapomnieć o umówionych na termin znajomych, którzy w określonym 
czasie przechodzili koło naszego domku zbudowanego na podmiejskich wynie-
sieniach, by pograć w piłkę nożną. Piłkarskie polany sąsiadowały z rozłupanymi 
betonowymi stropami, poszarpanymi ścianami i straszyły zniszczonymi fortami 
bojowymi z czasów, kiedy to miasto nad rzeką podczas pierwszej wojny światowej 
było trzecią co do wielkości i siły twierdzą na świecie, po Verdun i Antwerpii.

Czas. Wejście w sprawę. Aż tyle znaczy, że nie daj Boże – tak rozumiałem słowa 
mojego rozmówcy sprzed kilku chwil, którego brałem za oficera w cywilu. Czy 
mogłem myśleć o uwyraźnionych przez studia i filozofię kategoriach teraźniejszości, 
przeszłości i przyszłości. Bo tylko przy takiej koniunkcji (teraz już znam ten język) 
znaczenie i wartość dla chwili występować są w stanie swojej pełni. Różnica tkwi 
w faktach: oczekiwanie jest zarysem sprawy, zarysem życzeniowym, działającym 
na wielu polach – nie wymienię wszystkich, tutaj, powiedzmy, na polu wyobraźni, 
niepokoju radości, na polu (co ociera się o magię) tajemnicy. Sądzę, że dlatego 
oczekiwanie ma tak wiele wspólnego z wiarą: religia, spełnienie Obietnicy, moralny 
blamaż jako owoc oczekiwania. Stąd bierze się nasze zaufanie do Boskiej tajemnicy, 
i – oczywiście – nasz niepokój. Ostatecznie życie pod tym kątem można traktować 
jako grę, jakkolwiek mało to stosowne do Prawd Wiary rozumianych ściśle. A także 
radość człowieka ze spełnienia z oczekiwanego ma wiele wspólnego z wiarą: religia 
spełnienie. Przyszłość (bo ten temat się narzuca) – są to jednak stwierdzenia banalne.

Czas – konieczny, ba, nieodzowny atrybut istnienia: po zdaniu matury w trzecim 
gimnazjum, gdzie łaciny uczyli tęgo, powiedziałbym: condicio sine qua non. Ale 
właśnie to  była przyszłość, przyszłość. Pełna niepokoju. Po rozmowie z panem 
w butach z cholewami jakbym lepiej rozumiał sprawę, mówiąc ściślej: zagrożenie.

Wiadomo, że linia czasu, to linia życia: prosta, pokrętna, zawęźlona albo jak 
alpinisty, obciążona na końcu ciałem wspinacza: nie można jej ugiąć – i prostota 
i wytrzymałość.

O przeszłości gadał nie będę. Wiem: generalnie formowanie na przyszłość, 
wychylenie ku dniom, które dopiero nadejdą. No tak: przeszłość to zamknięta 
na klucz szuflada. Choć można tu doszukiwać się znamion przyszłości. – tak czy 
inaczej: zostawmy to.

Nie mogłem o tym myśleć. Skąd mnie do tego: trzecia klasa gimnazjum. Z ła-
ciny ledwo dukałem katylinarkę: Quo usque tandem abutere Catilina patientia 
nostra?….  Psychologia, socjologia, nauki społeczne, a przede wszystkim filozofia 
– znane tylko z nazwy. Więc skąd. Czasem nie rozumiałem prostych słów, które 
tu i ówdzie znajdowały się w obiegu.

Mój niepokój trwał we mnie. Wojna.
Musiało chyba tak być: była w ruchach zawładna i nawet z dala wydawała 

się energiczna. Uważnie rozejrzała się po lokalu. Wyszła zza lady, zaglądała do 
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ciemnych kątów. Podeszła do mnie. Stanęła naprzeciw mojego stolika, podparła 
się pod boki, zapytała, co ja tu robię, uczeń gimnazjalny. „Kawaler taki młody…”. 
Co miałem odrzec. Nie lubię hucpy. Są tacy, co zwyczajowo albo bezrozumnie 
negatywną ocenę podobnego zachowania nazywają antysemityzmem. Odpowie-
działem na sposób na tyle spokojny, na ile było mnie stać.

– Jestem u was klientem. – I dodałem dla hecy: – Chciałbym napić się piwa…
– Piwa? – powtórzyła. Jej głos źle ukrywał niedowierzanie.
Za ladą pokazał się pan Nachman. Rozejrzał się po sali, jakby kogoś szukał. 

Poderwało go, prawie podbiegł do nas. Wziął kobietę pod łokieć, na pewno nie 
bez wysiłku doprowadził za szynkwas. Coś mówił w jidysz, czego, naturalnie, nie 
rozumiałem. Prawie wypchnął ją poza drzwi prowadzące dokądś tam, może do 
kuchni. Od razu znalazł się przy mnie.

– Niech łaskawy pan-chłopiec nic sobie z tego nie robi. Jest trochę myszuge.
Rozumiałem, że postępowała przewrotnie, byłem jej klientem, a handel, zwłasz-

cza dla Żydów, rzecz święta. Patrzyłem przed chwilą w jej oczy, miała nieznane 
mi błyski. Peruka na głowie przechyliła się, zasłoniła ucho. Mogła w pełni nie 
dosłyszeć mojej odpowiedzi. Powtórzyłem:

– Jestem klient pani…
Teraz pan Nachman kontynuował:
– Jej ojciec trafił do Kulparkowa… Kawaler wie, co to Kulparków?... Straszy 

gości. Mamały jaka-taka, dlatego wziąłem ją za żonę. Chroń nas ojcze Abrahamie! 
Lekarz Schulkin zalecił codzienną mykwę.

– Mykwa? Co to jest?
– Basen z wodą. Ma być przy przyjęciu naszej wiary.
– To żona nie jest Żydówką?
– Jest po matce, ale gorzej, gorzej: jest myszuge. Nie ma tu być, ale czasem jej 

się zdaje inaczej… Będzie pan kawaler starszy i żonaty, to sam zobaczy, jak baby 
potrafią w a r i a t o w a ć.

Tymczasem trwały wakacje. Wyjechałem za miasto. Na wsi nie czuło się na-
pięcia. Żniwa przebiegały jak co roku, do stodół zwożono zżęte zboże. Stado krów 
bez różnicy w odniesieniu do lat wcześniejszych, wieczorem przydreptywały z pa-
stwisk, ta i owa porykiwała, garnęły się do koryta z wodą. Parobek machał korbą 
studni, wydobywał z głębi cembrowin wiadra pełne wody, lał i lał. Aż zaczęły 
odwracać głowy, same szły w stronę obór.

Wróciłem do miasta w połowie sierpnia. Matka mawiała o podpalaczach. Nie 
rozumiałem sprawy.

– Co to jest?...
Ukraińcy. Podpalają nawet pojedyncze snopki zboża na zżętym łanie. Stogi 

siana, kopice zbiorów. Gdzieś tam dopadli dworu Fijałkowskich, spłonął w trzech 
czwartych…

Podpalacze. Napięcie dawało się odczuć nawet na ulicy. Odnosiłem wraże-
nie, że młodzież w tym roku wcześniej wraca z wakacji. Spotykałem kolegów, 
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którzy powinni jeszcze bawić na wsi, na kolonii czy gdzie tam. Pokazały się 
afisze z magicznym wąsem i prawie ruchomą sylwetką  żołnierza, podpisane: 
„Polacy do broni!...”. Na ekrany kin wróciły filmy z dawnych czasów, starzyzna: 
dotyczyły wojny. Powodzenie miał, jak zresztą zwykle, obraz z Adolfem Dymszą 
jako żołnierzem, grał również Lopek Krukowski, Zula Pogorzelska, ktoś jeszcze. 
Oficerowie zapełniali corso, byli liczniejsi niż zwykle – musiała nastąpić dalsza 
część cichej mobilizacji. Wojsko wracało z manewrów. Szło przez Rynek: zmę-
czeni, zakurzeni, uśmiechnięci. Dziewczyny podbiegały do nich, dawały bukieciki 
lub wręcz bukiety kwiatów. Wciskali te chabazie, jak nazywaliśmy owe wiązki 
zieleni, za pasy główne. Grała orkiestra koło magistratu, sam generał jeden i drugi 
przyjmował oddziały. Masa ludzi. Jakby to było święto pułkowe, nawet państwowe. 
Wystawiono maszty z chorągwiami, ojciec założył melonik i sztuczkowe spodnie. 
Tak ubierał się tylko na większe oficjalne święto, nawet w niedzielę zachowywał 
tu umiar. Melonik, to było całe niedzielne przebranie.

Tymczasem wracało owo wojsko: kompania za kompanią; jakby doznali 
równo wojskowego wysiłku – wydawali się bowiem tak samo zmęczeni. Pie-
chota.  Na łydkach już nie noszono tradycyjnych owijaczy, bufiaste u dołu 
spodnie sięgały butów. Te buty były świadectwem marszowego trudu. Zaku-
rzone, jakby zmęczone samodzielnie czy samoistnie, niezależnie od utrudzenia 
samego piechocińca.

Piechota. Za którą dreptała kawaleria. Po koniach idących jakby o szybszym  
oddechu, ze spuszczonymi głowami, również można było rozpoznać utrudzenie. 
Wojskowa orkiestra grała wciąż: skończył jeden zespół, melodię podejmował 
zespół bliźniaczy sąsiedniego pułku. Oglądałem to w nastroju szczególnym; ni to 
zazdrość, ni wspólne zmęczenie, przede wszystkim szacunek.

A może miałbym wtedy trudności z mówieniem; łamiący się głos, cichszy. Na 
szczęście byłem sam.

W wypadku wybuchu zbrojnego konfliktu, czy ktoś od nas zostałby powołany 
do szeregów. Myślę o ojcu. Wiek miał stosowny. W garderobie wśród płaszczy 
drzemały bojowe utensylia (używam tu takiego języka aby sobie odbić przecież nie 
tak jeszcze dawną nieświadomość, brak znajomości rzadziej używanych terminów 
polskiej mowy), a zatem pośród garderoby trzymał ojciec owe utensylia: karabin, 
ani znaleziony na placu boju, ani podarunek, ani zdobycz; po prostu pozostałość 
po pierwszej wojnie światowej. Często brany do ręki. Manlicher.

Spójrz na mego manlichera,
Każdy żołnierz nie umiera…

Lubiłem zapach wazeliny, którą smarowany bywał regularnie raz w roku – przy-
pominała natarcie wielonarodowego wojska w wysokich z przodu czapkach. Także 
bagnet oprawny w czarą pochwę z kulką na końcu. Osobliwe zjawisko stanowiła 
szabla. Z piękną, snycerską wręcz rękojeścią, pojemną, ochronną, kształtną. Także 
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symbol czasów dawnych i czasów dzisiejszych: buty. Ojciec tkwił w artylerii, gru-
bo na palec: Austria walczyła z Włochami. Nazywane „bergsteigery”, pomagały 
w chodzeniu po włoskich szczytach.

Nie wiem jak to wyglądać miało w praktyce – w rodzinnym domu wojsko czy 
nie. Można było domniemywać, że wojna przy rzetelnym i honorowym wsparciu 
zobowiązanych i słowem i międzypaństwowym traktatem Anglików, mój Boże: 
Zjednoczone Królestwo: mandaty, obszary powiernicze, przede wszystkim kolonie 
i tak dalej; oraz trafiliśmy przy słownej i szlachetnej Francji, zwyciężczyni sprzed 
lat dwudziestu: Somma, Verdun, Paryż…, będzie długa! Właśnie! Właśnie! Więc 
wszystko może się przytrafić , albowiem nikt nie zna dnia ani godziny! Trafiliśmy: 
dokonano czwartego rozbioru naszego kraju. Nawet dzisiaj nie potrafię pisać o tym 
spokojnie. I to nie przy milczącej zgodzie, ale przy pełnej, aktywnej aprobacie, 
podpartej samodzielną inicjatywą naszych najwierniejszych sojuszników. Wpierw 
pozwolono na wywiezienie ludności, zniszczono inteligencję, następnie zabrano 
nam połowę Polski. Połowa ludności, kwiat umysłu i serca, połowa obszaru: Lwów, 
Wilno – przepraszam, przepraszam! Zostawmy to!

W gimnazjum zanosiło się na odwleczenie roku szkolnego wobec tak zwanej 
sytuacji ogólnej. To jedna z przyjemniejszych wieści docierających do kolegów-
-miglanców. Mówiono o 10 września jako o początku nauki.

Nie było to wiele, przeszło tydzień różnicy, ale zawsze coś. Mogło to też 
świadczyć, że poza naszą wiedzą o sytuacji ogólnej zachodzą wydarzenia, których 
nie jesteśmy świadomi. Prasa oczywiście pisała szeroko na temat ogólnych przy-
gotowań, gotowości, ale przecież mogły dziać się sprawy przeciętnemu obywa-
telowi niewiadome. Na przykład, o ile pamiętam, nie było gazetowych doniesień 
o ludobójczej mowie Hitlera, do której sam przyznawał się bez skrępowania. 
Nawoływał: „Wydałem rozkaz zabijania bez litości i bez miłosierdzia mężczyzn, 
kobiet i dzieci polskiej mowy i polskiego pochodzenia. Tylko w ten sposób zdo-
będziemy potrzebną nam przestrzeń życiową…”. Polska będzie wyludniona i za-
siedlona Niemcami. „Gdzie padły te zabójcze ostrzeżenia? Na jakim parteigu? 
W Reichstagu? Na zbiorowisku setek tysięcy a może i milionów ludzi z okazji 
faszystowskiego zjazdu partii?”

Być może. Ma miejsce wypowiedzenia tych słów mniejsze znaczenie. Jest fak-
tem, że padły z ust führera 22 sierpnia 1939 roku; mówione do narodu, który wydał 
wielkich pisarzy, znakomitych filozofów, wielkich techników – naród uchodzący 
za przodujący w rozwoju europejskiej cywilizacji. Można pytać bez końca: jak to 
się stało? Przecież psychoza, zbrodnicza, ludobójcza nie ogarnia całego narodu. 
Przecież sprawiedliwi są światłem świata. Przecież przeciętnie sprawny umysł, 
któremu nie musi wtórować dobre ludzkie serce, potrafi odróżnić pospolitą zbrodnię 
kobiet, starców, dzieci od tak zwanych konieczności placu boju.

Timeo Danaos et dona ferentes. Ci Danaowie, to byli nasi sąsiedzi, kul-
turą błyszczący Niemcy. Jak im tedy wierzyć? Jak zaufać na bliższą i dalszą 
przyszłość. Naród się zmienił, dziś jest inny niż dawniej!... Dobra! Dobra! Nie 
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dość zresztą liczni, których nie sieją. Rodzą się sami! Wiemy, o co chodzi. Nie 
trzeba tu dla pełnego zrozumienia wymieniać desygnatu nazwy. Powtarzam: 
wiemy, o co rzecz idzie! Hitlerki w tym narodzie rodzą się co jakiś czas. Tyle, 
że okoliczności, warunki historyczne stawiają tamę ich ludobójczym zamiarom. 
Wystarczy obejrzeć kościół, katedrę czy bazylikę w Spirze na południu Niemiec 
(nie wiem, jaki jest kościelny status tej świątyni) aby się przekonać, że gdzieś 
tam, nad lasami, rzekami, górami, czy w tym olbrzymim kościele o ścianach, 
sklepieniach i kolumnach jak lita skała, o prezbiterium jak w skale wykuta ol-
brzymia nisza – mieszka Bóg.

 Ale nie wiedzieliśmy, o ile pamięć mnie nie zawodzi, o owych ludobójczych 
słowach przewodnika tego narodu mędrców i odkrywców.

Za to miglance miały radość w oczach, donosiły półszeptem, aby sprawy nie 
zapeszyć, że wakacje mają trwać o kilka dni dłużej. Darowanemu koniowi w zęby 
się nie zagląda. Poprzestać na małym – dobre i to.

Pojechałem znów na kilka dni na wieś. Rozgrzane miejskie chodniki, hałas, 
nocne i nieustanne pomrukiwania pojazdów, głównie wojskowych, w powietrzu 
pył i nieustanny zapach benzyny – nie zatrzymywały wśród kamienicznych murów. 
Tydzień wolny przede mną, czas dla samego siebie, a  może – ale nie zapeszajmy!

Włodarz czyli karbowy przywitał mnie ze zdziwieniem, lecz łatwo zrozumiał 
sytuację. Krowy, po napojeniu, szły do wieczornego udoju. Parobcy, czterech, 
zjechało z pola jak po sznurku; dali koniom wody, wpierw rozluźniając kantary, 
wyjmowali z pyska uzdy. Zdejmowali chomąta, owe elipsowate naszyjniki, owijali 
szlejami, podtaczali wozy pod wozownię, zabierali orczyki i wagi, wodze, raczej 
lejce, stanowiły przedmiot szczególnej troski. Rozpoczynał się zachód słońca, czer-
wień wkoło nabierała intensywności. Wszedłem do olbrzymiego sadu: jedenaście 
rodzajów jabłoni: wczesne malinówki i papierówki, późniejsze renety szare i złote, 
boskopy… Przy dworskim ogrodniku i przy mnie drzewa kwalifikował specjalista 
spod lwowskich Dublan. Wyniesienie odsłaniało południową stronę pól. Lekka 
mgiełka, prześwietlająca, kryła ścierniska, słoneczna kula szła ku czarnej kresze 
lasów, biegnących faliście: Bieszczady. Dalekie rzędy borów przyciemniały; słońce 
w połowie swej drogi jakby załamane, dawało światło bez cienia. Szło stamtąd 
powietrze – czułem się niby uniesiony, dobrych kilka metrów nad ziemią, jakby 
niskopienne jabłonki zostawały w dole, leciałem ku odległym drzewom na hory-
zoncie, zajmowała myśl, co zobaczę po drodze, tylko zające i sarny, a może ujrzę 
dzika, maciorę z prążkowanymi dziećmi, a może wilka – choć jeszcze wczesna 
godzina – a może króla tej leśnej gęstwy: samego niedźwiedzia. Nazwę go jakoś, to 
będzie mój miś za owe wszystkie niedogodności miasta z nader dużym garnizonem 
wojskowym. Musiałem jednak stać na ziemi, bo tak, jakbym poczuł upojną woń 
konia. Konie do jabłkowego sadu nie wchodziły – to jasne. Złudzenia otaczające 
jakby materializowały się, walczyły o lepsze ze spostrzegalną rzeczywistością: 
słońce krajem swego kręgu dotknęło linii lasu, za chwilę wszystko pokryje cień. 
Nie pokazał się ani daleki miś, ani dzika maciora z młodymi. Choć miałem już dla 
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niego nazwę: Stąpajło. Niby z lwowska; zawierała jednak więcej atmosfery ogólnej. 
Stąpajło. Jakby widziany między drzewami młodniaka, pomykający niespiesznie 
swoim tropem. Brązowy miś, dar natury tych jedynych na świecie gór, wzgórz 
i hal-połonin, których klimat, barwa i znaczenie, z wyjątkiem Vincenza, nigdy 
na serio nie były przedmiotem literatury. Załamanie słońca uległo wyrównaniu: 
miałem teraz cienie jabłonek, i tych wiadomych, i tych mniej znanych, starannie 
okopanych wkoło na szerokość owocodajnej korony drzewa.

Jeżeli powiem, że biegł czas, dopuszczę banał do głosu. Na wsi spokojnej, może 
mniej wesołej niż zwykle, której głos zdoła oddać co trzeba, nie odczuwało się 
narastającego natężenia dni. Miasto miało własny puls, zwłaszcza taki, o którym 
tu bezimiennie wspominam. Ale i wiejski rytm życia jakby uległ spowolnieniu, 
dostojności: ludzie chodzili większymi krokami, mimo to wolniej, mniej udawało 
się słyszeć piskliwego studziennego wału na gospodarskim okólniku, nawet bydło 
zachowywało się jakby ciszej. Bociany odleciały wcześniej niż co roku, gawrony 
zbijały się w duże gromady, krakanie tych ptaków, nawet niezwyczajne, bo w trak-
cie lotu, nabrało ostrości; mój miś – Stąpajło nie pokazywał się, niby znalazł sobie 
gawrę na późną jesień, choć to nie w misia zwyczaju. Promienie słońca padały 
prosto, dawały cień jak zwykle. A jednak czułem, że winienem wracać do domu.

W mieście na ogłoszeniowych słupach rozlepiono afisze, i tam, gdzie nigdy 
nie widywało się żadnych publicznych zawiadomień. Po dobie zdjęto te papiery, 
by nazajutrz powrócić do tych ogłoszeń. Mobilizacja. Pobór prawie powszechny. 
Był koniec sierpnia 1939 roku.

Mobilizacja.
Dni zyskały na przezroczystości. Nie tylko dlatego, że od pewnego czasu po-

goda się utrzymywała nienaganna – tak to widziałem, jakbym wzrokiem sięgał 
poza najbliższy czas. Na ulicach tłoczyli się cywile, wśród tego tłumu widywano 
niewielu wojskowych. Pułkowe ciężarówki zwoziły poborowych do koszar.

Aż nadszedł pierwszy września roku tysiąc dziewięćset trzydziestego dzie-
wiątego.

Wyszedłem rano z domu jak zwykle, szedłem pod górę. Słyszałem poszum 
motoru wysoko-wysoko. Leciał. Nie zasłaniany obłokami, bo obłoków nie było. 
Rad byłem z tej pieczy, trzymanej tam, hen w górze – znaczyła, że jesteśmy 
gotowi.  Zresztą tak się słyszało wokoło: gotowi! Później okazało się, że to był 
samolot wroga, wywiadowczy, dla penetracji tej części kraju. Wiadomość o wy-
buchu wojny przyszła koło południa. Podawano przez radio komunikaty, jakieś 
cyfry. Co należało robić? Ano nic nie należało robić! Jedyna nadzieja w tym, że 
zapomniano o szkole, o początku roku nauki, z czego wynikał termin rozpoczę-
cia łażenia do gimnazjum, odsunięty, jeśli tak można powiedzieć, w niebyt. Poza 
tym niewiele wiem, za wyjątkiem jednego: napadł mnie paroksyzm śmiechu. Nie 
był to śmiech rozluźniający, dający uspokojenie; to raczej jakaś reakcja, pewnie 
nerwowa, której znaczenie w tych pierwszych chwilach było nie do odczytania. 
Tym dzikim śmiechem wzbudzałem wyraźny niesmak otoczenia.
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Nie byłbym zdziwiony, jeśli pukaliby się w czoło, albo wyrażali opinie wiadomo 
jakie. Czy znaczyło to cokolwiek? Niosło to jakieś ukryte w sobie znaczenie? Miało 
zapowiadać coś, czego nie byłem w stanie zrozumieć? Oto pytania, na które nie ma 
wyraźnej odpowiedzi. Dla rozluźnienia, aby wyjść z opończy wewnętrznego terroru 
obecnie niejasnego paroksyzmu, pomyślałem o bieszczadzkim misiu. Stąpajło. 
Gdy widziałem to zwierzę, nogi tak stawiało w owym napotkanym młodniaku, 
że nadana w myśli nazwa wydawała się nader trafna. Ukazał się przez moment 
w czasie którychś wakacji spędzanych na południu. Znikł. Myślałem teraz o misiu 
z herbu miasta, niestety czarnym, nie brązowym, o innych misiach tarczowych, 
królujących na municypalnych symbolach Berlina, Madrytu, tym różnych od na-
szego, że tamte stały, jeśli dobrze wiedziałem, a nasz szedł ku zachodowi. Skąd 
nadciągał – właśnie, właśnie! – skąd nadciągał nieprzyjaciel. W tym miejscu należy 
powiedzieć nie „nieprzyjaciel”, a wróg. Ponieważ wieści, które wkrótce zaczęły 
przychodzić obfitowały w bezwzględne barbarzyństwo tego narodu, który wydał 
znakomitych filozofów, pisarzy, konstruktorów…

Stąpajło, być może, szedł przeciw przemocy, bronić tego, co do obronienia 
zostało. Gazety wychodziły coraz nieliczniej, wieści prasowe zostawiały na po-
czątku cień nadziei: a to szarża kawaleryjska pod Krojantami, a to skuteczna bitwa 
w okolicach Kutna, a to obrona Helu z sukcesem. No tak, tyle, że wszystko szło 
przeciw nam: sojusznicy, najbliżsi, związani bezwzględnymi traktatami wojennej 
pomocy dopuścili się jawnej zdrady – na dobrą sprawę, za wyjątkiem gestów, 
pozorowania, dopuścili się zasadniczego sprzeniewierzenia się.  Gotowi! Byliśmy 
gotowi, aby samemu upaść na kolana, i albo podnieść samemu ręce do góry, albo 
zginąć. Nie podnieśliśmy rąk. Do miasta przybywali ludzie z zachodnich rubieży 
kraju, tak zwani „bieżeńcy”, w ten sposób określani, częściej niż na przykład, 
uciekinierzy lub uchodźcy; kamienice, poszczególne mieszkania, miejsce, gdzie 
można pobyć, jakby rozrosły się. Wkroczył wróg. Po bitwie o odgłosach sły-
szanych nawet tutaj, w śródmieściu. Wkroczył stosunkowo cicho, a te odgłosy 
z przedmieść to raczej echo własnych myśli, niż rzeczywista strzelanina. Trochę 
bombardowania lotniczego, zawalenie kilku kamienic. I miasto zostało wzięte. 
Nic to w istocie nie znaczyło wobec faktów o kilka dni późniejszych. Rządziło 
jeszcze wojsko, brakowało na razie policji, jakiejkolwiek straży porządkowej. 
O właśnie, to wojsko, ludzie polowi, przeznaczeni do walki z wrogiem dokonali 
niespotykanej zbrodni. Powtarzam: nie jakieś SS, Gestapo czy coś podobnego, ale 
zwykli żołnierze wyłapali z dwie setki Żydów, załadowali na wojskowe samochody, 
wywieźli poza miasto i tam, nad rzeką, rozstrzelali. Warto o tym wspomnieć, jako 
o czymś, co stało się fenomenem z późniejszej perspektywy. Akurat Wehrmacht. 
Można rzec, iż sprawa została już dostatecznie zakodowana i stała się przymiotem 
narodu: ludobójstwo.

Rzeka stanowiła granicę pomiędzy jednym obcym władztwem a drugim. Jechali 
dziwnie: na samochodach nie najnowszych typów, nisko przysiedli, skuleni za ka-
rabinami maszynowymi; odnosiłem wrażenie, że czują się całkiem obco, w czym 



163OSTATNIA, NIEUKOŃCZONA POWIEŚĆ PRZEMYSŁAWA BYSTRZYCKIEGO

zresztą – nic dziwnego: nigdy w tej części Polski nie bawili – tu rozciągała się 
w czasie zaborów władza c.k. Austrii – Franza Jozefa.

Zresztą uruchomili się po niedługim czasie; organizowano mitingi, nawoły-
wano do wyborów, zabiegano o powszechne poparcie, powtarzam: powszechne 
(okazało się, że nawet w dziewięćdziesięciu kilku procentach). No i ta smutna 
prawda: uruchomili część ludności żydowskiej. Na miejscu nie było jeszcze tak 
źle: jestem naocznym świadkiem jak tylko jeden z kolegów – Izraelitów przy-
wiesił sobie do klapy marynarki czerwoną gwiazdę, z którą paradował bez naszej 
akceptacji. Słyszałem natomiast o rozbrajaniu przez żydowskie grupy polskich 
oddziałów wojskowych, walkach, mordach, wyłapywaniu mundurowców, odda-
wania w ręce NKWD. Wśród grupy, pośród której mieszkałem, takich wydarzeń 
nie było: z mieszkań wychodzili z rana do swojej roboty, pamiętali przy wyjściu 
o dotknięciu mezuzy, czyli przybitego w blaszanym pojemniczku na framudze drzwi 
papieru czy pergaminu z dwoma fragmentami Tory, gdzie widoczne było słowo 
Szaddaj – Wszechmogący, po prawej stronie. Ten antypolski ruch ulegał rozwojowi. 
Nie potrafię powiedzieć, o ile przyczynił się do wywózek czyli deportacji ludności 
polskiej, ale – co dziwne – także wybranej ludności żydowskiej, do dalekiego 
Kazachstanu, Turkiestanu czy gdzie tam. Pierwsze takie „czyszczenie” nastąpiło 
po pięciu miesiącach od wkroczenia owych gierojów w ustawowo nieobrębionych 
u dołu płaszczach zimowych, zwisały stamtąd frędzle i nitki. Prawdopodobnie 
gdzie indziej było surowiej, mówiono o ekscesach we Lwowie, a zwłaszcza dalej 
na wschodzie. Może dość powszechne uznawanie mezuzy łagodziło wśród tej 
ludności odstręczające obyczaje.

Myślałem o tym, aby zmienić miejsce zamieszkania. Środek miasta tak czy 
owak nie wydawał się bezpieczny. Co prawda żyło tu, w śródmieściu sporo lud-
ności żydowskiej, mieli swoje sklepy, małe i duże, nawet hurtownie, zajmowali 
liczne mieszkania, w letnie wieczory można było spotkać stare Żydówki w ob-
fitych perukach na głowie rozsiadłych przed sklepami na krzesłach, w poszuki-
waniu zachodzącego słońca. Jak zachowywała się ta część naszych sąsiadów od 
wielu, wielu wieków, trudno powiedzieć. Jeżeli organizowali przy jej pomocy 
akcje antypolskie, to działo się to gdzieś na jakimś głębokim tak zwanym zaple-
czu, skrytym dla oka, zresztą i nasi bracia najbliżsi – Polacy, w tępieniu polskiej 
inteligencji brali świadomy i zapewne dobrowolny udział. Przodowali tutaj 
ludzie pracy fizycznej pewnego typu, lecz i pośród nich zdarzały się jednostki 
godne pozytywnego uznania. Tedy nie z obawy przed owymi, wychodzącymi 
do swoich geszeftów, dotykali przydrzwiowej mezuzy; wydawało mi się atoli, 
że lepiej będzie, że jako człowiek młody, zamieszkam u dziadków na tartaku, 
z ubocza, tym bardziej, że zapowiedzi o otwarciu szkół średnich, tak czy owak 
groził mi rygor szkolny, zorganizowany wedle sowieckiego systemu, czyli tak 
zwana dziesięciolatka. Musiałem być pomiędzy ludźmi, wśród młodzieży, wśród 
których Żydów było zresztą niewielu. Równocześnie zachodziłem bodaj dwa 
razy w tygodniu do zakrystii naszej katedry na półtajne lekcje religii, prowadzone 
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przez katechetę, któregoś z dawnego, jeszcze polskiego gimnazjum. Ta półtajność 
bardzo mi odpowiadała: wreszcie działo się coś przeciwnego ogólnemu rygorowi 
i obcym rozkazom. Jak się w przyszłości okaże owa półtajność, przemieniona 
w tajność o pełnych wymiarach i walorach wojskowych, bardzo przyda mi się 
w przyszłości. Urządziliśmy też manifestacyjkę, ot, taka na wpół dziecięca pro-
testacja, z przemarszem w czwórkowej kolumnie, z patriotycznym śpiewaniem. 
Podeszli do nas polscy milicjanci z czerwonymi opaskami na lewych ramionach, 
z karabinami i całkiem grzecznie poprosili prowadzących, aby tego nie robić – 
to niebezpieczne, bolszewicy – okupanci mogą zareagować surowo. Kolumna 
rozwiązała się.

    Moje przenosiny do tartaku przeciągały się, drobiłem w miejscu. Aż przyszła 
tak zwana druga wywózka: kwiecień 1940 – tutaj znalazłem wystarczające powody 
i energię do planowanej przeprowadzki.
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W poprzedniej części artykułu omawiano dzieje małżeństwa Stefana Grabiń-

skiego z Kazimierą Korwin Gąsiorowską od momentu jego zawarcia 10 lipca 
1917 r. do wakacji 1921 r., czyli do końca tzw. okresu przemyskiego, uznawanego 
przeważnie za czas „prosperity” związku1. Następne lata przyniosły pogorszenie 

1 K. Bortnik, „To był chory człowiek i artysta”. O małżeństwie Stefana Grabińskiego, cz. 1: 
Okres przemyski (1917-1921), „Rocznik Przemyski” (dalej: „RP”) 2019, t. 55, z. 2, s. 137-160.
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relacji w małżeństwie, a w rezultacie rozstanie i separację sądową (1925). Przy-
czyny i okoliczności, a nawet czas jego rozpadu, nie są jednak dobrze znane. Warto 
zatem przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. 

Artur Hutnikiewicz, pierwszy powojenny (i do dziś najbardziej wpływowy) 
badacz biografii „odgadywacza zaświatów”, pod koniec lat 50. ubiegłego wieku 
pisał:

W r. 1921 Grabiński powrócił [z Przemyśla] do Lwowa […]. U progu tego 
nowego okresu lwowskiego […] rozstał się z żoną, która zamieszkała z dwojgiem 
nieletnich dzieci osobno. […] Po katastrofie rodzinnej zamieszkał […] z matką przy 
ul. Murarskiej 222.

Owe oszczędne i mało konkretne wzmianki (co dziwi, zważywszy że ich 
autor – jak obecnie wiadomo – dysponował znacznie bardziej szczegółowymi 
informacjami)3 zapoczątkowały obowiązującą do niedawna wersję, zgodnie 
z którą małżeństwo pisarza rozpadło się latem 1921 r. lub nawet wcześniej4. Tym-
czasem fakt narodzin 26 maja 1923 r. drugiej córki Grabińskich, Anny (po mężu: 
Sudak), dowodzi pożycia intymnego małżonków jeszcze w połowie 1922 r.5 
Na podstawie ogłoszonych ostatnio przez Jakuba Knapa wyjątków z korespon-
dencji Hutnikiewicza, wśród których znalazły się niepublikowane dotychczas 
w całości listy żony pisarza oraz ich starszej córki Wandy Jankowskiej, można 
domniemywać, iż nawet jeśli rozpad związku zaczął się już wówczas6, postę-
pował on raczej powoli, tak że faktyczne rozstanie miało miejsce w okolicach 

2 A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń 1959, s. 87.
3 Zob. Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim, cz. 1, oprac. J. Knap, „RP” 2019, z. 2, s. 172-173, 

182-183.
4 Zob. m.in. B. T[yszkiewicz], Grabiński Stefan, [w:] Współcześni polscy pisarze i badacze lite-

ratury, t. 3, red. J. Czachowska, A. Szałagan, Warszawa 1994, s. 134; K. Varga, Kochanek upiorów, 
[w:] S. Grabiński, Demon ruchu, oprac. P. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1999, s. 138; T. Pudłocki, 
Poeta niesamowitości i jego Przemyśl. W 120. rocznicę urodzin Stefana Grabińskiego, „Przemyski 
Przegląd Kulturalny” 2007, nr 1, s. 35; K. Bortnik, Grabiński Stefan, [w:] Słownik biograficz-
ny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, red. A. Meissner,  
K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 132. 

5 Na fakt ten zwrócono uwagę już w artykule: K. Bortnik, K.M. Choule, Tropiciel zaświatowych 
sygnałów. Słów kilka o Stefanie Grabińskim i jego dziele, [w:] Metoda Schlegmachera i inne opowia-
dania w hołdzie Stefanowi Grabińskiemu, Przemyśl 2013, s. 10, 13; zob. też: K. Bortnik, Historia 
krótkiego związku. Słów kilka o małżeństwie Stefana Grabińskiego, cz. 2, „Nasz Przemyśl” 2017, 
nr 11, s. 8-9; idem, Grabiński Stefan (1887-1936), [w:] Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan, 
red. A. Siciak, http://www.pbp.webd.pl/tkop1/grabinskistefan.pdf. Wobec powyższego zastanawiać 
musi postępowanie części badaczy, którzy wzmiankując w ostatnich latach o rozpadzie małżeństwa 
Grabińskich, całkowicie zignorowali tę okoliczność, np. J. Majewska, Demon ruchu, duch czasu, 
widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat, Wrocław 2018, s. 157-158, 203-204; A. Madyda, 
„Czad” Stefana Grabińskiego, czyli kłopoty z płcią kulturową, [w:] Czytanie Grabińskiego, red.  
K. Grudnik, Szczecinek 2019, s. 160 (artykuł pochodzi wprawdzie z 2005 r., autor podjął jednak 
próbę jego aktualizacji).

6 Wątłe przesłanki ku temu dają utwory pisarza z „lwowskiego okresu” małżeństwa: 
Salamandra (1922, wyd. 1924), Cień Bafometa (1923-1924, wyd. 1926) i Przypadek (1924, 
wyd. 1926).
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roku orzeczenia separacji. Sugeruje to choćby stwierdzenie żony pisarza: „nie 
żyliśmy [!] ze sobą (1925-1936) 11 lat”7.

Także fakt, iż już wcześniej małżonkowie mieszkali osobno, część badaczy 
nazbyt pochopnie uznała za równoznaczny z rozpadem związku, a nawet wysnu-
wała zeń dalej jeszcze idące wnioski. Na przykład Joanna Majewska domniemy-
wała, że rozstanie pisarza „z żoną musiało być chyba burzliwe, skoro od razu po 
przeprowadzce do Lwowa Grabiński decyduje się na powrót do matki”8. Dlatego 
też w poprzedniej części artykułu, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy, sygna-
lizowano, że choć we Lwowie Grabińscy: 

[…] mieszkali […] osobno (Stefan ze swą matką przy ulicy Murarskiej 22, 
Kazimiera ze swoją przy ulicy Wronowskich 9), […] trudno stwierdzić, czy było 
tak od powrotu nad Pełtew. Wątpliwości budzi tu zwłaszcza przypisanie noweliście 
adresu teściowej w ukraińskiej Encyklopedii Lwowa, a także użyte przez córkę sfor-
mułowanie: „poszedł [jak gdyby stamtąd! – przyp. K.B.] do swojej mamy mieszkać”. 
Czyżby więc początkowo wprowadził się razem z żoną na ulicę Wronowskich? 
Sprawę warto kiedyś dokładniej przebadać. Niezależnie od tego trzeba zaś nadmie-
nić, iż o wspomnianym rozkwaterowaniu małżonków zdecydować mógł panujący 
kryzys mieszkaniowy.

Wynajęcie od ręki taniego a przyzwoitego lokalu, zwłaszcza w gęsto zaludnio-
nym Lwowie, było wtedy niełatwe, można zatem założyć, że i starania Grabińskich 
się nie powiodły. Ze wspomnień Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego wiadomo 
tymczasem, iż mieszkanie matki pisarza „składało się z jednego pokoju i kuchni 
[…]”. Niewiele korzystniej – o czym informuje relacja córki – prezentował się 
lokal przy ul. Wronowskich, liczący wprawdzie dwa pokoje, tyle że poza Antoniną 
Gąsiorowską mieszkała w nim też (co najmniej jedna!) służąca, nie wspominając 
o zwierzętach domowych, potencjalnie zagrażających chorym płucom fantasty. 
Ponadto Stefan potrzebował przecież spokojnego kąta do pracy, Kazimiera nato-
miast pomieszczenia z fortepianem, gdzie udzielałaby lekcji prywatnych. W obu 
lokalach nie było więc zbytnio warunków na zakwaterowanie całej rodziny. Moż-
liwe przeto, iż Grabińscy postanowili zamieszkać osobno tylko dopóki nie znajdą 
odpowiedniego miejsca9.

W świetle ogłoszonych przez Knapa dokumentów sprawa ta przedstawia się 
nieco inaczej. Otóż po powrocie latem 1921 r. do Lwowa pisarz zamieszkał z mat-
ką, albowiem żona i córka pozostały jeszcze przez rok w Przemyślu10. Czy należy 
interpretować to jako przejaw rozkładu pożycia? Wydaje się przeczyć temu po-
częcie drugiego dziecka natychmiast po zakończeniu owej rozłąki. Przypuszczać 
można, iż będący nauczycielami małżonkowie nie zdołali uzyskać równoczesnego 
przeniesienia, wobec czego Kazimiera musiała poczekać, aż znajdzie się dla niej 

7 Cyt. za: Ze wspomnień…, op. cit., s. 172.
8 J. Majewska, op. cit., s. 204; zob. też: A. Madyda, op. cit., s. 160. 
9 K. Bortnik, „To był…, op. cit., s. 158-160; zob. też: idem, Historia…, op. cit., s. 8-9.
10 Ze wspomnień…, op. cit., s. 183. Osłabia to zaprezentowaną w poprzedniej części hipotezę, 

iż przejściowo Grabiński mógł mieszkać z rodziną u teściowej przy ul. Wronowskich, zwłaszcza że 
starsza córka nie wspominała o takim fakcie.
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wakat we Lwowie bądź też zastępstwo na jej miejsce w przemyskim Państwowym 
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim11. 

Czemu jednak rodzina nie połączyła się po powrocie Grabińskiej nad Pełtew? 
Córka wyjaśniła (potwierdzając notabene hipotezę z poprzedniej części artykułu), 
iż stało się tak wskutek „ciasnoty mieszkania”12. Wskazywała też na stan zdrowia 
rodzica: „Ojciec był chory na płuca i mieszkał osobno”13. Zapewne więc oba te 
czynniki odegrały tu główną rolę. Wydaje się zatem, że owa rozłąka nie wynikała, 
przynajmniej początkowo, z kryzysu w związku, choć nie sprzyjała też oczywiście 
trwałości małżeństwa, niewykluczone przeto, iż przyczyniła się do jego rozpadu. 
Jaki jednak mógł być przesądzający powód?

Żadne z małżonków, o ile wiadomo, nie zostawiło bezpośredniej relacji na 
ten temat. Stefan zdawkowo zwierzał się czasem znajomym, którzy uzyskane 
informacje przekazali później Hutnikiewiczowi, względnie – jak Jerzy Euge-
niusz Płomieński – ogłosili je niezależnie. Kazimiera znowuż, wymawiając się 
od współpracy przy poświęconej mężowi monografii, zapewniła tylko autora, że 
„nie wchodzi tu w grę […] kwestia dyskrecji […] lub chęci ukrywania czegoś”14. 
Później, za pośrednictwem córki, dodała, iż separacja „nastąpiła […] z powodu 
niezgadzania się charakterów”15. 

Hutnikiewicz podążył zatem tym tropem, pisząc:

Grabiński był w sprawach osobistych nadzwyczaj dyskretny […]. Ale z […] 
aluzji, rozsianych […] w korespondencji, ze zwierzeń bardzo zresztą ogólnikowych, 
które zdołały zanotować w pamięci […] znające pisarza osoby, można się domyślać, 
że najprawdopodobniej nie tyle o winie czyjejkolwiek należałoby tu mówić, ile może 
raczej o jakiejś bardzo bolesnej pomyłce życiowej. Bywają […] usposobienia tak 
przeciwne […], że współżycie ich staje się absolutnym niepodobieństwem16. 

Przyczyn rozstania Grabińskich upatrywał więc w niezgodności charakterów, 
ze wskazaniem na neurasteniczną naturę Stefana, który „był [...] nad wyraz trudny 
w obcowaniu osobistym [...], chorobliwie drażliwy, skłonny do podejrzeń”17.

Czemu jednak zwlekali oni aż do momentu, gdy na świat zdążyło przyjść 
dwoje dzieci, zwłaszcza że pierwsza córka urodziła się przecież 21 miesięcy po 
ślubie, mieli więc rok, aby zdać sobie sprawę z „pomyłki”? Można oczywiście 
przyjąć, iż zniewoleni konwenansem, bądź też sądząc, że zdołają przezwyciężyć 
trudności, trwali w nieudanym małżeństwie. Bardziej prawdopodobne wszelako, iż 

11 Sytuację komplikował dodatkowo fakt, iż z zasady nie zatrudniano w tych samych szkołach 
osób blisko spokrewnionych czy skoligaconych, tymczasem we Lwowie, prócz męża, pracował 
jeszcze jej szwagier – Władysław Dropiowski. 

12 Cyt. za: Ze wspomnień…, op. cit., s. 183. 
13 Ibidem, s. 182.
14 Ibidem, s. 172. 
15 Ibidem, s. 183. 
16 A. Hutnikiewicz, op. cit., s. 87. 
17 Ibidem; por. S. Łempicki, Wspomnienia ossolińskie, Wrocław 1948, s. 156.
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rzeczywiste przyczyny rozstania pojawiły (lub ujawniły) się dopiero we Lwowie. 
Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że Hutnikiewicz sformułował swoją opinię 
jeszcze za życia Kazimiery, musiał zatem postępować ostrożnie, zwłaszcza iż 
zależało mu na dobrych stosunkach z wdową po pisarzu, która co prawda wymó-
wiła się od współpracy przy książce, w przyszłości jednak, nabywszy zaufania do 
biografa jej męża, mogła okazać się bezcennym źródłem informacji o życiu oso-
bistym polskiego prozaika. Niefortunnie zmarła ona jednak niemal równocześnie 
z ukazaniem się monografii18.

Mniej łaskawy dla Kazimiery był natomiast Płomieński, który domniemywał: 

Prawdopodobnie na tle swojej typowo artystycznej drażliwości i przeczulenia 
[Grabiński] rozszedł się z nią, kobietą podobno urodną i wymagającą od życia 
darów, których nie mógł jej dać chory, bezustannie zagrożony gruźlicą mąż-od-
ludek, zagrzebany w świecie swoich literackich wizji i gorączkowym wysiłku 
twórczym. Gdy zaprzyjaźniłem się z nim – dodawał – nie stykał się już z żoną, 
a nawet z córkami. Przerwanie kontaktu z rodziną nastąpiło, jak mnie informował, 
z winy jego żony19.

18 Kazimiera zmarła w marcu 1959 r., podczas gdy książka już znacznie wcześniej trafiła do 
druku, tyle że – jak w liście do Wandy Jankowskiej z 5.09.1959 r. nadmieniał sam autor – proces 
wydawniczy trwał bardzo długo. Kopie listów Hutnikiewicza i Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego 
do starszej córki pisarza, a także nagranie z relacją Anny Sudak (dalej: RAS), udostępnione zostały 
autorowi artykułu przez Barbarę i Józefa Filimowskich.

19 J.E. Płomieński, Twórcy bez masek. Wspomnienia literackie, Warszawa 1956, s. 118. 

Rodzina pisarza w gronie brzozowskich letników, sierpień 1929. W trzecim rzędzie szósta od pra-
wej stoi Kazimiera Grabińska, u dołu (czwarta i piąta od prawej) siedzą Anna i Wanda. Wszystkie 
fotografie w tekście pochodzą ze zbiorów Barbary i Józefa Filimowskich.
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Autor Twórców bez masek nie znał jednak sprawy z autopsji, opierał się więc 
na relacjach samego Grabińskiego, mówiącego o żonie „z niechęcią i pewną 
cierpkością, zresztą powściągliwą”20. Do informacji powyższych wypada zatem 
podchodzić ostrożnie, zwłaszcza że dalsze życie Kazimiery, na którą spadł przecież 
ciężar wychowania córek, zdaje się przeczyć przedstawionej charakterystyce. Pra-
cowała ona w I Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Adama 
Asnyka21, a także dorabiała udzielając lekcji prywatnych. Przez całe międzywojnie 
mieszkała u matki22, i nawet po śmierci nowelisty (12.11.1936), kiedy znikły ku 
temu przeszkody formalne, nie wyszła powtórnie za mąż. Brak też śladów, by była 
z kimkolwiek związana23.

Ostrożnie traktować należy też informację o uniemożliwieniu pisarzowi kontaktu 
z córkami. Skoro bowiem sytuacja ta – jak twierdził Płomieński – miała miejsce 
już w chwili, gdy zaprzyjaźnił się z Grabińskim, chodzić musiało o rok 1926 lub 
– najpóźniej – 192724. Tymczasem według Kazimiery nastąpiło to dopiero „po  
4 latach separacji [kiedy w połowie 1929 r.] mąż […] dostał wybuch [krwi] i gruź-
licę rozpadową. […] Do tego czasu pisywał […] raz na 4 lub 6 tygodni i oznaczał 

20 Ibidem. W liście do Jankowskiej z 6.06.1957 r. Płomieński zapewniał jednak: „Losy Jego 
były mi szczególnie bliskie, nieraz opowiadał mi o Swoich stosunkach rodzinnych, między innymi 
o Swoich Córeczkach […]. To, co napisałem w […] «Twórcach bez masek», to tylko uproszczony 
portret. W nowym wydaniu mojej książki, która być może pojawi się w 2 tomach, znajdzie Pani 
więcej szczegółów o Swoim Ojcu […]. Obszerniej będę o Nim pisał jako o człowieku w moich 
kilkutomowych pamiętnikach”. Podejrzewać więc można, iż pozostawał dość dobrze zorientowany 
w tej kwestii, co zresztą sugerują również cytowane przez Majewską fragmenty jego korespondencji 
z Grabińskim (zob. eadem, op. cit., s. 114, 276-277). Bezwzględnie natomiast skorygować trzeba 
informację, jakoby o byłej żonie wyrażał się pisarz „powściągliwie”. W chwilach rozgoryczenia nie 
przebierał wszak w słowach, a nawet balansował na granicy dobrego smaku, np. przypisując mał-
żonce autorstwo fikcyjnej rozprawy: Okresowość wzwodu i usztywnień fallusa u Jerzyka P. a moja 
regularność miesięczna, co – zdaniem Majewskiej – mogło się wiązać z domniemaną fascynacją 
erotyczną Kazimiery Płomieńskim (ibidem, s. 114). Czyżby więc autor Twórców bez masek z Gra-
bińską zetknął się jednak osobiście?

21 Zob. Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich 
oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, R II, oprac. Z. Zagórowski, Warszawa-Lwów 
1926, s. 368.

22 Zob. Księga adresowa Małopolski: Lwów, Stanisławów, Tarnopol 1935/1936, Lwów 1936, 
s. 139.

23 Korespondencja elektroniczna między B. i J. Filimowskimi a K. Bortnikiem z lat 2012-2013. 
Jako że rozwody cywilne wówczas nie obowiązywały, a przeprowadzenie unieważnienia kościelnego 
było trudne i kosztowne, wśród osób pozostających w separacji upowszechnił się konkubinat (zob. 
m.in. T. Boy-Żeleński, Dziewice konsystorskie, [w:] Nie szablą, lecz piórem. Batalie publicystyczne 
II Rzeczypospolitej, red. D. Nałęcz, Warszawa 1993, s. 169; K. Janicki, Epoka hipokryzji. Seks i ero-
tyka w przedwojennej Polsce, Kraków 2015, s. 176). Niektórzy, chcąc ponownie stanąć na ślubnym 
kobiercu, decydowali się także zmienić wyznanie, co dla Grabińskiej – biorąc pod uwagę fakt, że 
jej siostra Kamila Dropiowska należała wraz z mężem do Kościoła ewangelicko-metodystycznego 
– byłoby naturalną drogą. Dodać warto, że i Stefan nie nawiązał już stałej relacji, miewał najwyżej 
romanse. Hutnikiewicz zasugerował, iż bawiąc latem 1927 r. we Włoszech pisarz zapałał uczuciem 
do popularyzatorki kultury polskiej nad Tybrem Stefanii Kalinowskiej, zauroczenie ostatecznie 
przerodziło się jednak w przyjaźń (zob. idem, op. cit., s. 100-101). 

24 Zob. Trzy nieznane szkice Stefana Grabińskiego, oprac. A. Mianecki, „RP” 2011, t. 47, z. 2, 
s. 107. 
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dzień odwiedzin dzieci u siebie”25. Owa różnica dat ma istotne znaczenie, w drugim 
wszakże przypadku postępowanie Grabińskiej usprawiedliwiałaby troska o bezpie-
czeństwo córek. I to właśnie jej wersja znajduje potwierdzenie w innych relacjach.

Na przykład przyjaciel obojga małżonków ks. Jan Kwolek informował Hutni-
kiewicza: „o ile sobie przypominam, [to] choć rzadko (ze wzgl[ędu] na gruźlicę 
ojca), córki odwiedzały czasem Stefana”26. Jankowska zaświadczała z kolei: 

[…] chodziliśmy [sic!] obie z siostrą do tatka raz na tydzień […].
Wielką radość sprawiałyśmy […] tatkowi naszą wizytą; przygotowywał zawsze 

słodycze i owoce na nasze przyjęcie.
Jak lepiej się czuł, to bawił się z nami w „chowankę” i inne zabawy; graliśmy 

czasem w szachy […] i karty. Naturalnie […] w jakieś dziecinne gry […]. Tatko 
z nami doskonale się czuł i bawił […] jak nasz rówieśnik. […]

Był jednak nieuleczalnie chory. Gruźlica robiła wciąż postępy. Nie odwiedzały-
śmy ojca już tak często, bo był bardzo osłabiony. Później [w 1930 r.] przeniósł się ze 
Lwowa do Brzuchowic […] i tam ostatni raz widziałam ojca. Pojechałam z siostrą go 
[…] odwiedzić, ale już bardzo źle wyglądał i leżał cały czas w łóżku, tak że wizyta 
nasza trwała tylko parę minut27.

Światło na charakter kontaktu pisarza z dziećmi w omawianym okresie rzuca 
też relacja jego lwowskiego ucznia Franciszka Giebartowskiego: „Tak się […] 
złożyło, iż w jednym dniu w tym samym pociągu i przedziale odbyłem podróż 
z Gr[abińskim], który w towarzystwie córki [chodzi prawdopodobnie o Wandę, 
choć ona sama nie wspomniała o takim zdarzeniu – przyp. K.B.] udawał się ze 
Lwowa do Krakowa, dla wzięcia udziału w premierze swej sztuki, wystawianej 
wówczas na scenie krakowskiej. Rozmowa w pociągu […] prowadzona była 
odnośnie literatury”28.

Brak tu wprawdzie bliższych informacji co do czasu zdarzenia, z pewnością 
jednak nie chodziło – wbrew domniemaniu Knapa – o premierę Willi nad morzem 
(24.03.1920)29, Giebartowski miał bowiem zetknąć się po raz pierwszy z Grabiń-
skim jako uczeń Seminarium Nauczycielskiego Męskiego we Lwowie w roku 
szkolnym 1921/192230, nawet zaś gdyby zawiodła go pamięć, i tak nie mogło 
to odbyć się wcześniej, do tego wszak czasu nowelista pracował w Przemyślu31. 
Mało przekonywająca jest też hipoteza dotycząca Zaduszek (31.10.1921), wątpliwe 
bowiem, by pisarz zabierał do teatru dwulatkę. 

25 Cyt. za: Ze wspomnień…, op. cit., s. 172. 
26 List Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza (dalej: LJK) z 17.02.1950. Kopie wykorzysta-

nych listów Kwolka i Adama Münnicha udostępnione zostały autorowi artykułu przez Tomasza 
Pudłockiego.

27 Cyt. za: Ze wspomnień…, op. cit., s. 182-183.
28 Ibidem, s. 170.
29 Ibidem, przyp. 23.
30 Ibidem, s. 169.
31 Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum I w Przemyślu za rok szkolny 1920/21, 

Przemyśl 1921, s. 1.
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Najbardziej prawdopodobna wyda-
je się zatem ewentualność, iż wzmian-
kowana podróż odbyła się w związku 
z zaplanowaną na 1 listopada 1927 r. 
premierą Larw32, która ostatecznie nie 
doszła do skutku, albowiem – jak infor-
mował krakowski „Czas” – duże zain-
teresowanie publiczności wystawianą 
pod koniec października sztuką Turan-
dot skłoniło kierownictwo teatru „do 
utrzymania tego widowiska na afiszu 
bez przerwy […]. Premiera «Larw» 
Grabińskiego zostaje wskutek tego 
przesunięta”33. Co istotne, do zmian 
repertuarowych doszło 31 październi-
ka34, pisarz zaś zapowiadał przyjazd 
swój do „Krakowa prawdopodobnie 
1go listop[ada] wieczorem wprost na 
przedstawienie”35. Możliwe zatem, że 
telegraficzna wiadomość nie zdążyła dotrzeć do autora, który wybrał się wraz 
z córką na zaplanowaną premierę.

Z drugiej strony w sztuce znajdowały się treści uznawane wówczas za nie-
odpowiednie dla ośmiolatki, Wanda zaś – według słów matki – „była chowana 
«starym systemem», […] była [więc] b[ardzo] dziecinna”36. Ponadto Kazimiera 
– jak zapamiętał Kwolek – uważała twórczość męża „za niebezpieczną dla […] 
duchowego rozwoju [córek], a bodaj czy i ojciec nie był tegoż zdania”37. Hipotezę 
powyższą traktować należy zatem ostrożnie. Jeżeli jednak okazałaby się słuszna, 
sugerowałoby to, iż jeszcze pod koniec 1927 r. stosunki między eksmałżonkami 
były poprawne, skoro matka – wbrew obiekcjom – pozwoliła pisarzowi zabrać 
córkę na inscenizację jego dramatu.

32 Zob. J. Majewska, op. cit., s. 263; Z korespondencji Stefana Grabińskiego, oprac. A. Mianecki, 
„RP” 2010, t. 46, z. 3, s. 113; M. Byrska, M. Skrok, D. Kryj, Dramaty Stefana Grabińskiego jako pro-
blem wydawniczy, [w:] S. Grabiński, Dramaty, Lublin 2016, s. 454; „Czas” 22.10.1927, nr 243, s. 3. 

33 Ibidem 5.11.1927, nr 254, s. 2. 
34 Ibidem 31.10.1927, nr 251, s. 3.
35 Cyt. za: Z korespondencji…, op. cit., s. 113. 
36 Cyt. za: Ze wspomnień…, op. cit., s. 172.
37 LJK 17.02.1950. Potwierdziła to zresztą sama Kazimiera, pisząc do Hutnikiewicza: „zabrania-

łam, a potem odradzałam czytania nowel Stef[ana] […] córkom, gdyż uważałam, że może to wywrzeć 
fatalny wpływ na ich nerwy. Mówiłam, że mogą to czytać dopiero po 30-tce” (Ze wspomnień…, 
op. cit., s. 172). Niewykluczone jednak, iż owych uprzedzeń do utworów eksmęża nabrała dopiero 
po radykalnym pogorszeniu się wzajemnych relacji, głównie z obawy, że córki odnajdą na kartach 
dzieł ojca aluzje do osoby ich matki i przyczyn rozpadu związku. 

Wanda Grabińska w latach 30.
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Według Kazimiery: „Wanda miała lub kończyła 10 lat, gdy ojca ostatni raz 
widziała”38, stosunki zerwane zostały zatem ok. 1930 r. Do tego zaś czasu – jak 
wskazują powyższe relacje – córki kontaktowały się z pisarzem, chociaż w miarę 
rozwoju choroby spotkania następowały coraz rzadziej39.

Wracając wszelako do przyczyn rozpadu małżeństwa, wydaje się, że należy 
ich szukać w trzech obszarach, mianowicie w życiu seksualnym, stosunkach ro-
dzinnych bądź też wśród problemów zdrowotnych autora Dziedziny.

I. Choroba

Bardzo istotna dla odkrycia przyczyn zakończenia małżeństwa może okazać 
się wzmianka poczyniona przez młodszą latorośl Grabińskich, która uzasadniając 
rozstanie rodziców, rzekła o ojcu: „bo to był chory człowiek i artysta”40. Nawet 
wszak zakładając, że Kazimiera okłamywała dzieci w tej sprawie, przypuszczać 
należy, iż w miarę dorastania zaczęły one dochodzić prawdy. Dlatego za wia-
rygodną uznać trzeba sugestię córki, że znaczącą rolę odegrała tutaj choroba 
pisarza. Automatycznie przychodzi na myśl gruźlica, rozważyć należy jednak 
i inne możliwości.

Bohatera noweli Po stycznej, o której sam autor pisał, iż „nosi […] ślady moich 
własnych, najgłębszych przeżyć”41, cechują zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne na 
tle religijnym. Prześladował go mianowicie „pewien rodzaj wyobrażeń musowych, 
imperatywnych, którym nie ulec było dlań niemożliwością”, co początek miało 
jeszcze w dzieciństwie, kiedy to roił sobie, że „niewykonanie jakiegoś gestu […] 
groziło mu ściągnięciem na się kary bożej, potępienia i przeróżnych nieszczęść. 
Samodręczycielstwo to wprawiało go czasami w rozpacz bez granic, gdyż skuty 
przesądną obawą umysł dziecka nie znachodził nigdzie wyjścia z katowni”42. Rów-
nież Hutnikiewicz dostrzegł wśród przejawów „dziecięcej, a potem młodzieńczej 
religijności” autora Demona ruchu zachowania „mające niewątpliwie podkład 
neuropsychotyczny”43. Wzmianki te pozwalają przypuszczać, iż Grabiński cierpiał 
na „nerwicę natręctw”. Owa przypadłość jednak z wiekiem zanikła bądź też pisarz 
nauczył się nad nią panować, dwie dekady przepracował bowiem w szkolnictwie 
i prócz nadmiernej, acz mieszczącej się w akceptowalnych granicach nerwowości, 

38 Ibidem, s. 172.
39 Trzeba jednak wziąć pod uwagę ewentualność, że jeszcze w czasach, gdy stan zdrowia pisarza 

był relatywnie dobry, Kazimiera mogła wyolbrzymiać jego chorobę przed dziećmi, aby ograniczyć 
ich wzajemne kontakty.

40 RAS.
41 S. Grabiński, Wyznania, „Polonia” 1926, nr 141, s. 13. 
42 S. Grabiński, Po stycznej, [w:] idem, Nowele, red. A. Hutnikiewicz, oprac. B. Górska, 

Kraków 1980, s. 25-26.
43 A. Hutnikiewicz, op. cit., s. 63.
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nie dostrzeżono u niego poważniejszych symptomów tej choroby44. Wątpliwe więc, 
by miało to wpływ na rozpad małżeństwa.

Pod uwagę należy wziąć też hipotezę Aleksandra Madydy o homoseksualnych 
(czyli uznawanych wówczas za chorobliwe) skłonnościach nowelisty, tyle że opiera 
się ona na bardzo niepewnych przesłankach. Jednym z koronnych argumentów jest 
tutaj, obok nadzwyczajnie silnej więzi uczuciowej Stefana z matką, rzekomy brak 
w jego dzieciństwie „odpowiedniego męskiego modelu, kształtującego osobowość 
psychoseksualną”, spowodowany wczesnym osieroceniem przez ojca „i niepoja-
wieniem się w najbliższym otoczeniu […] osoby tej samej płci, która mogłaby 
odegrać rolę ojca przed wstąpieniem syna w okres dojrzewania”45. Tymczasem, 
w chwili śmierci rodzica (1899) Stefan liczył dwanaście lat, jego seksualność 
musiała być już zatem ukierunkowana, zwłaszcza że dojrzewanie płciowe nastę-
powało wtedy stosunkowo wcześnie. 

„W dwunastym roku życia […] rozpoczął życie płciowe w towarzystwie 
[…] dziewczynek na łące”. To informacja podana w 1903 r. przez jednego 
z uczestników ankiety przeprowadzonej na Politechnice Warszawskiej […]; 
wśród badanych byli [zaś] tacy, którzy tracili niewinność w wieku ośmiu, 
a nawet i sześciu lat. W przypadku tych ostatnich należałoby mówić raczej 
o ofiarach molestowania. Ale już chłopcy, którzy odbyli pierwszy stosunek 
w wieku trzynastu, czternastu lat, sami przyznawali, że inicjatywa wyszła 
z ich strony46.

To prawda, że część respondentów, w obawie, by nie wyjść na zapóźnionych 
względem rówieśników, swój „pierwszy raz” umiejscawiać mogła nieco wcześniej 
niźli faktycznie się odbył. Wymowne jednak, iż taki właśnie wiek inicjacji uznali 
oni za odpowiedni. Trzeba również nadmienić, że prowadzone wśród gejów ba-
dania wykazały, iż u zdecydowanej większości skłonność ku przedstawicielom tej 
samej płci objawiła się jeszcze przed okresem dojrzewania47. Co więcej, Sigmund 
Freud, którego teorie stanowią fundament hipotezy Madydy, źródeł „perwersji 
seksualnych” (za takie uznawał wszelkie preferencje, odbiegające od wzorca 

44 Zob. m.in. M. Tyrowicz, Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939, 
Wrocław 1991, s. 41; M. Grzędzielska, Przemyskie kartki z zamierzonego pamiętnika, oprac. A. Ło-
sowska, „RP” 2011, t. 47, z. 2, s. 164; K. Balawender, Wspomnienie o Stefanie Grabińskim, oprac. 
J. Knap, „RP” 2013, t. 49, z. 2, s. 142-143; T. Pudłocki, „Wadą niepozbywalną jest jego nerwowość” 
– Stefan Grabiński jako nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego Męskiego we Lwowie w latach 
1921-1929, „Litteraria Copernicana” (dalej: „LC”) 2013, s. 309-321. 

45 A. Madyda, op. cit., s. 161. 
46 K. Janicki, op. cit., s. 45-46; por. m.in. S. Lichański, Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 

1984, s. 111; T. Kępiński, Witold Gombrowicz. Studium portretowe, Kraków 1988, s. 59. Istnieje 
też wiele relacji o uczęszczaniu podrostków do „domów rozpusty” (zob. m.in. F. Mantel, Wachlarz 
wspomnień, Paryż 1980, s. 76; T. Pudłocki, Blask szarości. Życie codzienne w I Państwowym Gim-
nazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 1918-1939, Przemyśl 2004, s. 229-230; 
idem, Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 
2009, s. 398, przyp. 103). 

47 K. Boczkowski, Homoseksualizm, Warszawa 1988, s. 86-87. 
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służącego prokreacji) upatrywał głównie we wczesnym dzieciństwie, zazwyczaj 
do szóstego roku życia48.

Osobna sprawa, iż jeśli dzieciństwo – jak twierdził Hutnikiewicz – spędził prozaik 
w Łące49, ojciec faktycznie mógł być ledwie obecny w jego życiu, a okresowo nawet 
mieszkać osobno. Dionizy Grabiński pracował bowiem kolejno: we Lwowie (od 
1884), Busku (od 1892) i Buczaczu (od 1897), kiedy zaś został naczelnikiem Sądu 
Powiatowego w Łące (1898), Stefan wyjechał do Sambora, gdzie właśnie rozpoczął 
naukę50. Tyle że owa sytuacja nie była wcale wyjątkowa. Dziećmi, zwłaszcza małymi, 
zajmowały się głównie matki, podczas gdy pracujący zarobkowo mężczyźni więk-
szą część dnia spędzali poza domem51. Podobnie też wielu dorastających chłopców 
z prowincji wyjeżdżało do szkół, skutkiem czego ich kontakt z ojcami ulegał ogra-
niczeniu, często zresztą większemu niż w przypadku Stefana, który – jak twierdził 
jego ówczesny kolega Roman Pollak – „wyprawiał się przy każdej sposobności do 
rodziców”52. Zważywszy zaś na stałą „w tym okresie nadumieralność mężczyzn”53, 
a także fakt, iż z reguły poślubiali oni młodsze kobiety54, również niejeden chłopiec 
wcześnie stawał się półsierotą i trafiał pod opiekę matki.

Wskazane przez Madydę uwarunkowania faktycznie uważane są obecnie za 
fundamentalne dla formowania się osobowości homoseksualnej55, występują one 
jednak – choć rzadziej – także u mężczyzn heteroseksualnych56, z drugiej zaś 
strony – nie dotyczą każdego geja, np. w jednej z badanych grup nawet połowa 
urningów pochodziła „z rodzin określanych jako szczęśliwe, w których rodzice 

48 S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, oprac. K. Obu-
chowski, Warszawa 1997, s. 287. Osobna sprawa, iż w świetle tez „ojca psychoanalizy”, Grabiński 
niechybnie byłby przynajmniej nieświadomym homoseksualistą. Freud twierdził bowiem, „że 
próba wykazania istnienia tendencji homoseksualnych nie zawodzi u żadnego neurotyka i że sporo 
objawów jest wyrazem tej utajonej inwersji […], przy paranoi zakładamy nawet, że wywodzi się 
ona z reguły z próby obrony przed nader silnymi homoseksualnymi popędami” (ibidem, s. 284-
285). Grabiński, o czym już wspominano, wykazywał cechy neurotyczne, w tym też skłonności 
paranoiczne. 

49 Zob. A. Hutnikiewicz, op. cit., s. 63; idem, Wspomnienie o Stefanie Grabińskim, „Rocznik 
Gimnazjalny – I LO w Przemyślu” 2003, nr 4, s. 257.

50 R. Pollak, Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim, [w:] Z dziejów kultury i literatury Ziemi 
Przemyskiej, [t. 1], red. S. Kostrzewska-Kratochwilowa, Przemyśl 1969, s. 224. Przebieg kariery 
zawodowej Dionizego Grabińskiego ilustrują Szematyzmy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wiel-
kiem Księstwem Krakowskiem za lata 1884-1899.

51 Zob. m.in. R. Renz, Kultura życia codziennego kobiet małomiasteczkowych w latach między-
wojennych, [w:] Polska – Europa – świat XX wieku. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzi-
mierzowi Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2005, 
s. 626-627; J. Hoff, Kobieta na prowincji galicyjskiej pod koniec XIX wieku w świetle wspomnień 
i pamiętników, [w:] Galicyjskie spotkania 2008, red. U. Jakubowska, Zabrze 2008, s. 91-92. 

52 R. Pollak, op. cit., s. 224.
53 K. Wnęk, L.A. Zyblikiewicz, E. Callahan, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938, 

Kraków 2006, s. 177; zob. też: ibidem, s. 344-348. 
54 Ibidem, 145-149, 297-321. 
55 K. Boczkowski, op. cit., s. 37-50, 81-92.
56 Ibidem, s. 39-48.



176 KRZYSZTOF BORTNIK

byli obecni w czasie całej młodości”57. Mówić można więc co najwyżej o wyraź-
niej tendencji, ale nie o regule! Ponadto wysuwano na ten temat też odmienne 
teorie. „Część badaczy uważa – nadmieniał Krzysztof Boczkowski – że przyczyną 
rozwoju homoseksualizmu u niektórych chłopców jest ich nadmierny związek 
z ojcem, przy braku więzi z matką”58. Sam Madyda przyznał zresztą, iż nie znalazł 
bezpośrednich dowodów na poparcie swej hipotezy, a także wyraził niepewność, 
czy ów domniemany homoseksualizm miał w ogóle świadomy charakter59. Ten 
powód rozstania Grabińskich trzeba więc również odrzucić.

Do sytuacji pasowałby też – bardzo wtedy rozpowszechniony – lues60, brak 
jednak solidnych przesłanek, by nowelista nań cierpiał61. Zostaje zatem gruźli-
ca, choroba w owym czasie nieuleczalna, którą autor Demona ruchu zaraził się 
przypuszczalnie od ojca, choć najprawdopodobniej dała o sobie znać dopiero 
po latach, tak iż biorąc ślub, Grabińscy mogli nie być jej wcale świadomi. Józef 
Bednarski, kolega szkolny Stefana, sądził wprawdzie, że już długotrwałe problemy 
z wyleczeniem zranionej ręki, których pisarz doświadczył jako nastolatek, winny 
nasunąć mu podejrzenie, iż „w jego organizmie przemieszkuje ten sam wróg, 
który skrócił dni żywota [jego] ojca”62, Hutnikiewicz zaś przyjął za pewnik, że 
noweliście od dziecka towarzyszyła świadomość feralnego „dziedzictwa”. Badacz 
pisał też jednak: 

Dziesięciolecie 1911-1921 stanowi w dziejach twórczości Stefana Grabińskiego 
rozdział wyjątkowo doniosły. […] Złożyły się na to rozmaite przyczyny […], przede 
wszystkim stan zdrowia wyjątkowo w tym okresie pomyślny. Odparłszy zwycięsko 

57 Ibidem, s. 40.
58 Ibidem, s. 8. Zawodność przyjętego przez Madydę kryterium pokazują zresztą biografie części 

współczesnych Grabińskiemu mężczyzn homo- czy biseksualnych (zob. m.in. T. Kępiński, op. cit., 
s. 37-38; Z życia i twórczości Karola Szymanowskiego, red. J.M. Chomiński, Kraków 1960, s. 219; 
J. Lechoń, Dziennik, t. 3, Warszawa 1993, s. 947; A. Synoradzka, Andrzejewski, Kraków 1997,  
s. 12; H. Pearson, Oskar Wilde, przeł. J. Dmochowska, Warszawa 1953, s. 24; T. Fisher, Oskar Wilde 
i Bosie. Fatalna namiętność, tłum. I. Stąpor, Warszawa 2004, s. 20). Poszukiwanie kontrprzykładów 
wśród mężczyzn heteroseksualnych byłoby bezcelowe, zawsze bowiem zachodziłoby podejrzenie, 
że ukrywali oni rzeczywistą orientację, albo jej sobie nie uświadamiali.

59 A. Madyda, op. cit., s. 161. Oczywiście, nawet nieuświadomione preferencje tego rodzaju 
spowodowałyby – według Freuda – nerwicę seksualną, która odbiłaby się na pożyciu małżeńskim. 
Jednakże tylko widoczna skłonność ku przedstawicielom własnej płci mogłaby zostać uznana przez 
otoczenie pisarza za chorobę. 

60 Zob. A. Stapiński, Choroby przenoszone drogą płciową, [w:] Wybrane problemy seksuologii 
i chorób wenerycznych, red. A. Stapiński, Warszawa 1986, s. 112-123; M. Bogucka, Dzieje kultury 
polskiej do 1918 roku, Wrocław 1987, s. 399-400.

61 Nikłych przesłanek ku temu można co najwyżej doszukiwać się w kilku jego utworach (Czar-
na Wólka, Ksenia, Lepianka w czystym polu, W domu Sary, Wizyta), a także w fakcie, iż Grabiński 
wręcz obsesyjnie utożsamiał miłość zmysłową z siłą destrukcyjną. 

62 J. Bednarski, Wspomnienia o Stefanie Grabińskim, oprac. J. Knap, „LC” 2013, nr 1,  
s. 306. O ojcu zresztą wspominał prozaik niezwykle rzadko, być może właśnie ze względu na 
„odziedziczoną” po nim gruźlicę oraz traumatyczne doświadczenie agonii rodzica. W tym kontekście 
konwersję nowelisty z obrządku grecko- na rzymskokatolicki można zatem interpretować jako akt 
podświadomego odcięcia się od „spuścizny” będącego unitą ojca.
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pierwszy atak utajonej [!] choroby [mowa o niezdiagnozowanym jako gruźlica 
problemie z ręką – przyp. K.B.], organizm umacnia się i krzepnie, koncentruje 
energię, [skutkiem czego] pisarz wkracza w kilkuletni okres względnie dobrego 
samopoczucia63. 

Skoro zatem stan zdrowia autora Dziedziny od lat był stabilny, zawierając mał-
żeństwo mógł wierzyć, że uniknął choroby64. Gdyby zresztą wykazywał on wtedy 
niepokojące objawy, dostrzegłby to brat Kazimiery (był nim bakteriolog Napoleon 
Gąsiorowski)65 i przypuszczalnie udaremniłby plany matrymonialne siostry. Jest 
więc prawdopodobne, iż przynajmniej ona szła do ołtarza bez wiedzy o zagrożeniu.

Szybko jednak musiała zdać sobie zeń sprawę. Na przełomie lat 1917/1918 
gruźlica zabrała pisarzowi dwie spośród trzech sióstr, Sławę i Marię66. Hutnikiewicz 
wysunął przy tym zasadne przypuszczenie, że wpływ na to mogły mieć ciężkie wa-
runki wojenne67. Sądzić należy zatem, iż czynniki te nadwyrężyły również kondycję 
Stefana. A choć trudno powiedzieć, kiedy dokładnie wystąpiły u niego wyraźniejsze 
objawy choroby, pewne jest, że miało to miejsce jeszcze przed opuszczeniem Prze-
myśla. Adam Münnich, pracujący z Grabińskim w I Gimnazjum, nie miał wszak 
wątpliwości, iż był on „człowiekiem chorym […], zdaje mi się – dodawał – [że] 
na gruźlicę […]. Na to wskazywałaby szalona chudość i cera, a nieraz i wyraz 
[…] oczu”68. Z kolei Feliks Mantel, przemyski uczeń „odgadywacza zaświatów”, 
nazwał go wprost gruźlikiem69, aczkolwiek niewykluczone, że spisując po latach 
wspomnienia nieznacznie antycypował, skoro – według Jerzego Kolankowskiego 
– słowa „gruźlica nikt [wobec pisarza nad Sanem] nie wypowiadał, jedynie może 
lekarz, i to niezmiernie oględnie [...]. Nie były to bowiem jeszcze suchoty, słowo 

63 A. Hutnikiewicz, Twórczość…, op. cit., s. 74.
64 Hipotezę powyższą podają wprawdzie w wątpliwość wspomnienia ks. Michała Banacha, 

który – opisując sytuację jeszcze sprzed wojny – zanotował: „Od czasu do czasu zanosił się 
profesor suchym kaszlem, krzywił się przy tym boleśnie, a myśmy nawet nie przypuszczali, że 
trawiła go choroba płuc” (cyt. za: J. Majewska, op. cit., s. 92). Skoro jednak uczniowie nie podej-
rzewali u niego gruźlicy, niewykluczone, iż on również brał to za dolegliwość związaną z pracą 
pedagogiczną, tym bardziej że w takim przypadku działać mógł mechanizm wyparcia. Do innych 
faktów osłabiających zaprezentowaną hipotezę odniesiono się w: K. Bortnik, Historia..., op. cit., 
cz. 3, s. 17, przyp. 49.

65 W. Ziembicki, Gąsiorowski Napoleon Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 7, Kraków 1948-
1958, s. 353-354. Gąsiorowski był specjalistą w dziedzinie chorób zakaźnych, zwłaszcza dyzenterii 
i twardzieli, ale zajmował się również gruźlicą (występował nawet z odczytami na konferencjach 
Polskiego Związku Przeciwgruźliczego).

66 S. Grabiński, Marja z Grabińskich Czaykowska (ur. 10 kwietnia 1892 – zmarła 21 sierp-
nia 1918), [w:] M. Czaykowska, Życia mego kwiat. Poezje (wydanie pośmiertne) [dodatek do:  
S. Grabiński, Ciemne siły (Willa nad morzem). Dramat w trzech aktach, Przemyśl 1921], s. 99-102; 
J. Kolankowski, O Stefanie Grabińskim, oprac. T. Pudłocki, „RP” 2005, t. 41, z. 3, s. 89. Niewiele 
wiadomo o trzeciej siostrze pisarza. On sam wspominał wszelako szwagra Wiktora Sankowskiego 
(S. Grabiński, Z mojej pracowni. Opowieść o „Maszyniście Grocie”. Dzieje noweli – przyczynek do 
psychologji tworzenia, „Skamander” 1920, z. 2, s. 111), możliwe więc, że był to jej mąż.

67 A. Hutnikiewicz, Twórczość..., op. cit., s. 73. 
68 List Adama Münnicha do Artura Hutnikiewicza z 9.03.1950. 
69 F. Mantel, op. cit., s. 71. 
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groźne i złowróżbne, ale po prostu „skłonność” do przeziębień, kaszlu, chrypki 
[...]; że to eufemizm, pisarz zdawał sobie chyba sprawę”70. 

Choroba jednak – jak podawała starsza córka nowelisty – zaatakowała zde-
cydowanie dopiero we Lwowie, wskutek nadmiernego obciążenia obowiązkami 
i trudnych warunków pracy w Seminarium Nauczycielskim Męskim przy ul. Na-
bielaka71. Wiedziano zaś już, iż tuberkulozę powoduje „prątek niezwykle odporny 
na rozmaite warunki środowiska zewnętrznego (wysuszona plwocina suchotników 
przez wiele miesięcy jest materiałem zakaźnym)”72. Wydaje się więc prawdopo-
dobne, że Kazimiera zdecydowała zerwać z mężem w obawie przed zarażeniem, 
zresztą nie tylko własnym, ale i dzieci, które – jak zapewniała – spotykały się 
odtąd z ojcem pod opieką „ochroniarki”73.

Hipotezę powyższą osłabia wpraw-
dzie fakt, iż pisarz, zwłaszcza u schył-
ku życia, miał duży żal do małżonki, 
podczas gdy przedstawiona motywacja 
winna zyskać jego zrozumienie. Trze-
ba jednak pamiętać, że znalazł się on 
w bardzo trudnej sytuacji. Gwałtowny 
atak choroby latem 1929 r. uniemożliwił 
mu dalszą pracę zarobkową74. Również 
kariera literacka, wcześniej już nadwą-
tlona, załamała się całkowicie. Odtąd 
egzystował właściwie na granicy ubó-
stwa. Sześć lat dogorywał pod opieką 
wiekowej matki, bez wsparcia czy choćby zainteresowania ze strony małżonki i do-
rastających córek. Czuł się więc pewnie opuszczony w nieszczęściu, zwłaszcza że 
wypełnianie obowiązku alimentacyjnego nie pozostawiało mu środków na leczenie, 
bądź nawet należyte ogrzanie mieszkania. 

70 J. Kolankowski, op. cit., s. 89. 
71 Ze wspomnień…, op. cit., s. 183; por. T. Pudłocki, „Wadą…, op. cit., s. 311, 320.
72 E.I. Rudolf, Literatura w cieniu choroby, czyli tuberkulinowe fantazmaty Grabińskiego, [w:] 

Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Visions, Correspondences, Transitions, red. K. Gadomska, A. Loska, 
Katowice 2017, s. 179.

73 Ze wspomnień…, op. cit., s. 172. Możliwe zresztą, że również pisarza próbowano w dzieciństwie 
odseparować od chorego ojca. Gdy wszak u schyłku życia rodzic otrzymał posadę w Łące, syna i któ-
rąś z córek ulokowano u babci w Samborze. Stefan co prawda uczęszczał tam do gimnazjum, jednak 
według Pollaka przenosiny te miały miejsce wiosną, a więc w trakcie roku szkolnego. „Zanim jeszcze 
Grabiński zamieszkał […] z babcią i siostrą – dodawał Pollak – wyprawiał się przy każdej sposobności 
do rodziców” (idem, op. cit., s. 224). Wnosić można zatem, że odtąd kontakty były rzadsze. 

74 Według Hutnikiewicza, latem 1929 r. pisarz podupadł gwałtownie na zdrowiu, skutkiem czego 
w 1931 r. przeniesiono go oficjalnie w stan spoczynku (idem, Twórczość..., op. cit., s. 108-110). 
Pudłocki ustalił jednak, że Grabiński już wcześniej zabiegał o dłuższy urlop zdrowotny, „a w kon-
sekwencji o przejście na wcześniejszą emeryturę” (idem, „Wadą…, op. cit., s. 320), ku czemu 
kuratorium przychyliło się w czerwcu 1929 r. 

Rodzina pisarza podczas letniego wypoczynku, 
wczesne lata 30.
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Same leki – w 1934 r. żalił się Płomieńskiemu – kosztują miesięcznie przeszło 
50 zł, bo to specyfiki, na które nie ma zniżki. Musiałem niektóre poodrzucać, bo za 
drogie. Lekarza wzywam tylko raz na dwa miesiące, bo też za drogo. [Tymczasem] 
90 zł posyłam lubej ex-żoneczce tytułem alimentacyj75. 

A choć musiał rozumieć, że i Kazimiera przy dwójce dzieci potrzebowała 
pieniędzy, wiedział też, iż przynajmniej pod względem leczenia mogłaby mu – za 
pośrednictwem brata – realnie dopomóc.

II. Seks
 
Rozważając ewentualne powody rozpadu małżeństwa Grabińskich, uwzględ-

nić trzeba hipotezę Majewskiej, iż nie znajdowali w nim oni zaspokojenia sek-
sualnego76. Zaznaczyć jednak należy, że nie odgrywało to wówczas tak ważnej 
roli jak dziś. Według badań przeprowadzonych w 1908 r., ponad 80% kobiet nie 
czerpało satysfakcji z pożycia intymnego77. Również oczekiwania mężczyzn 
względem seksu małżeńskiego nie należały do wygórowanych (potrzeby, niemal 
zwyczajowo, zaspokajali po prostu poza domem)78. Istotniejsze było posiadanie 
dzieci, a pod tym akurat względem Grabińscy mogli uważać się za spełnionych79. 

Z drugiej strony, na okres ich małżeństwa przypadają gwałtowne przemiany 
obyczajowe80. Można zatem dopuścić, że świadomość i oczekiwania pary były inne 
w momencie zawierania związku aniżeli u jego schyłku. Sprawa pozostaje wszela-
ko trudna do zweryfikowania, albowiem informacje dotyczące życia seksualnego 
rzadko wychodziły wtedy poza ściany sypialni. Jeśli zaś pojawiały się niekiedy 
w listach czy pamiętnikach, ich wiarygodność, ze względu na mocno subiektyw-
ny charakter tych źródeł, wzbudza nieufność. Również przy okazji postępowań 
„rozwodowych”, chcąc sprawnie przeprowadzić separację bądź unieważnienie 
małżeństwa, strony często podawały zgodnie powody zmyślone81. W przypadku 
Grabińskich nie dysponujemy zresztą nawet takimi świadectwami. Majewska 
na poparcie swej hipotezy przedstawić potrafiła więc tylko wątpliwe poszlaki: 

 W okresie pobytu Grabińskiego nad Sanem powstaje […] Problemat Czelawy 
[…]. Pojawia się w nim postać kobiety seksualnie oziębłej. Być może właśnie w tym 
utworze – domniemywała badaczka – zbliża się [autor] do prawdziwej natury swojego 
małżeństwa, które nie przynosiło mu erotycznego zaspokojenia82. 

75 Cyt za: A. Hutnikiewicz, Twórczość..., op. cit., s. 114; zob. też: J.E. Płomieński, op. cit.,  
s. 134-135, 139-140. 

76 Zob. J. Majewska, op. cit., s. 173-175. 
77 Zob. K. Janicki, op. cit., s. 32.
78 Ibidem, s. 22. 
79 Zob. R. Renz, op. cit., s. 626, 628. 
80 Zob. K. Janicki, op. cit., passim.
81 Zob. S. Koper, Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, s. 268.
82 J. Majewska, op. cit., s. 174. 
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Czyżby więc było ono nieudane z powodu oziębłości Kazimiery? Wskazywać 
mogłaby na to również ukończona jesienią 1931 r. „autobiograficzna” Wizyta, 
zwłaszcza przy założeniu, że bohaterka, nazwana Jadwigą z Osockich Rustemo-
wą, nosi cechy żony pisarza83. Ledwie rok wcześniej Grabiński ogłosił jednak 
Tajemnicę hrabiego Maspery, w której manichejską postawę kobiety przedstawił 
jako przejaw uduchowienia, nieprzychylnie potraktował natomiast pragnącego 
korzystać ze „swoich praw” męża. Zważywszy na bardzo złe w owym czasie 
relacje nowelisty z eksżoną, gdyby o rozpadzie związku faktycznie zdecydowała 
jej oziębłość, takie ujęcie problemu musi zaskakiwać84.

W przywołanym przez Majewską Problemacie Czelawy obie strony są zresztą 
„seksualnie oziębłe” i mimo wszystko małżeństwo sprawia wrażenie udanego. „Są-
dziłem – zauważał narrator – że życie w tak surowo przestrzeganych normach było 
dla młodej i pięknej kobiety […] nader przykre i wymagało dużo zaparcia się […]. 
A jednak […] była zawsze pogodna, a ciemne fiołkowe oczy błyszczały szczęściem, 
gdy wsparta na ramieniu męża przechadzała się po długich alejach miejskiego parku 
i nieraz słyszałem na klatce schodowej jej metaliczny śmiech, gdy […] razem wracali 
do domu”85. Z drugiej strony odnieść można wrażenie, iż deklarując seksualną obo-
jętność („nie uważam aktu płciowego za integralną część współżycia małżonków”86), 
wypowiada ona bardziej opinię dominującego męża niżeli własną, a wyznaniem: 
„nie odczuwamy szczególnej rozkoszy”87, nieświadomie odsłania jego niedostateczną 
sprawność. Potwierdzają to słowa Stachura, najlepiej przecież znającego profesora: 
„Ten człowiek zimny jak ryba, niemal aseksualny, ożenił się z kobietą piękną […] 
i młodą. Zamęcza ją, poświęcając na ołtarzu swej wielkiej nauki”88.

Jeśli więc rację miałaby Majewska, upatrując tutaj odbicia kłopotów małżeń-
skich pisarza, problem leżałby raczej po jego stronie. Oziębła kobieta to zresztą 
w twórczości Grabińskiego rzadkość. Stroną inicjującą bądź prowokującą stosunek 
jest tam przecież z reguły płeć piękna, podczas gdy mężczyznom przypada rola 
uwodzonych. Nawet rozzuchwalony alkoholem Ożarski (Czad) zaloty do Makryny 

83 Zob. S. Grabiński, Wizyta, [w:] Maska śmierci. Opowieści niezwykłe, t. 2, oprac. K. Bortnik, 
K.M. Choule, Przemyśl 2010, s. 274. Biorąc pod uwagę, iż personalia bohaterów pisarz musiał zmie-
nić, trudno ustalić, czy Jadwiga rzeczywiście istniała. Nie ma jednak podstaw, by to kwestionować. 
Jakkolwiek więc protoplastką bohaterki była najpewniej niezidentyfikowana młodzieńcza sympatia 
autora, skłonny do dostrzegania wszędzie „tajemnych związków” Grabiński przypisać mógł jej też 
pewne cechy Kazimiery. Jadwigę charakteryzował choćby przymiotnikami: „trywialna”, „pospolita”, 
podczas gdy o małżonce pisał w tym samym czasie: „pospolita baba bez serca i głupia” (cyt. za: J. Ma-
jewska, op. cit., s. 277). Istnieje zresztą – o czym dalej – ewidentna paralela między obiema kobietami.

84 Zob. S. Grabiński, Tajemnica hrabiego Maspery, [w:] Maska…, op. cit., s. 187-190. Trzeba 
jednak nadmienić, że choć ogłoszona w 1930 r., mogła być ona utworem znacznie wcześniejszym. 
Niektóre nowele, zwłaszcza gdy dotyczyły problematyki erotycznej (np. Dzieża), ukazywały się 
bowiem kilka lat po powstaniu. Ponadto pisarz zmierzał już wtedy ku realizmowi, podczas gdy 
Tajemnica należy do kręgu fantastycznego. 

85 S. Grabiński, Problemat Czelawy, [w:] idem, Nowele…, op. cit., s. 234-235. 
86 Ibidem, s. 244.
87 Ibidem, s. 242.
88 Ibidem, s. 261.
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rozpoczął dopiero wtedy, kiedy „musnęła mu policzek, niby niechcący, końcem 
wychylonej swobodnie z koszuli piersi”89. Nowelista kreował wszelako rozmaite 
modele związków damsko-męskich, nie sposób zatem formułować na ich podstawie 
przesądzających wniosków o jego życiu osobistym90.

Obrazują to zresztą inne spostrzeżenia Majewskiej dotyczące omawianej kwestii. 
Zdaniem badaczki bowiem „w jakiś sposób [!] odnieść do stosunków Grabińskiego 
z żoną” można też fragment Znaku, mówiący o związku „dwojga wyjątkowych ludzi, 
dumnych nad miarę i nad wyraz gwałtownych”, należącym „do rzędu tych […], które 
znajdują ujście w miłości […] do zatraty tchu lub w śmierci”91. W innym miejscu 
zauważyła z kolei, iż bohater nieukończonej powieści Motywy docenta Ponowy: 

[…] widzi w erotyce wyłącznie zło: „Mężczyzna i kobieta, łącząc się w akcie 
płciowym, przyczyniają się do podtrzymania zła we wszechświecie”. Dlatego sek-
sualna przyjemność kojarzy się mu ze wstydem i grzechem. Wypowiedź ta nabiera 
innego znaczenia, jeśli uzna się, że ustami Ponowy przemawia sam Grabiński. Do 
takiego utożsamienia skłania wyraźne podobieństwo między pisarzem a jego boha-
terem, widoczne szczególnie w sferze religijności92.

Wyprowadzone z twórczości Grabińskiego tropy wiodą więc w różnych kierunkach. 
Nie należy przy tym zapominać, iż mimo podobieństw bohaterów do autora, wciąż 
jest to fikcja literacka. A choć już Hutnikiewicz, kiedy brakowało mu pewniejszego 
materiału, wykorzystywał obecne na kartach dzieł nowelisty informacje o znamionach 
autobiograficznych93, jest to – zwłaszcza przy niemożności ich zweryfikowania – zabieg 
ryzykowny, przeplatały się one bowiem ze zmyśleniami94. Jak słusznie nadmieniał 
Józef Rurawski, komentujący pod tym kątem prozę Władysława Reymonta: 

Aluzja do wydarzeń z biografii pisarza, które mogą być znane czytelnikowi, 
wytwarza pewien szczególny rodzaj związków emocjonalnych między czytelnikiem, 
autorem i, utożsamianym z tym ostatnim, narratorem. Jest to […] „chwyt” często 
stosowany przez pisarzy […]. Nie oznacza to rzecz prosta, że mamy pełne prawo 
postawić znak równania między narratorem i autorem95.

89 S. Grabiński, Czad, [w:] idem, Nowele…, op. cit., s. 564.
90 Równie dobrze można by dowodzić, iż problem stanowiły szczególne preferencje (Cień Ba-

fometa, Płomienne gody) bądź niewierność jednej ze stron (Przypadek, Salamandra). 
91 J. Majewska, op. cit., s. 117, przyp. 408.
92 Ibidem, s. 313.
93 Zob. A. Hutnikiewicz, Twórczość…, op. cit., s. 60, 63. 
94 Zob. np. S. Grabiński, Cień Bafometa, [w:] idem, Salamandra. Cień Bafometa, red. A. Hut-

nikiewicz, oprac. Z. Górzyna, Kraków 1980, s. 151-154. 
95 J. Rurawski, Władysław Reymont, Warszawa 1988, s. 367, przyp. 23; por. F. Lyra, Edgar Allan 

Poe, Warszawa 1973, s. 144-145. W twórczości „odgadywacza zaświatów” interesujący przypadek 
tego rodzaju stanowi Porumbica, gdzie narrator (jedynie w podtytule nazwany Władysławem Brzegotą) 
charakterologicznie jest identyczny z Grabińskim, a przedstawione okoliczności odpowiadają podróży 
pisarza do Rumunii latem 1929 r. Gdyby jednak potraktować nowelę jako wypowiedź autobiograficz-
ną, należałoby uznać, że prozaik był zamieszany w śmierć nieznanej kobiety. Jakkolwiek nie sposób 
wykluczyć takiej ewentualności, bardziej prawdopodobne jest wszakże, iż główny wątek fabularny 
należy do sfery fikcyjnej, a tylko otoczkę skonstruował autor opierając się na wspomnieniach z podróży. 
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Do poruszanego zagadnienia odnieść więc można co najwyżej te spośród 
utworów „odgadywacza zaświatów”, których autobiograficzny charakter on sam 
poświadczył, mianowicie: Wizytę oraz – z większą ostrożnością – Cień Bafome-
ta. Pierwszy – według zapewnienia Grabińskiego – jest opisem „bezpośrednich 
osobistych przeżyć – dosłownie, bez ogródek ani przenośni – ordynarnie realnych 
przeżyć”96, narrator i autor są tu zatem tożsami. Bohater drugiego utworu, nazwa-
ny Tadeuszem Pomianem, miał być natomiast „stopem […] kilku postaci, wśród 
których – przyznał pisarz – niepoślednie miejsce zajmuję ja sam”97. Nie można 
go przeto uznać za autoportret sensu stricto, duża zgodność charakterologiczna 
i biograficzna z „magikiem niesamowitości”98, a także nazwisko99, pozwala upa-
trywać w nim jednak porte-parole Grabińskiego. Zważywszy ponadto na fakt, że 
powieść powstawała między październikiem 1923 a sierpniem 1924 r., czyli kiedy 
małżeństwo Grabińskich przypuszczalnie weszło już w fazę rozkładu, uprawniona 
wydaje się hipoteza, że ówczesne przeżycia pisarza znalazły tutaj odzwierciedlenie. 

Co zatem utwory te mogą powiedzieć o ewentualnych „sekretach alkowy” Gra-
bińskich? W Wizycie między Stefanem a Jadwigą ma miejsce znamienny dialog, 
dotyczący przyczyn jej rozejścia się z mężem: 

– Nie chciał ze mną żyć dłużej. Skarżył się na mój chłód, na moją oziębłość 
w pożyciu małżeńskim. Czy wy mężczyźni wszyscy jesteście tacy brutalni, tacy 
wstrętni? […]

– Musiał chyba kochać panią?
– Kochać, kochać. Wy wszyscy zawsze mówicie kobietom o miłości, o wielkiej 

miłości. A w istocie rzeczy pożądacie tylko naszych ciał. I on, ponieważ nie mógł 
mnie dostać inaczej, poprosił o moją rękę.

– Nie można mu się dziwić. Ostatecznie mąż ma pewne prawa, z których nie 
może zrezygnować. 

– Oczywiście, wiedziałam, że pan weźmie jego stronę. Chłop zawsze za chłopem 
ciągnie100.

Przejawia ona ponadto ambiwalencję w sferze seksualnej, prowokując i zarazem 
odpychając towarzysza, by finalnie dokonać nań aktu mentalnej kastracji. Reaguje 
przy tym gwałtownie, ilekroć ów usiłuje ją dotknąć. Trzeba jednak pamiętać, że 
nie jest to żona autora, ale inna kobieta, w której co najwyżej dostrzegał (bądź na 
którą rzutował) cechy właściwe Kazimierze.

Bardziej interesujące, że i siebie, najpewniej mimowolnie, przedstawił jako 
mężczyznę powściągliwego, nudnego – w ocenie Jadwigi – niczym „proboszcz 

96 S. Grabiński, Wizyta…, op. cit., s. 262.
97 Cyt. za: Trzy wywiady ze Stefanem Grabińskim, oprac. A. Mianecki, „LC” 203, nr 1, s. 272.
98 Zob. S. Grabiński, Cień…, op. cit., s. 151-154; por. idem, Wyznania…, op. cit., s. 12. Choć są 

tu też rozbieżności, np. Grabiński, w odróżnieniu od Pomiana, nie miał brata. 
99 Zob. K. Bortnik, „To był…, op. cit., s. 142, przyp. 28.
100 S. Grabiński, Wizyta…, op. cit., s. 274.
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z głębokiej prowincji”101. Podobne wrażenie, również wbrew intencji autorskiej, 
pozostawia lektura Cienia Bafometa. Bo choć Pomiana scharakteryzował Gra-
biński słowami: „namiętny, ognisty jak płomień”102, to w relacji z Amelią on jest 
wyraźnie stroną hamującą.

Związek ten zresztą pisarz poddał analizie, wskazując na dwa zasadnicze 
problemy, zlokalizowane po stronnie kobiety. Pierwszy stanowiły jej predylekcje 
sadomasochistyczne i – zasugerowane tylko – skłonności lesbijskie103, którym 
autor przeciwstawił „erotyzm Pomiana zdrowy i normalny”104. Jeżeli jednak Gra-
biński pisał tutaj o swoim związku, a ten się właśnie rozpadał, mogło to być po 
prostu próbą, mniej lub bardziej uświadomioną, przerzucenia odpowiedzialności 
na małżonkę. 

Znacznie ciekawszy jest drugi problem, który stanowi dążenie Amelii do „od-
wrócenia kochanka od jego […] celów i zadań życiowych i zamknięcia go w cia-
snym kole seksualnych spraw i zainteresowań”105, co zresztą się nie powiodło, 
albowiem: 

Nie zdołała go […] odwieść od raz obranej drogi i skierować jego lotu ku przy-
ziemnym wądołom […] Nawet czasu nie zdołała mu zrabować, […] którego on, 
artysta [!], umiał tak genialnie używać. Mimo widocznych jej wysiłków […] nie 
„wypełniła” mu sobą po brzegi „każdej chwilki” […]. Pozostał sobą i nie pozwolił 
na niebezpieczną osmozę: nie przesiąkło weń nic z jej pośledniejszej [!] jaźni. Czuła 
to i bolało to dotkliwie jej kobiecą próżność106. 

Abstrahując od powyższych „złośliwostek”, zrozumiałych zresztą w kontekście 
sytuacji życiowej autora, warto przypomnieć cytowaną wcześniej wypowiedź 
Płomieńskiego, przedstawiającego Grabińską jako oczekującą „darów, których 
nie mógł jej dać chory, bezustannie zagrożony gruźlicą mąż-odludek, zagrzebany 

101 Ibidem, s. 269. 
102 S. Grabiński, Cień…, op. cit.,  s. 243. Autor nie pozostawiał zresztą wątpliwości co do 

potencji seksualnej Pomiana, którego igraszki z Amelią opisał tak oto: „gdy wśród oplotów jego 
nóg i ramion odbierała odeń po raz trzeci miłosną daninę, ciałem jej rozżarzonym od pożaru krwi 
zaczęły wstrząsać spazmatyczne dreszcze, a z piersi wydobyło się […] łkanie. Płakała z rozkoszy” 
(ibidem, s. 245). 

103 Ibidem, s. 236-245.
104 Ibidem, s. 244.
105 Ibidem, s. 243.
106 Ibidem, s. 244. Trzeba nadmienić, iż Kazimiera przejawiała najprawdopodobniej ja-

kieś ambicje literackie, które Grabiński po rozstaniu wykpiwał (zob. J. Majewska, op. cit.,  
s. 114). Sformułowanie: „on, artysta” mogło być zatem złośliwym przytykiem do tej sytuacji. 
Z drugiej strony eksżona nie pozostawała mu dłużna. Kiedy w 1931 r. uhonorowano pisarza 
Nagrodą Literacką Miasta Lwowa, żalił się Płomieńskiemu: „Czy wiesz, że ta gąska […] nie 
pogratulowała mi? Poznać, co warta ta kobieta” (cyt. za: ibidem, s. 276). Uprawdopodabnia 
to domysł, iż Kazimiera mogła być pierwowzorem Amelii, analogicznie lekceważącej suk-
cesy literackie partnera (zob. S. Grabiński, Cień…, op. cit., s. 244; por. też: idem, Wizyta…,  
op. cit., s. 271-272), bo choć Cień Bafometa powstał wcześniej, niewykluczone, że podobne do 
wspomnianego „nietakty” małżonki były charakterystyczne dla jej postawy jeszcze w okresie 
trwania związku.
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w […] gorączkowym wysiłku twórczym”. Jeżeli odnieść ten fragment do sfery 
seksualnej, wynikałoby zeń, iż potrzeb Kazimiery pisarz, zarówno z powodu 
wątłego zdrowia, jak też ze względu na czasochłonną i wyczerpującą pracę lite-
racką, nie był w stanie zaspokoić. Cień Bafometa nasuwa jednak jeszcze śmielsze 
przypuszczenie, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że Grabiński na kartach 
swych dzieł, o których mawiał przecież, iż są wyrazem jego światopoglądu107, 
głosił teorię, jakoby aktywność erotyczna osłabiała siły psychiczne108. Być może 
więc, pracując nad kolejnymi utworami, narzucał sobie – i ipso facto małżonce – 
abstynencję seksualną109. Za tym, iż on właśnie był stroną bardziej umiarkowaną, 
przemawiają ponadto jego listy do Płomieńskiego, w których sugerował nadpo-
budliwość erotyczną eksżony110.

O ile zresztą twórczość „odgadywacza zaświatów” rzeczywiście miała charakter 
kompensacyjny111, zadziałać mógł tutaj mylący mechanizm. Jeżeli przed ślubem 
Stefan udostępniał narzeczonej swe zmysłowe nowele lub też pisywał do niej na-
miętne listy, niewykluczone iż dała się uwieść ich sile i na osobę autora przeniosła 
właściwości tekstu. Gdy więc po ślubie przyszło jej skonfrontować fantazje ze 
stanem faktycznym, pożycie intymne z chorowitym mężem tym mocniej mogło 
ją rozczarować112.

W świetle powyższego interesującej wymowy nabrałyby słowa córki: „chory 
człowiek i artysta”, jak też fragment Wizyty dotyczący kobiety, która nie mogąc 
współżyć z niedomagającym małżonkiem, „pociesza się” w ramionach kochanka, 
co Grabiński przyjął ze zrozumieniem. 

Nie można od niej wymagać za wiele – usprawiedliwiał niewierną. – W każ-
dym razie spełnia obowiązki żony i pielęgnuje od dziesięciu lat chorego […]; to 
kobieta, która umie czuć, umie kochać i pamiętać. W najgorszym […] razie kobieta 
z temperamentem113.

Możliwe, iż słowa te adresował do Kazimiery, wskazując, że nie sprawy seksu-
alne są najważniejszą wartością w związku dwojga ludzi. Przewrotnie sugerował 
to zresztą ironiczny komentarz Jadwigi: „Pan bardzo wyrozumiały na cudze [!] 
konto”114.

107 Zob. m.in. Sylwetki pisarzy lwowskich, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie” 
1934, nr 83, s. 1.

108 Zob. m.in. S. Grabiński, Larwy, [w:] idem, Dramaty…, op. cit., s. 398; idem, Wyspa Itongo, 
red. A. Hutnikiewicz, oprac. B. Stanowska-Cichoń, Kraków 1980, s. 42. 

109 Por. S. Grabiński, Larwy…, op. cit., s. 397-398.
110 Zob. J. Majewska, op. cit., s. 114. 
111 Zob. K. Bortnik, „To był…, op. cit., s. 154; por. J. Majewska, op. cit., s. 173-175; K. Sadkowska, 

Lwowska krytyka literacka 1894-1914. Tendencje i problemy, Warszawa 2015, s. 152-153, przyp. 7.
112 Por. J. Marx, Młoda Polska, Warszawa 1997, s. 59.
113 S. Grabiński, Wizyta…, op. cit., s. 271.
114 Ibidem.
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III. Rodzina

Wśród czynników, które mogły wpłynąć na rozpad małżeństwa Grabińskich, 
podnieść warto problem relacji Stefana z dominującą i wyraźnie przezeń idealizo-
waną matką115. Według Madydy, będąc „przesadnie troskliwa i zaborcza”, okaleczy-
ła ona syna emocjonalnie, wywołując u niego „infantylizm uczuciowy, a w dalszej 
perspektywie – negatywny, na zasadzie kontrastu, stosunek do innych kobiet”116. 
I rzeczywiście, w utworach swych „żywioł żeński” niemal programowo utożsamiał 
on z zagrożeniem. Eliza Krzyńska-Nawrocka słusznie wprawdzie odnotowała, iż 
przyjmował Grabiński modernistyczne szablony, „stąd też jego kobiety w dużej 
mierze są unaocznieniem [ówczesnych] wyobrażeń o niebezpiecznej dominują-
cej istocie, niszczącej mężczyznę”117. Katarzyna Trzeciak zauważyła jednak, że 
również bohaterkę Wizyty, a więc postać posiadającą rzeczywisty pierwowzór, 
włączył pisarz „w łańcuch reprezentacji kobiet fatalnych (piękno, chłód, tajemnica, 
mortualne inklinacje) z poprzednich [swych] tekstów”118. 

Co istotne, przeciwstawił jej – egoistce, która nie tylko zniszczyła swoje mał-
żeństwo, ale także doprowadziła do śmierci adoratora119 – ofiarną Anielę, od dekady 
opiekującą się chorym mężem oraz pielęgnującą pamięć o zmarłym synu. 

115 Zob. m.in. S. Grabiński, Wyznania…, op. cit., s. 12. Dedykował jej też kilka utworów, m.in. 
traktujące o nadzwyczajnie silnym związku emocjonalnym między matką a córką opowiadanie: 
Pani z Białego Kasztelu, „Dzień” 1919, nr 25-28.

116 A. Madyda, op. cit., s. 161. Nawiązując jeszcze do zaprezentowanej wcześniej głównej hi-
potezy badacza, warto w tym miejscu przytoczyć stwierdzenie Carla Gustava Junga, iż jakkolwiek 
jedno z typowych następstw kompleksu matki u mężczyzny stanowi homoseksualizm, albowiem 
„cały heteroseksualizm syna przywiązany jest do matki w nieświadomej formie”, to jednak ówże 
„może mieć dobrze zróżnicowanego erosa, który pojawi się zamiast homoseksualizmu albo jako 
jego dodatek […]. Obdarza go to umiejętnością budowania przyjaźni, co często wytwarza związki 
o zadziwiającej delikatności pomiędzy mężczyznami i może nawet uratować przyjaźń pomiędzy 
płciami, wyciągając ją z otchłani niemożliwości. Może mieć dobry gust i poczucie estetyki, poparte 
domieszką żeńskości. Może być niezwykle utalentowanym nauczycielem […]. Prawdopodobnie 
będzie dobrze czuł historię i będzie konserwatywny w najlepszym znaczeniu tego słowa oraz bę-
dzie pielęgnował wartości z przeszłości. Często obdarzony jest bogactwem uczuć religijnych […] 
i duchową receptywnością, która wyzwala w nim wrażliwość na objawienie” (idem, O naturze 
kobiety, przeł. M. Starski, Poznań 1992, s. 15-17). Trudno nie dostrzec, że wymienione cechy cha-
rakteryzowały Grabińskiego.

117 E. Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego, 
Kraków 2012, s. 64; zob. też m.in. A. Kruszczyńska, Motyw mniszki w twórczości Stefana Grabiń-
skiego, „LC” 2013, nr 1, s. 189. 

118 K. Trzeciak, Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego, 
Przemyśl 2012, s. 119. W gronie tym sytuuje ją także imię Jadwiga, noszone przez bohaterki Ko-
chanki Szamoty, Spojrzenia i Znaku (pisarz – jak sam przyznawał – wierzył „w wyjątkową, fatalną 
siłę niektórych imion”), pod względem zachowania przypomina zaś ona Mafrę z Czarnej Wólki. 

119 Zob. S. Grabiński, Wizyta…, op. cit., s. 269, 273-274. Pada tu wprawdzie niejasne stwierdze-
nie: „Umarł nagle przy budowie trasy kolejowej”, tym niemniej w analogicznej scenie z Opowieści 
weneckiej (Grabiński nie ukrywał, że bohaterkę wzorował na rzeczywistej postaci, była nią więc 
najpewniej osoba opisana później w Wizycie) mowa jest wprost o samobójstwie (zob. S. Grabiński, 
Namiętność (L’Appassionata). Opowieść wenecka, [w:] idem, Nowele…, op. cit.,  s. 493-495; por. 
Trzy wywiady…, op. cit., s. 272). 
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 […] zauważyłem rzecz istotnie osobliwą – informował Jadwigę. – Chodzi 
mianowicie o symbolikę tkwiącą w naszym spotkaniu z pani „przyjaciółką”. […] 
Symbolizm występuje wyraźnie po zestawieniu obrazu kobiety przy mogiłce Józia 
Tomczyka ze sceną, której byłem świadkiem parę minut przedtem przy grobowcu 
Stanisława Łagodzkiego [zmarłego tragicznie adoratora Jadwigi – przyp. K.B.]. 
[…] Oczywiście jest to symbolika dla mojego czysto osobistego użytku. Chodzi 
o dwa typy kobiet120.

Zdaniem Trzeciak, miało to służyć rozliczeniu się pisarza ze swą dawną twór-
czością, albowiem poprzez konfrontację „Jadwigi z poczciwą i troskliwą Anielą 
(bardziej ludzką i kobiecą) pojawia się symetryczna opozycja, w której pierwsza 
kobieta potraktowana zostaje jako typ [bohaterki literackiej] już przebrzmiały 
i krytycznie zweryfikowany”121. 

Interesujące jednak, że w owe szablony wpisują się figury matki i żony auto-
ra. Pierwsza do końca trwała przy chorym mężu (później też synu!), druga – nie 
sprostała takiemu wyzwaniu. Ba, wprowadzona w finale – pozornie zresztą bez 
związku z fabułą – już we własnej osobie Eugenia Grabińska stanowi tu ewidentne 
przeciwieństwo Jadwigi: 

Matka moja […] kładzie ulubionego „napoleona”. Pasjans znać układa się po-
myślnie […], bo uśmiechają się dobre, kochane, zmęczone walką o moje życie oczy 
[…]. Patrzę […] na tę najdroższą, srebrem lat ubieloną głowę i mimo woli porównuję 
ze stalową, przedwczesną siwizną tamtej122. 

Jadwiga więc, w odróżnieniu od Eugenii, posiada siwiznę nienaturalną, „przed-
wczesną” i „stalową”, co odczytywać można jako skutek niewłaściwej postawy 
życiowej. Na antytetyczność obu kobiet wskazują ponadto ich spojrzenia. U Eu-
genii „uśmiechają się dobre, kochane […] oczy”, podczas gdy u Jadwigi widział 
Grabiński „złośliwe błyski, czające się w głębinach pięknych, złych oczu”123.

Wydaje się zatem, że matka (lub raczej jego o niej wyobrażenie) była dlań 
rzeczywiście niedoścignionym wzorcem, z którym konfrontował inne kobiety. 
Ponadto fakt, iż Kazimiera, tak jak i ona, nauczała muzyki, sugeruje silną u Gra-
bińskiego tendencję do poszukiwania podobnej rodzicielce partnerki życiowej124. 

Zostawiając jednak na boku tego rodzaju domysły, można przynajmniej założyć, 
że po powrocie małżonków do Lwowa nadopiekuńcza Eugenia zaczęła ingerować 
w ich sprawy, przyczyniając się mimowolnie do rozpadu związku. Podobną rolę mogła 
oczywiście odegrać również teściowa pisarza. Jest natomiast bardzo prawdopodob-
ne, iż na zakończenie małżeństwa i późniejsze postępowanie Kazimiery względem 

120 S. Grabiński, Wizyta…, op. cit., s. 271. Kontrast pomiędzy kobietami wzmocnił Grabiński 
też poprzez ich imiona, „typowi pozytywnemu” przypisując miano „anielskie”, „negatywnemu” zaś 
„jadowite” (uwypuklił nawet, iż Jadwiga śmieje się „w sobie właściwy jadowity sposób”). 

121 K. Trzeciak, op. cit., s. 119.
122 S. Grabiński, Wizyta…, op. cit., s. 279. 
123 Ibidem, s. 269.
124 Por. C.G. Jung, op. cit., s. 173-174.
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męża wpłynął jej brat. Gąsiorowski odzna-
czał się bowiem trudnym charakterem125, 
a także przywiązywał ogromną wagę do 
sterylności warunków życia. Siostrzenica 
wspominała, iż zabraniał rodzinie nawet 
wieszania firanek (do czego w mieszkaniu 
przy ul. Wronowskich posłusznie się sto-
sowano, mimo że było to uciążliwe z racji 
usytuowanego vis-à-vis hotelu)126, niepo-
dobna zatem przypuszczać, aby tolerował 
wśród bliskich prątkującego szwagra. Ka-
zimiera przyznała zresztą, iż kiedy stan 
pisarza się pogorszył, to właśnie Napoleon 
„zabronił […] dzieciom […], aby ojca od-
wiedzały”127.

Zakończenie

Małżeństwo stanowi niewątpliwie jeden z ważniejszych wątków biografii „ma-
gika niesamowitości”. Determinując życiowe wybory pisarza (przeprowadzka do 
Przemyśla, niepodjęcie pracy w Warszawie), miało również niebagatelny wpływ 
na jego karierę. Trudno spekulować, jak przebiegałaby ona, gdyby autor Dziedziny 
pozostał kawalerem lub ożenił się szczęśliwie. Badacze byli wszelako zgodni, 
różniąc się tylko w kwestii przyczyn tego procesu, iż związek z Kazimierą spowo-
dował bardzo szybki rozwój twórczości nowelisty w tzw. okresie przemyskim128. 
Najprawdopodobniej także, pośrednio czy bezpośrednio, wpłynął na jej tematykę. 

Negatywne skutki małżeństwa najdotkliwiej odczuł prozaik pod koniec życia, 
gdy chory i zubożały nie mógł, z uwagi na obciążenie obowiązkiem alimenta-
cyjnym, zapewnić sobie należytego leczenia czy choćby godziwych warunków 
bytowania. Przypuszczalnie właśnie względy finansowe sprawiły, iż usiłował wtedy 
dostosować swą twórczość, ze szkodą dla jej wartości, do oczekiwań masowego 

125 Zob. W. Wojtkiewicz-Rok, Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Toruń 2012, s. 137.

126 RAS. Przesłanek ku temu można dopatrzyć się też na kartach utworów Grabińskiego. Obok 
Wizyty, o czym wspomniano już w części poprzedniej, interesujący przypadek stanowią Larwy. 
Otóż doktor Szalita, który zdjęty jakoby troską o zdrowie małżonki głównego bohatera, usiłuje ją 
skłonić do opuszczenia męża (zob. S. Grabiński, Larwy…, op. cit., s. 394), pierwotnie był szwa-
grem tegoż, jednakże przed planowaną premierą autor poinformował listownie inscenizatora: „dr 
Szalita nie będzie (jak dotychczas) bratem Leokadii, tylko kolegą po zawodzie jej męża” (cyt. za: 
Z korespondencji…, op. cit., s. 122-123). 

127 Cyt. za: Ze wspomnień…, op. cit., s. 172.
128 Zob. m.in. A. Hutnikiewicz, Twórczość…, op. cit., s. 74; J. Majewska, op. cit., s. 115-117, 

150, 157.

Kazimiera Grabińska wraz z matką Antoniną 
Gąsiorowską, Brzuchowice 1939.
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odbiorcy, pisząc m.in. słabą powieść podróżniczo-przygodową Król Czandaura 
(późniejsza Wyspa Itongo) czy utrzymaną w duchu patriotyczno-narodowym 
nowelę Sympatyk Proń. Choroba i warunki materialne wyraźnie osłabiły zresztą 
wówczas jego możliwości twórcze. Najpewniej przyczyniło się też do tego roz-
goryczenie postawą eksżony i obojętnością ze strony dzieci.

Trzeba jednak zaznaczyć, że chociaż po rozstaniu stosunki między Grabińskimi 
były złe, nie przesądza to przecież o ocenie ich życia małżeńskiego w pierwszych 
latach związku. Obie strony zadbały, aby sprawy te pozostały w sferze domysłów, 
dlatego też, mimo dotarcia do szerzej nieznanych dokumentów, nie zdołano sy-
gnalizowanych na wstępie niejasności jednoznacznie rozstrzygnąć. Za najbardziej 
prawdopodobny powód rozpadu małżeństwa uznać wypada zakaźną chorobę pisa-
rza, acz i innych zaprezentowanych ewentualności nie da się wykluczyć. Możliwe 
zresztą, iż przyczyn było kilka. Nie ustalono też czasu rzeczywistego rozstania. 
Przeanalizowany materiał każe jednak przypuszczać, że – inaczej niż do niedawna 
sądzono – nastąpiło ono najwcześniej w drugiej połowie 1922 r., a bardziej praw-
dopodobne, iż ok. roku 1925. To zaś rozszerza wachlarz potencjalnych powodów 
rozpadu związku, dodając do nich „czynniki lwowskie” (warunki lokalowe, wpływ 
rodzin). Sprawy te wymagają dopiero dokładniejszego zbadania129. 

129 Autor składa podziękowania Barbarze i Józefowi Filimowskim, Mariuszowi Kaznowskiemu 
i Tomaszowi Pudłockiemu. 
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15. List Stefanii Kalinowskiej1 do Artura Hutnikiewicza z 27.12.1949 (1 z 3)
[jedn. nr 29; rkps, s. 1]

* Edycja wspomnień stanowi drugą część opracowania opublikowanego w „Roczniku Przemy-
skim” 2019, z. 2, s. 161-184. Tam też znajdują się informacje dotyczące źródeł oraz zasad wydania. 
Zachowano kontynuację numeracji ciągłej listów z części pierwszej. Komplementarny wobec obu 
części edycji artykuł, omawiający publikowane materiały, ukaże się w przyszłym numerze „Rocznika 
Przemyskiego” (za 2021 r.).

1 Nie udało się ustalić informacji biograficznych o autorce, pomimo iż w okresie międzywo-
jennym była aktywną recenzentką i tłumaczką literatury polskiej na łamach czasopism włoskich. 
W zbiorach po A. Hutnikiewiczu znajduje się w sumie 8 listów od Stefanii Kalinowskiej. W edycji 
uwzględniono pierwsze trzy; 5 kolejnych listów, pominiętych w edycji, ma charakter okolicznościo-
wy (związany z kolejnymi publikacjami Hutnikiewicza o Grabińskim nadsyłanymi Kalinowskiej) 
i znikomą wartość informacyjną. 
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Piława-Górna 27/XII/49 r.

Szanowny Panie!
W związku z apelem Pana w „Tygodniku Powszechnym”2 w sprawie studium 

naukowego o twórczości Stefana Grabińskiego – uprzejmie komunikuję, że Stefana 
Grabińskiego znałam osobiście. Poznaliśmy się w Wenecji, gdzie wówczas stale od 
trzech lat mieszkałam. Na tle tego naszego poznania się St[efan] Grabiński napisał opo-
wieść pt. Appassionata – mnie poświęconą, a drukowaną w „Dzienniku Poznańskim”3.

Z utworów Stefana Grabińskiego zachowała się u mnie w[yżej] wymienio-
na opowieść oraz nowele Szalony pątnik; wszystkie inne podczas ewakuacji ze 
Lwowa zaginęły.

Nowela Wezwanie była drukowana w „Gazetta di Venezia”4 w moim przekła-
dzie na język włoski.

Łączę miłe wyrazy,
Stefania Kalinowska
Piława-Górna
(woj. wrocławskie)
Apteka „Pod Aniołem”

16. List Stefanii Kalinowskiej do Artura Hutnikiewicza z 15.01.1950 (2 z 3)
 [jedn. nr 32; rkps, s. 2]

 Piława-Górna 
dn.15/I/1950

Szanowny Panie!
Chciałabym dać wyczerpującą odpowiedź na pismo Pana z dn. 5 b.m., lecz 

wątpię, czy mi się to uda, gdyż nie mogę jakoś skoordynować tłoczących się myśli. 
Będę więc mówić z Panem bez dobierania słów, po prostu, szczerze, bez obawy, 
prosząc o pobłażliwość.

Dzisiaj odpowiem tylko na pkt. 1, 2 i 4, zaś pkt. 3 – tj. sylwetkę duchową – na-
szkicuję w kolejnym liście; łączy się to bowiem z osobistymi mymi przeżyciami, 
a – że nie lubię mówić o sobie – trudno mi to idzie. Proszę jednak mi przyrzec, że 
jeżeli w następnym liście poruszę przykre rysy osobowości psychicznej St[efana] 
Grabińskiego – Pan nie umniejszy tym jego sławy, do której on tak dążył; bolałoby 

2 Zob. list Franciszka Giebartowskiego do Artura Hutnkiewicza (list nr 5, przyp. 17) opubliko-
wany w części 1 edycji.

3 Jest to prawdopodobnie pierwodruk czasopiśmienny utworu Namiętność (L’Appasionata). Opo-
wieść wenecka opublikowanego w zbiorze nowel pod tym samym tytułem: S. Grabiński, Namiętność 
(L’Appasionata). Opowieść wenecka, Stanisławów 1930. Warto nadmienić, że pierwodruk nie został 
dotąd ujęty w żadnym opracowaniu bibliograficznym twórczości Grabińskiego.

4 W październikowym numerze „Gazetta di Venezia” nowela ukazała się pod tytułem: La chia-
mata.



191ZE WSPOMNIEŃ O STEFANIE GRABIŃSKIM (CZĘŚĆ 2)

mnie, gdyby St[efan] Grabiński, który w życiu był nieszczęśliwy i może i przeze 
mnie chwilowo cierpiał – doznał po śmierci najmniejszej krzywdy.

Pkt. 1. St[efan] Grabiński przebywał w Wenecji w lipcu 1926 r.5 Stanowczo cel 
jego podróży nie był zdrowotny. Przyjechał spędzić część urlopu, gdyż – jeżeli się 
nie mylę – był wówczas profesorem w jednym z liceów lwowskich6. Zamieszkał 
w hotelu obok stacji – jak o tym wspomina w swej opowieści7. Przyjechał do 
Wenecji rozentuzjazmowany, pełen radości; po kilkudniowym pobycie pojechał 
(sam) zwiedzić Neapol i Sycylię, ale dojechał tylko do Rzymu i z powrotem wrócił 
do Wenecji, gdzie pozostał do końca ferii.

Odjechał raczej smutny, przygnębiony (tutaj ja byłam przyczyną, ale to Pan 
zrozumie lepiej z następnego mego listu). Poza Appassionatą, pod takim tytułem 
mam tę opowieść, żadne inne utwory w czasie pobytu we Włoszech nie powstały. 
W tym utworze St[efan] Gr[abiński] odtworzył piękno Wenecji w mistrzowski 
sposób, zgodnie z faktycznym stanem rzeczy. W ogóle tak cudownie umiał się 
zachwycić pięknem Włoch, że to mnie w zachwyt wprowadzało. Kochał Włochy 
i tak tam dobrze czuł się, że jeżeli wierzyć w reinkarnację, stanowczo duch jego 
kiedyś musiał być w Italii. W zdumiewający sposób opanował szybko włoski język 
do tego stopnia, że sam przetłumaczył na włoski jedną ze swoich nowel i wcale 
nie najgorzej. Nie znosił tylko kuchni włoskiej i stale był tam głodny.

2. Podczas parutygodniowego swego pobytu w Wenecji St[efan] Gr[rabiński] 
stale przebywał ze mną. Poza moim towarzystwem nie pragnął nikogo poznać. By-
łam jego Ciceronem. W Appassionacie z dokładną wiernością odtworzył rozmowy, 
jakie miały miejsce między nami przy zwiedzaniu Wenecji. Poza tłumaczoną przeze 
mnie nowelą ukazała się podobno w przekładzie włoskim jeszcze jedna nowela, 
ale kto i w jakim piśmie tłumaczył, tego nie wiem, gdyż odnośnego egzemplarza 
nigdy w ręku nie miałam8. Miałam tłumaczyć na włoski jego dramat Ciemne siły9 

5 W edycji książkowej opowiadania znajduje się dopisek autorski, który wskazywałby na potrzebę 
weryfikacji podanej przez Kalinowską daty: „Wenecja, lipiec r. 1927” (S. Grabiński, Namiętność, op. 
cit., s. 80). Również Artur Hutnikiewicz podaje datę o rok późniejszą (1927); zob. A. Hutnikiewicz, 
Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń 1959, s. 100.

6 Pisarz pracował wówczas w Seminarium Nauczycielskim Męskim we Lwowie. Zob. T. Pu-
dłocki, „Wadą niepozbywalną jest jego nerwowość”. Stefan Grabiński jako nauczyciel Seminarium 
Nauczycielskiego Męskiego we Lwowie w latach 1921-1929, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1, 
s. 308-321. Por. list Franciszka Giebartowskiego (list nr 6; przyp. 20) w części 1 niniejszej edycji.

7 Autorka listu ma tu na myśli wspomnianą w poprzedniej epistole Appasionatę.
8 Na język włoski dwie nowele Grabińskiego przetłumaczył Enrico Damiani. Zob. list Mieczysła-

wa Brahmera (list nr 1; zwł. przyp. 7) w części 1 niniejszej edycji i list Romana Pollaka (list nr 40).
9 S. Grabiński, Ciemne siły (Willa nad morzem). Dramat w trzech aktach, Przemyśl 1921. Był to 

jedyny dramat Grabińskiego, który ukazał się drukiem. Wystawiany, również pod tytułem Willa nad 
morzem, w teatrach krakowskim, warszawskim i lwowskim. Zob. list Wojciecha Brydzińskiego (list nr 
2; zwł. przyp. 9) w części pierwszej edycji oraz listy: Jana Kwolka (list nr 23 i 24), Arnolda Szyfmana 
(list nr 41), Teofila Trzcińskiego (list nr 44) i Idy Wieniawskiej (list nr 46) w części drugiej edycji. 
Dokładniejsze informacje o dramacie i jego scenicznych realizacjach oraz recepcji i innych próbach 
jego przekładu (na j. czeski) zob.: A. Hutnikiewicz, op. cit., s. 81-84, 99, 100, 332-333, 391-392.
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– lecz po porozumieniu się z Dyrekcją Teatru oznajmiono mi, że scenicznie jest 
bardzo słaby dla włoskich scen, więc nie będzie miał powodzenia10. Czy teatry lub 
wytwórnie filmowe włoskie zabiegały o prawo do wystawienia dramatów – nic 
nie wiem. Może to miało miejsce już wtedy, gdyśmy się poróżnili i korespon-
dować przestaliśmy. Rzeczywiście prof. E[nrico] Damiani w wydanym zbiorze 
nowel polskich reprezentuje też St[efana] Grabińskiego. Prof. Damiani – to muszę 
podkreślić – uwypuklał każdy przejaw naszej literatury11. Gdy przetłumaczyłam 
na włoski Eros i Psyche J[erzego] Żuławskiego, napisał do mego przekładu wy-
czerpującą przedmowę12.

3. Nie posiadam ani rękopisu prac, ani jednego listu St[efana] Grabińskiego. 
Wszystko to, jak również wiele innych dla mnie literacko cennych rzeczy, zaginęło 
bezpowrotnie, gdy w 39 r. podczas działań wojennych uciekłam ze Lwowa do siostry.

Muszę Pana „oświecić”, że nie jestem żadną literatką, jestem w tym kierunku 
dyletantką, kierowaną własną inicjatywą przeciętną kobietą. Miałam tylko w życiu 
dużo niezasłużonego szczęścia do ludzi. Tyle na dzisiaj!

Łączę miłe wyrazy
Stef[ania] Kalinows[ka]

17. List Stefanii Kalinowskiej do Artura Hutnikiewicza z 5.02.1950 (3 z 3)
[jedn. nr 31; rkps, s. 2]

Piława-Górna 
dn. 5/II/ 50 r.

Szanowny Panie!
Zapytuje Pan, czy St[efan] Grabiński dawał wyraz swej wierze w to, o czym 

pisał? – W chwili twórczości, w momencie natchnienia bezsprzecznie wierzył, ale 
w życiu tej wiary nie zdradzał.

Gdy St[efan] Grabiński stanął na mojej drodze życia, byłam bardzo młoda nie 
tylko wiekiem, ale i życiem i podejściem do życia i do ludzi. Pasjonował mnie 
wtedy świat ducha. Wertowałam rozmaite religii filozofie, gorliwie uczęszczałam na 
zebrania, odczyty teozoficzne (tak modne wtedy we Włoszech). Szukałam Prawdy. 
Szarpałam się. Byłam samotną wśród ludzi. I wyobraziłam sobie, że On to właśnie 
położy kojącą dłoń w tej mojej rozterce duchowej. Bardzo jednak zawiodłam się, 

10 Autorka listu ma na myśli zapewne inicjatywę Societa Italiana del Teatro Drammatico w Me-
diolanie. O takiej inicjatywie, mającej miejsce w 1928 r., wspominał w każdym razie sam Grabiński 
w wywiadzie udzielonym Kazimierzowi Wierzyńskiemu (kw. [Kazimierz Wierzyński], Wywiad ze 
Stefanem Grabińskim, „Głos Literacki” 1929, nr 22, s. 2).

11 Zob. przyp. 8.
12 J. Żuławski, Eros e Psiche, trad. ital. di S. Kalinowska, con prefazione di E. Damiani, Lan-

ciano 1929.
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bo gdy ja żyłam życiem wprost nierealnym, Stefan okazał się w stosunku do mnie 
zmysłowym i chorobliwie namiętnym.

Głęboko wierząca – tak jak nią jestem i dzisiaj – wychowana na Kresach – na 
Wołyniu – w bardzo głębokich zasadach, z tymi zasadami weszłam w życie i im 
starałam się być wierną. Tłumaczyłam więc Stefanowi, że nawet gdybym szalała 
z miłości, krzywdy cudzej żonie bym nie zrobiła. Prosiłam, żeby uszanował moje 
„credo” życiowe, żebyśmy pozostali tylko serdecznymi przyjaciółmi, żeby jedno 
dla drugiego było ostoją duchową, pomocą moralną i twórczą w ciężkich może 
nieraz walkach życiowych. Nie mógł czy nie chciał mnie zrozumieć. Zaczął mi 
robić sceny zazdrości o tragiczne i tak krótkie pożycie z moim mężem – Włochem. 
Pragnęłam, aby jak najprędzej wyjechał z Wenecji. Po powrocie do Lwowa St[e-
fan] Grabiński napisał do mnie list, że przyjaciół nie potrzebuje, że chce we mnie 
mieć tylko i li tylko kochankę (dosłownie tymi terminami). Odepchnął mnie od 
siebie i bezpowrotnie. A gdy później zaczął mi robić przykre wymówki, że za mało 
pracuję dla jego sławy we Włoszech – wszystko między nami zostało zerwane. 
Gdy powróciłam do Warszawy w 1930 r. – nie chciałam, żeby St[efan] Grabiński 
wiedział o moim powrocie do kraju. Los chciał, że przyjechałam do Lwowa w dzień 
pogrzebu Grabińskiego, o czym dowiedziałam się w parę dni później, tak bowiem 
było głucho w naszej prasie o śmierci Pisarza, że aż przykro.

Śmierć Stefana zrobiła na mnie silne wrażenie. Nie miał lekkiego życia, i jego 
choroba jak i śmierć ciąży poniekąd na naszym sumieniu narodowym. Nie miał 
szczęścia do społeczeństwa polskiego. Był to talent jedyny w swoim rodzaju w na-
szej literaturze, talent u nas zapomniany. Bo jeżeli niesamowite wizje utworów 
St[efana] Grabińskiego oddziałały denerwująco na psychikę ludzką – jak czytel-
nicy niejednokrotnie wyrażali się – to jednak twórczość St[efana] Grabińskiego 
powinna była znaleźć więcej oddźwięku i zrozumienia w naszym społeczeństwie.

Jako pisarzowi, jako autorowi Demona ruchu i powieści Klasztor i morze (to 
dwa najlepsze – moim zdaniem – utwory) składam hołd, ale jako o mężczyźnie 
zachowałam przykre wspomnienie. Dobry z natury, szlachetny, wspaniałomyślny, 
pokorny jak dziecko, kochający piękno – miał ciężki charakter w pożyciu. Brak mu 
było subtelności, na którą ja wyjątkowo czułą byłam. Trzeba było wielkiego taktu, 
łagodności i wyrozumienia – jak dla chorego – aby załagodzić przykre momenty.

Proszę wierzyć, że zawsze i bardzo chętnie służę tym wszystkim, co by mogło 
ocalić Stefana Grabińskiego od zapomnienia, bo pragnął żyć wiecznie, jak Pan 
pięknie się wyraził.

Chciałam jak najwierniej naszkicować dla Pana sylwetkę duchową Stefana Gra-
bińskiego, i dlatego, ze względu na cel, nie zawahałam się wylać tutaj serce moje, 
ufna, że Pan mnie zrozumie. Jest Pan pierwszą osobą, z którą mówię o Stefanie.

Jeżeli Pan ma jakie utwory Pisarza pisane po roku 1929, byłabym bardzo 
wdzięczna, gdyby Pan wypożyczył mi je do przeczytania.

Łączę miłe wyrazy.
Stef[ania] Kalinowska
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18. List Juliusza Kleinera13 do Artura Hutnikiewicza z 22.01.1950 
[jedn. nr 39; rkps, s. 1]

Kraków 22 I 1950 r.

Szanowny Panie Doktorze,
Stefana Grabińskiego poznałem przed pierwszą wojną światową (poprzednio 

już znałem jego pierwszą książkę wydaną pod pseudonimem – i była ona tema-
tem pierwszej naszej rozmowy14); kolegowaliśmy się w gronie nauczycielskim 
gimnazjum VI we Lwowie (wzorowego, najlepszego gimnazjum)15. Był bardzo 
sympatyczny, miły, skromny, cichy. Kalectwo palca przyczyniało się do wrażenia 
chorowitości. Co do nagrody – należałem do jej zwolenników. Kto z członków 
jury pierwszy postawił kandydaturę, nie pamiętam. Zdaje mi się, że ostateczna 
uchwała wypadła jednomyślnie. Pamiętam, że nie tylko chodziło o wyróżnienie 
autora, który miał własną, oryginalną dziedzinę twórczości, lecz że chciano także 
pomóc mu ze względu na poważną już chorobę16.

13 Juliusz Kleiner (ur. 24 kwietnia 1886 we Lwowie – zm. 23 marca 1957 w Krakowie) – wy-
bitny polski historyk literatury, badacz romantyzmu, teoretyk literatury i edytor. Był absolwentem 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w którym uzyskał doktorat z polonistyki i germanistyki 
(1908); przed wojną pracował jako nauczyciel we lwowskich gimnazjach, a po uzyskaniu habilitacji 
(1912) był profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Warszawskiego 
(1916-20), po wojnie przez krótki czas Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1944-47), zaś od 
1947 Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zob. m.in. K. Wyka, Juliusz Kleiner, „Pamiętnik Literacki” 
1957, nr 4; Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa o życiu i działalności, red. F. Araszkiewicz, Lublin 1961.

14 Autor listu ma na myśli wydany pod pseudonimem cykl nowel: S. Żalny, Z wyjątków. W po-
mrokach wiary, Lwów 1909.

15 Jak wynika z ustaleń Tomasza Pudłockiego, Grabiński pracował w VI Gimnazjum we Lwo-
wie w latach 1911-1913 (31 stycznia 1913 przeniesiony został do filii IV Gimnazjum we Lwowie);  
T. Pudłocki, Przyczynek do biografii Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” 2009, t. 45,  
z. 3, s. 141-142. Z Grabińskim Kleiner spotkał się jednak zapewne jeszcze wcześniej – podczas 
studiów uniwersyteckich (zob. T. Pudłocki, Środowisko studenckie Stefana Grabińskiego, „Rocznik 
Przemyski” 2012, t. 48, z. 2, s. 144-145). Zob. też: J. Kowalczuk, Historia szkolnictwa, oświaty 
i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. Pań-
stwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX w., t. 7, cz. 3: VI (szóste) Gimnazjum; VII (siódme) 
Gimnazjum, Kraków 2009.

16 Chodzi o przyznanie Grabińskiemu nagrody miasta Lwowa (kwiecień 1931). Głównymi 
orędownikami tej nagrody dla zapomnianego już i poważnie chorego pisarza byli Karol Irzykow-
ski i Jerzy E. Płomieński. Kleiner wchodził w skład jury nagrody obok profesorów: Konstantego 
Chylińskiego i Władysława Kozickiego, prezesa Związku Dziennikarzy Bronisława Laskowickiego, 
literata Michała Rollego, wiceprezydenta miasta Lwowa Wawrzyńca Kubali, dyrektora Ossolineum 
Ludwika Bernackiego oraz znanego lwowskiego poety Józefa Jedlicza. Kontrkandydatami do na-
grody byli Edward Porębowicz, Stanisław Wasylewski i Jan Parandowski. Więcej o okolicznościach 
związanych z przyznaniem nagrody: A. Hutnikiewicz, op. cit., s.110-112 ; J.E. Płomieński, Suweren 
polskiej fantastyki literackiej. Stefan Grabiński [w:] idem, Twórcy bez masek. Wspomnienia literackie, 
Warszawa, s. 126-135; Z korespondencji Stefana Grabińskiego, podał do druku i oprac. A. Mianecki, 
„Rocznik Przemyski” 2010, t. 46, z. 3 (tu komentarze edytora na s.113-115 oraz listy Grabińskiego 
do Józefa Jedlicza – na s. 127 i Ludwika Bernackiego – na s. 128). 
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Cieszę się, że Pan pisze studium o pisarzu wybitnym, niesłusznie zapomnianym, 
którego Demon ruchu należy do dzieł godnych odrębnego, trwałego stanowiska. 
Sądzę, że warto by zwrócić się do jego kolegów i uczniów z gimn[azjum] VI, by 
zdobyć materiał wspomnień.

Serdecznie uściśnięcie dłoni łączę i wyrazy głębokiego szacunku,
Juliusz Kleiner

19. List Juliana Kolankowskiego17 do Artura Hutnikiewicza z 2.11.1971
[jedn. nr 40; rkps, s. 2]

Szklarska Poręba 2 XI 71

Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Zwracam się do Pana jako autora cennego eseju o Stefanie Grabińskim, który 

przeczytałem z prawdziwą przyjemnością i dużym pożytkiem, właśnie w sprawie 
tego Grabińskiego.

Ale najpierw garść informacji. W pierwszych latach dwudziestych miałem 
szczęście pracować ze Stefanem Grabińskim w I Gimnazjum im. J. Słowackiego 
w Przemyślu w charakterze tzw. suplentów18. Byliśmy polonistami, ale uczyliśmy 
także łaciny i greki, a ja ponadto francuskiego. Zwykła koleżeńska zażyłość za-
mieniła się wkrótce w przyjaźń, a ta trwała do końca pobytu Stefana w Przemyślu 
i jakiś czas jeszcze, gdy państwo Grabińscy przenieśli się do Lwowa. Jeszcze przed 
poznaniem Stefana byłem entuzjastą jego twórczości, w której znalazłem to, co 
mnie pociągało we wszystkich utworach literatury światowej swoją niezwykłością, 
fantastycznością u tzw. poètes maudits19. Grabiński z pewnością do nich należał, 
i to jako jak najbardziej reprezentatywny. Moja znajomość francuskiego przy-
dała się Stefanowi, gdyż b[ardzo] często tłumaczyłem, czytając mu, wyjątki np. 

17 Julian Kolankowski (ur. 17 września 1886 w Cieszanowie – zm. 7 grudnia 1981 w Cie-
plicach) – nauczyciel gimnazjalny (polonista w I Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu), 
działacz turystyczny i sportowy; zob. T. Pudłocki, Julian Kolankowski (1886-1981), „Rocz-
nik Gimnazjalny. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu” 2000, nr 4,  
s. 202-216. Tomasz Pudłocki opublikował zachowane w rękopisie wspomnienie o Grabińskim 
jego syna – Jerzego Kolankowskiego – doktora nauk medycznych, literata, malarza, alpinisty  
(J. Kolankowski, O Stefanie Grabińskim, oprac. i podał do druku T. Pudłocki, „Rocznik Przemy-
ski” 2005, t. 41, z. 3, s. 87-90). 

18 Suplent – zastępca nauczyciela w szkołach średnich Galicji, bez tytułu nauczyciela rze-
czywistego. Grabiński został przeniesiony do I Gimnazjum w Przemyślu z IV Gimnazjum we 
Lwowie decyzją Rady Szkolnej Krajowej 13 lipca 1917 i pracował w tej szkole do 16 marca 1921, 
kiedy to decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego przeniesiono go do Państwowego 
Seminarium Nauczycielskiego Męskiego we Lwowie. O pobycie i pracy Grabińskiego w Prze-
myślu pisze obszernie: T. Pudłocki, Przemyski okres w życiu Stefana Grabińskiego, „Rocznik 
Przemyski” 2006, t. 42, z. 3. 

19 Poètes maudits – z franc.: „poeci przeklęci”.
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z Huysmansa La-Bas, À Rebours, z Barbey d’Aurevilly, z Baudelaire’a i innych20. 
Przetłumaczyłem także jego nowelę Problemat Czelawy21.

A teraz ad rem. W lecie, będąc w Paryżu, miałem sposobność sprowadzić roz-
mowę na Grabińskiego w kółku znajomych, także literatów, którzy zachwycali się 
Grabińskim, i razem wpadliśmy na myśl, czyby dla Grabińskiego nie dało się coś 
zrobić w prasie francuskiej, jak niedawno zrobiono dla Witkacego. Już znaleźliśmy 
nawet literatkę, która podjęłaby się tłumaczenia wybranych nowel Grabińskiego, 
następnie jednego ze współpracowników „Le Monde”, który w dodatku literackim 
tego dziennika umieściłby artykuł (jeden lub więcej) o Grabińskim. Teraz chodzi 
o ustalenie, co i jak, w jakim porządku, w oparciu o jakie materiały należy robić. 
I tu pomoc Pana Profesora, jego wskazówki i rada, ewentualna współpraca w tym 
zbożnym dziele w charakterze eksperta byłaby nieoceniona i za którą bylibyśmy 
b[ardzo] wdzięczni.

Na razie proszę uprzejmie podać mi źródło, gdzie mógłbym nabyć nowele 
Grabińskiego, gdyż wszystkie tomiki jego nowel straciłem wraz z całą bibliote-
ką – zabrali mi Moskale w r. 1939. W której księgarni mógłbym kupić esej Pana 
Profesora? Na ten list prosiłbym nie dać mi długo czekać na odpowiedź, rozumie 
się, o ile Pan Profesor uzna to za stosowne, gdyż moi przyjaciele z Paryża naglą 
mnie i proszą o materiały. Również proszę mi wskazać, która z nowel Grabiń-
skiego nadawałby się, jako najbardziej typowa, do pojawienia się w tłumaczeniu 
francuskim22.

Polecając się życzliwości Pana Profesora, proszę przyjąć wyrazy głębokiego 
szacunku,

Kolankowski
Adres:
Julian Kolankowski
Szklarska Poręba
ul. Prusa 6

20 Charles Baudelaire (1821-1867), Joris Karl Huysmans (1848-1907) i Jules Barbey D’Aurevilly 
(1808-1889) to francuscy pisarze moderniści, określani często właśnie mianem „poetów przeklętych” 
z uwagi na aurę skandalu otaczającą ich życie i współtworzącą negatywną legendę biograficzną, 
oraz kontrowersyjne tematy poruszane w ich twórczości.

21 Syn Juliana Kolankowskiego, Jerzy, we wzmiankowanym już wspomnieniu nadmienia o próbie 
przekładu przez swego ojca „paru nowel z Demona ruchu na język francuski. […] Przekład ten, 
z nieznanych mi przyczyn, pozostał jednak w rękopisie i nie ujrzał, mimo wszelkich zalet, światła 
druku” (J. Kolankowski, op. cit., s. 89). Edytor tych wspomnień, który miał dostęp do archiwum 
rodzinnego Kolankowskich, wzmiankuje z kolei, iż „Przekład nie zachował się w zbiorach rodzinnych 
i nie wiadomo, co się z nim stało” (ibidem, przyp. 4).

22 Również i ta inicjatywa translatorska pozostała jedynie w sferze projektów, gdyż żadne nowele 
Grabińskiego w tym czasie nie ukazały się po francusku.
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20. List ks. Jana Kwolka23 do Artura Hutnikiewicza z 11.12.1949 (1 z 10)
[jedn. nr 45; rkps, s. 1]

Wielmożny Panie Doktorze,
O Stefanie Grabińskim nie wiem, czy mógłbym dostarczyć potrzebnych in-

formacji. Na apel zgłaszam, że miałem zaszczyt zaliczać się do jego przyjaciół 
z czasów jego profesury w Przemyślu24, i później odwiedzałem go we Lwowie.

Została po nim wdowa, której adres: Kazimiera Grabińska, Bystrzyca Kłodzka, 
ul. Orężna 28. Żyją też obie jego córki, zamężne, których adresy w razie potrzeby 
matka poda25.

Łączę wyrazy wysokiego poważania,
X Dr Jan Kwolek
prof. teol[ogii] i kanonik

Przemyśl 11. XII. 49.

21. List ks. Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza z 20.12.1949 (2 z 10)
[jedn. nr 43; rkps, s. 2]

Wielmożny Panie Doktorze,
Zarówno Z wyjątków, jak i Ciemne siły26 mam, ale chwilowo na pożyczkach. 

Jeżeli wnet odbiorę, pożyczę P. Doktorowi.
Stefan Gr[abiński] był b[ardzo] kulturalny w obejściu, grzeczny i wierny w przy-

jaźni. Ale co do swoich przekonań i wierzeń był w sobie dość zamknięty. Nie lubiał 
się wywnętrzać, wdawać w dyskusję, być pouczanym. Uważałem go za wierzą-
cego katolika. Wierzył w życie pozagrobowe. Czytał bardzo wiele z dziedziny 
okultyzmu (książki brał ode mnie), także z literatów zagranicznych klasycznych 
i nowych i w tym celu uczył się języków, do których miał „łatwość”. Znał m.in. 
hiszpański i rumuński. Doznane przykrości odczuwał silnie i długo pamiętał. Stąd 
nie lubiał Boya-Żeleńskiego, który go raz wydrwił27, a cenił Irzykowskiego, który 

23 ks. Jan Kwolek (ur. 13 grudnia 1885 w Kraczkowej k. Rzeszowa – zm. 20 maja 1958 w Prze-
myślu) – ksiądz, scholastyk kapituły katedralnej przemyskiej, profesor seminarium duchownego, 
archiwista (w latach 1927-1955 kierował Archiwum Diecezjalnym w Przemyślu), historyk, spo-
łecznik, bibliofil, katecheta (od 1915 do 1918 nauczał religii w I Gimnazjum w Przemyślu). Zob. 
ks. J. Ataman, Ks. Jan Kwolek 1885-1958, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1959, nr 1,  
s. 159-164 [tam też bibliografia prac ks. Kwolka]; T. Pudłocki, Ksiądz doktor Jan Kwolek, „Rocznik 
Gimnazjalny. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu” 1999, nr 3, s. 151-155. 
W archiwum po Arturze Hutnikiewiczu znajduje się 10 listów od ks. Kwolka – wszystkie ujęto 
w niniejszej edycji.

24 Zob. przypis 18 (list Juliana Kolankowskiego).
25 Zob. list od Kazimiery Grabińskiej (list nr 7) oraz Wandy Jankowskiej – córki pisarza (list nr 

14) – oba w części 1 edycji.
26 Zob. przyp. 14 i 9.
27 Ma na myśli autor listu zapewne recenzję Ciemnych sił: T. Boy- Żeleński, Grabiński „Ciemne 

siły”, w: idem, Flirt z Melpomeną. (Wieczór drugi), Kraków 1921 s. 18-25.
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pisał o nim życzliwie. Ze Skamandrytami nawiązał raz stosunki będąc, osobiście 
w Warszawie, ale mam wrażenie, że mu to niezbyt odpowiadało28.

Czy Pan Doktor może pisze jego życiorys dla Pol[skiego] Słownika Biogr[a-
ficznego]? Zależy mi, aby go w tym wydawnictwie nie pominięto. Zwróciłem na 
to uwagę Redakcji PSB, nie wiem, jak załatwili29.

Nie wiem, jakie było jego ustosunkowanie do szkoły. Mam wrażenie, że z nie-
zbyt wielkim zamiłowaniem odnosił się do swej pracy pedagogicznej. W tej 
i innych kwestiach sądzę, że jego żona lepiej poinformuje.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku, z jakim pozostaję,
Ks. Dr. Jan Kwolek

Przemyśl
20.12.49

22. List ks. Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza z 23.12.1949 (3 z 10)
[jedn. nr 44; rkps, s. 1]

Wielmożny Panie Doktorze!
W ślad za moim listem z d[nia] 20 bm. posyłam Ciemne siły. Po ich zwrocie 

prześlę Z wyjątków, które tymczasem również mam nadzieję odebrać od ludzi. 
Czy zna Pan Doktor pośmiertne artykuły o Grabińskim pióra K. Krobickiego 
(Kraków) i drugi K. Irzykowskiego30? Czy i kto napisał życiorys dla PSB? Czy 
wdowa odpowiedziała? Uprzedziłem ją i zachęcałem listownie. 

Szczęść Boże w pracy, serdecznie pozdrawiam,
J. Kwolek

Przemyśl 23.XII.49

23. List ks. Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza z 2.01.1950 (4 z 10)
[jedn. nr 48; rkps, s. 1]

Wielmożny Panie Doktorze,

28 O zatargu ze Skamandrytami zob. list J.E. Płomieńskiego (list nr 35) oraz uwagi o stosunku 
do Grabińskiego w liście Jarosława Iwaszkiewicza (list nr 11) w 1 części edycji.

29 Przed wojną (lata 20.) ks. Kwolek został włączony do prac redakcji Polskiego Słownika Bio-
graficznego na zaproszenie swojego kolegi gimnazjalnego, prof. UJ, członka PAU, Stanisława Kota. 
Biogram Grabińskiego autorstwa Artura Hutnikiewicza na łamach tego wydawnictwa opublikowany 
został dopiero w 1960 r. (A. Hutnikiewicz, Grabiński Stefan, [hasło w:] Polski Słownik Biograficzny, 
t. 8, z. 3 (38), Wrocław 1960).

30 Autor listu ma na myśli zapewne artykuły syntetyczne o Grabińskim dra Kazimierza Kro-
bickiego i Karola Irzykowskiego: K. Krobicki, Stefan Grabiński i jego opowieści fantastyczne, 
„Ilustrowany Kurier Codzienny” 1936, nr 340 (dodatek: „Kuryer Literacko-Naukowy” nr 49,  
s. III-IV); K. Irzykowski, Żeglarz po morzu ciemności (Wspomnienie o Stefanie Grabińskim), „Prosto 
z Mostu” 1937, nr 4 lub idem, Magik niesamowitości (Po zgonie Stefana Grabińskiego), „Czas” 
1936, nr 322, s. 7 albo idem, Stefan Grabiński, „Pion” 1936, nr 50 (wszystkie ujęte w bibliografiach 
poświęconych Grabińskiemu).
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Równocześnie z kartką p. Doktora z d. 27.XII otrzymałem list od p. Kazimiery 
Grabińskiej. Jest chora i na razie nie czuje się na siłach do obszerniejszej kore-
spondencji. Prosi, abym Panu Doktorowi podał garść wiadomości o śp. Stefanie.

Uciekając z córkami w maju 1944 ze Lwowa na zachód zostawiła w dawnym 
mieszkaniu (Wronowska 9 parter) wszystkie drukowane utwory Stefana i wali-
zeczkę z jego dokumentami. Rękopisy były u śp. matki jego przy ul. Żeromskiego 
7 i nie wiadomo, co się z nimi stało. Obfite materiały do życiorysu miał zebra-
ne zdolny literat i wielbiciel śp. Stefana, Ryszard Janiak, który podobno zginął 
w Oświęcimiu31; materiały te zostały u jego matki Marii Janiakowej (nauczycielki) 
we Lwowie, ul. Janowska 16.

Zostały 2 córki; młodsza Hanka zam[ężna] za nauczycielem szk[oły] po-
wsz[echnej] jest przy matce w Bystrzycy Kłodzkiej; starsza Wanda za inżynierem 
w Nowym Sączu (szkoda, że nie podano mi nazwiska), ta się bardzo zainteresowała 
sprawą życiorysu ojca (może uda mi się ułatwić kontakt).

Wdowa żyła z mężem do czasu wyjazdu jego do Lwowa tj: 1917-1921; we 
Lwowie on zamieszkał ze swoją matką, ona ze swoją. Potem [od] 1925 formalnie 
separowani.

„Wiem tylko to na pewno, co mówił, że najlepsze jego dzieła powstały w Prze-
myślu, tj. Demon ruchu. Dramatu Larw[y] nie znam wcale. Dramat Willa nad 
morzem pisał w Przemyślu i odczytywał mi fragmenty, powstał z noweli Willa 
nad morzem ze zbiorku Na wzgórzu róż32”. Oto wszystko, co mi napisała p. K[a-
zimiera] Grabińska.

Łączę serd[eczne] pozdrowienia i ukłony
J. Kwolek

Przemyśl
2.I.50.

24. List ks. Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza z 7.01.1950 (5 z 10)
[jedn. nr 48b – nie oznaczona w archiwum BUMK; rkps, s. 2]

Wielmożny Panie,
Z paczką Pana Doktora (Ciemne siły) rozminął się mój list z d. 2 bm., w którym 

referowałem informacje otrzymane od wdowy p. Kaz[imiery] Gra[bińskiej]. Nie 
powtarzam ich, bo sądzę, że list doszedł. Trudno mi coś więcej dodać. Sądzę, że 
dowie się Pan Doktor od starszej córki, p. Wandy. Już prosiłem wdowę o podanie 
jej adresu wprost p. Doktorowi; gdyby wnet napisała, proszę do niej jeszcze grzecz-
nie napisać i może dołączyć adresowaną kopertę, aby ułatwić odpowiedź osobie 
niedomagającej. Zdziwiłem się wiadomością, jakoby Stefan pochodził z rodziny 

31 Jak się okazało, Ryszard Janiak nie zginął podczas wojny, nawiązał kontakt z Hutnikiewiczem 
(w kilka dni później – 12 stycznia 1950) i wypożyczył ocalone przez siebie materiały po Grabińskim 
monografiście jego twórczości (patrz listy od Ryszarda Janiaka: list nr 12 i 13 w części 1 edycji).

32 Patrz przyp. 9.
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grecko-katol[ickiej]; nigdy o tym nie słyszałem. Ale tej możliwości nie wykluczam33. 
W każdym razie czuł się Polakiem, za to ręczyć mogę. Ponownie pytam: czy zna p. 
Doktor artykuły o nim pośmiertne K. Irzykowskiego i K. Krobickiego? Ja posiadam 
w mej bibliotece 6 jego tomów: Ciemne [siły], W pomrokach [wiary], Na wzgórzu 
[róż], Demon [ruchu], Szalony [pątnik], Księga ognia. Nowela w tej ostat[niej] Mu-
zeum dusz czyśćcowych osnuta na informacji mojej o istniejącym w Rzymie takim 
muzeum przy pewnym kościele. Nie posiadam tomów nowel: Niesamowita opowieść 
i Namiętność oraz tomów powieści: Salamandra, Cień Bafometa, Klasztor i morze, 
Wyspa Itongo. Dramaty Zaduszki (trylogia) i Larwy podobno zostały w rękopisie 
i przepadły, co uważam za wielką szkodę, bo przypuszczam, że były dojrzalsze niż 
Ciemne siły. Z wystawienia tej sztuki w Krakowie autor nie był zadowolony, i mimo 
zaproszenia nie pojechał do Krakowa, przyczyny nie ujawnił34.

Łączę serdeczny uścisk dłoni
J. Kwolek

Przemyśl – Kapit. 4 – 7.I. 1950

25. List ks. Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza z 28.01.1950 (6 z 10)
[jedn. nr 47; rkps, s. 2]

Wielmożny Panie Doktorze,
Zwlekałem z odpowiedzią, bo zachorowałem na zapalenie płuc. Dzięki Bogu 

niebezpieczeństwo minęło. Już mogę siąść przy biurku i odpisać także na ostatni 
list. Posyłam artykuł Krobickiego (z zastrzeżeniem rychłego zwrotu), który uwa-
żam za bardzo trafny. Muzeum Dusz Czyśćcowych w Rzymie jest przy kościele 
N[ajświętszego] Serca Jezusowego, ul. Lungotevere Prati 18.

33 Zobacz listy od Wandy Jankowskiej (list nr 14) w części 1 edycji oraz od Jana Kwolka (listy nr 
21, 24, 25), Jerzego Pogonowskiego (list nr 38), Romana Pollaka (list nr 39), ks. Władysława Żaka 
(list nr 48). Kwestia wyznania Grabińskiego nie została ostatecznie ustalona przez biografów. Por. 
A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), op. cit., s. 59; T. Pudłocki, 
Środowisko studenckie Stefana Grabińskiego, op. cit., s. 141.

34 Rękopisy obu wymienionych dramatów ocalił Ryszard Janiak. W archiwum po Arturze Hut-
nikiewiczu znajdują się odpisy, które sporządził toruński badacz w latach 50. na podstawie wypo-
życzonych mu przez Janiaka rękopisów (zob. list nr 13 od Ryszarda Janiaka). Na trylogię Zaduszki 
składają się: Sen Krysty, Strzygoń oraz W Dzień Zaduszny. Trylogia dramatyczna wystawiana była 
na scenie krakowskiej w 1921 (Teatr im. Słowackiego za dyrekcji Teofila Trzcińskiego) i po kilku 
przedstawieniach zdjęta z afisza. Zob. na ten temat list Teofila Trzcińskiego (list nr 44 i 45) oraz  
A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), op. cit., s. 84; idem, 
„Strzygoń” Stefana Grabińskiego. Kartka z dziejów upiora w literaturze polskiej, [w:] Kultura, 
literatura, folklor, pod red. M. Graszewicza i J. Kolbuszewskiego, Warszawa 1988. Dramat Larwy 
w ostatecznej redakcji nosił tytuł Manowiec i miał być wystawiany w Teatrze im. Słowackiego 
w Krakowie 1 listopada 1927 r. za dyrekcji Zygmunta Nowakowskiego, ale do inscenizacji ostatecznie 
nie doszło. Ponowne i również bezowocne starania czynił pisarz wokół inscenizacji tego dramatu 
na scenach lwowskich w 1931 (Teatr Rozmaitości za dyrekcji Leona Schillera). Szerzej o tym:  
A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), op. cit., s. 98 oraz Z ko-
respondencji Stefana Grabińskiego, op. cit., s. 113 (zob. też list Stefana Grabińskiego do Zygmunta 
Nowakowskiego na s. 122-23).
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Początki kościoła i muzeum sięgają roku 1893. Pożar kaplicy i wypalenie 
płomieniem świecy figury jakby biskupa na oponie jedwabnej zwisającej przy 
ołtarzu miało miejsce 2 lipca 1897. Cytuję wedle pisma „La purgatoire” 1918 nr 
1-3, wydawanego przez proboszcza, który to numer specjalnie dla Grabińskie-
go z Rzymu sprowadziłem jako uzupełnienie mego opowiadania. Były kolega 
Grab[ińskiego] prof. (emer.) Adam Münnich, a mój przyjaciel, pisze mi na moje 
zapytanie, że nic nie wie o rzekomym rusiństwie G[rabińskiego], przeciwnie – 
zapisany był zawsze jako rzymsko-katolik. Może Pan spróbować nawiązać kore-
spondencję z prof. Münnichem, adres: Katowice 6, Panewnicka 31. Sądzę, że on 
może go scharakteryzować jako pedagoga35. W lekturze okultyst[ycznej] szukał 
Grab[iński] rzeczy poważnych i zasadniczych, gardząc broszurami zabobonny-
mi. Czytał m.in. ode mnie: Młot na czarownice (przekład pol. Ząbkowica 1614), 
Del Rio: Disquisitiones Magicae 1599, Kiesewetter: Geheimwissenschaften 3 t., 
Vesme: Geschichte Des Spiritismus 3 t., Aksakow: Animismus und Spiritismus 2 
t., Schrenck-Notzing: Materialisations-phänomene itd. 36

Wiele z tych rzeczy przepadło mi w czasie wojny. Jest to urzekająca lektura, 
do której sam od 50 lat prawie wracam i ledwie u schyłku życia dochodzę do 
niejakich rezultatów. Najlepsza dziś po polsku orientująca o całości faktów jest 
Świtkowskiego: Okultyzm i magia, Lwów 193937. Rzeczy to dziś przeważnie wy-
czerpane i trudne do znalezienia. Zalecam Panu Doktorowi ostrożność, bo owo 
mare tenebrarum38 pociąga, ale może utopić. Sam po okresach dłuższej lektury 
w tej materii uciekam na jasne światło pogodniejszej twórczości literackiej. Obec-
nie rozczytuję się od nowa w Mickiewiczu.

Łączę serdeczne pozdrowienia
J. Kwolek

Przemyśl 28.I 1950

26. List ks. Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza z 5.02.1950 (7 z 10)
[jedn. nr 49; rkps, s. 1]

Wielmożny Panie Doktorze,

35 Zob. list od Adama Münnicha w niniejszej edycji (list nr 30).
36 Młot na czarownice (Malleus Maleficarum) – katolicki traktat na temat czarownictwa autorstwa 

inkwizytora Heinricha Kramera, opublikowany po raz pierwszy w 1487; Disquisitiones Magicae 
– praca jezuickiego teologa na temat czarownictwa; Geheimwissenschaften (Leipzig 1894) – praca 
Carla Kiesewettera poświęcona naukom okultystycznym; Geschichte Des Spiritismus (oryg. Storia 
dello spiritismo 1896) – praca historyka włoskiego Cesare’a Baudi di Vesme’a poświęcona historii 
spirytyzmu eksperymentalnego; Animismus und Spiritismus (oryg. 1893) – praca rosyjskiego badacza 
fenomenów parapsychicznych Aleksandra Aksakowa; Materialisations-phänomene (1914) praca 
niemieckiego psychiatry Alberta von Schrenck-Notzinga poświęcona tzw. „ideoplastii”.

37 Mowa o pracy Józefa Świtkowskiego, Prezesa Towarzystwa Parapsychicznego im. Juliana 
Ochorowicza we Lwowie: J. Świtkowski, Okultyzm i magia w świecie parapsychologii, Lwów 1939.

38 Mare tenebrarum – z łac. morze ciemności.
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Ucieszyłem się również wiadomością o życiu p. Janiaka, którego już wdowa 
po Stefanie uważała za zmarłego, bo sądzę, że to dopomoże do należytego opra-
cowania życia i twórczości Stefana. Stanowi on w literaturze polskiej zjawisko tak 
oryginalne, że zasługuje na to, aby ktoś ogłosił jego „Dzieła wszystkie”, łącznie 
z pośmiertnymi, chociaż wśród utworów jego nie brak słabych. Sądzę, że wydaw-
nictwo byłoby pokupne i opłaciłoby się wydawcy.

Nie dziwię się p. Janiakowi, że podchodzi do p. Doktora, nieznanego sobie, z pewną 
nieufnością, jako śp. Stefana przyjaciel: czy też, dzisiejszą modą, nie będzie Stefan 
pociągany do egzaminu z marksizmu, z nastawienia społecznego itd., co niewątpliwie 
byłoby dla zmarłego pisarza krzywdzące. Co do mnie, nie mam obawy, gdyż poznałem 
pracę p. Doktora o Żeromskim, choć z drugiej ręki, z „Tyg[odnika] Powsz[echne-
go]”. Dobrze by było, abyście się Panowie porozumieli celem opracowania Stef[ana] 
Grab[ińskiego]. Pani Grabińskiej proszę podać adres p. Janiaka, ucieszy się, że żyje.

Fausta Kiesewettera39 nie znam i zdaje się, że śp. Stefan go nie znał. Przeczy-
tałem świeżo Tuwimową antologię noweli fantastycznej40 i ciągle myślałem, że 
wszystkich tych szacownych pisarzy Grabiński prześcignął, i że przydałby się 
bodaj wybór jego nowel w nowym wydaniu. O „zapotrzebowanie” nie ma obawy.

Łączę serdeczne pozdrowienia
J. Kwolek

Przemyśl
5.2.50.

27. List ks. Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza z 17.02.1950 (8 z 10)
[jedn. nr 50; rkps, s. 2]

Wielmożny Panie Doktorze!
Widzę z ostatniego listu, że gruntownie przygotowuje się Pan Doktor do opracowa-

nia Grabińskiego. Zazdroszczę lektury dzieła Mattiesena, o którym nie wiedziałem41. 
Jest w polskim języku cenne dzieło Wspomnienia z seansów z Kluskim Norberta 
Okołowicza42, które sam autor na rozkaz swych władz wojskowych wycofać musiał 
(myślenie i pisanie na rozkaz, to nie nowa moda!). Dlatego dziś dość rzadkie. Wyszło 
już po śmierci Grabińskiego. Pragnąc jeszcze coś dorzucić, przesyłam felietonik J.E. 
Płomieńskiego i notatkę o materiałach w „Wiad[omościach] Lit[erackich]”. Felietonik 
proszę mi zwrócić. Być może, że p. Wanda Jankowska niewiele będzie wiedzieć. 

39 C. Kiesewetter, Faust in der Geschichte und Tradition, Leipzig 1893 (obszerna monografia 
postaci Fausta w literaturze i kulturze autorstwa Carla Kiesewettera, niemieckiego okultysty, teozofa, 
autora prac ezoterycznych).

40 Polska nowela fantastyczna, t. 1 i 2, zebr. J. Tuwim, Warszawa 1949.
41 Chodzi zapewne o Emila Mattiesena (1875-1939) – niemieckiego kompozytora, filozofa, 

autora dzieł parapsychologicznych.
42 Właśc. N. Okołowicz, Wspomnienia z seansów z medium Frankiem Kluskim, Warszawa 1926.
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Jednak, o ile sobie przypominam, choć rzadko (ze względu na gruźlicę ojca), córki 
odwiedzały czasem Stefana. Utworów ojca mogły nie znać, bo matka uważała tę 
lekturę za niebezpieczną dla ich duchowego rozwoju, a bodaj czy i ojciec nie był 
tegoż zdania. Ja z dawna już Grabińskiego nie czytałem i wyrażając w poprzednim 
liście życzenie pełnej edycji jego pism, powodowałem się miłym wspomnieniem jego 
osoby oraz ogólnym wrażeniem potrzeby literatury fantastycznej. Gdy jednak teraz, 
pod wpływem ożywienia zainteresowania się nim przez korespondencję z Panem 
Doktorem, wziąłem się do lektury i przeczytałem na nowo dwa zbiory (Księga ognia 
i Szalony pątnik), powiedziałem sobie: dość tego; za dużo koszmaru, trupów i obłędu, 
z tego rozchorować się można, nie jest to lektura na dzisiejsze twarde czasy. Ludzie 
łakną dziś lektury pogodnej i spokojnej. Zaraz też na odtrutkę wziąłem się do powie-
ści M. Dąbrowskiej Noce i dnie, która dotąd odstręczała mnie swoimi rozmiarami, 
i z rozkoszą nurzam się obecnie w drugim tomie tej „rzeki”, dlatego cofam swoje 
poprzednie życzenie i zgadzam się z Panem Doktorem, że wystarczyłaby publikacja 
„wyboru” celniejszych utworów S. Grabińskiego.

Wracając jeszcze do okultyzmu, sądzę że rzeczy te nie dojrzały jeszcze do 
naukowej syntezy. Nie czytałem Richet’a Traite de metapsychique43, ale bodaj 
czy ten uczony nie był najbliżej prawdy. W ogóle wartość książek z tej dziedziny 
polega głównie jak dotąd na zestawianiu i sprawdzaniu faktów.

Życzę powodzenia w pracy i łączę serdeczne pozdrowienia,
Jan Kwolek

Przemyśl – Kapitulna 4
dn. 17.2.50.

28. List ks. Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza z 4.04.1950 (9 z 10)
[jedn. nr 46; rkps, s. 1]

Wielmożny Panie Doktorze,
Dobrze, że Pan Doktor nareszcie nawiązał kontakt z p. Janiakiem i że się wy-

bierze do Warszawy w tej sprawie. Tego się od razu spodziewałem. Kołaczkowski 
w uzupełnionej Historii Pol[skiej] Literatury Współczesnej (Feldmana) podaje 
w bibliografii S. Grabińskiego Zaduszki (1921), czyżby to było drukowane? Może 
raczej wtedy ukazało się na scenie44.

Ciekaw jestem bardzo rezultatów pracy Pana Doktora o tym ciekawym czło-
wieku i pisarzu. Życzę w tym względzie powodzenia, i wzajemnie życzę zdrowia 
i pomyślności, oraz serdecznie ściskam prawicę

J. Kwolek
Przemyśl 4.4.1950

43 Chodzi o książkę poświęconą parapsychologii Traite de metapsychique (1922) Charlesa Ri-
cheta (1850-1945), francuskiego lekarza, fizjologa, laureata Nagrody Nobla za prace nad anafilaksją.

44 Zob. przyp. 34.
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29. List ks. Jana Kwolka do Artura Hutnikiewicza z 17.01.1952 (10 z 10)
[jedn. nr 51; rkps, s. 1]

Wielmożny Panie Doktorze!
Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem świetny artykuł p. Doktora  

o S. Grabińskim w „T[ygodniku] P[owszechnym]”45. Z mniejszą potem spotkałem 
artykuł polemiczny Jacka Woźniakowskiego, który harcując na modnym koniku 
„pogłębiania” katolicyzmu, więcej chce pokazać niż istotnie okazuje mądrości46. 
Proszę się nie zrażać. Bardzo ciekaw jestem dalszej obszerniejszej pracy p. Doktora 
na ten temat. Ja, na zwieńczenie mojej zawodowej pracy pasterskiej i urzędowej, 
dalej jeszcze poszukuję istoty rzeczy w sprawach tak ulubionych przez S. Grabiń-
skiego. Przeczytałem klasyczne dzieło w tej materii (choć nie tyle naukowe, ile 
reportażowo-literackie): Jasnowidząca z Prevorst J. Kernera w przekładzie polskim 
W. Matuszewskiego, 2 t. W-wa 183347. Szperam też w dużym, ciężkim, niełatwo 
nabytym dziele syntetycznym Der Jenseitige Mensch E. Mattiesen, Der Gruyter 
192548. To i owo mi się rozjaśnia. Ale utwierdzam się w swoim przekonaniu, że 
fizyczna i psychiczna natura „zjaw” dostosowuje się wiernie do natury medium. 
„Wie ist der Mensch, so ist sein Gott”49, trafnie mówi niemieckie przysłowie czy 
raczej powiedzonko któregoś poety.

Powodzenia w pracy i dobrego zdrowia życzę, łącząc serdeczny uścisk dłoni
Jan Kwolek

Przemyśl, Kapitulna 4
Dnia 17.I.52

30. List Adama Münnicha50 do Artura Hutnikiewicza z 9.03.1950
[jedn. nr 59; rkps, s. 2]

45 A. Hutnikiewicz, O Stefanie Grabińskim, „Tygodnik Powszechny” 1951, nr 50.
46 J. Woźniakowski, Spirytualizm, spirytyzm i tajemnicze błonia, „Tygodnik Powszechny” 1952, 

nr 2.
47 J. Kerner, Jasnowidząca z Prevorst. Spostrzeżenia we względzie wewnętrznego życia człowieka 

tudzież przenikania świata duchów do naszego świata, tłum. W.T. Matuszewski, t. 1-2, Warszawa 
1832. Justinus Kerner (1786-1862) – niemiecki poeta, pisarz spirytualistyczny.

48 Zob. przyp. 41.
49 Dosł. „Jaki człowiek, taki [jest] jego bóg”. Najprawdopodobniej jest to nawiązanie do dwuwer-

sowego wiersza J.W Goethego: „Wie einer ist, so ist sein Gott,/Darum ward Gott so oft zum Spott” 
(dziękuję dr. Tobiaszowi Janikowskiemu za pomoc w odnalezieniu źródła cytatu).

50 Adam Münnich (ur. 13 lutego 1883 w Krakowie – zm. 12 grudnia 1965 w Katowicach) – 
nauczyciel i działacz społeczny, autor recenzji i szkiców literaturoznawczych, absolwent Wydziału 
Filozoficznego UJ (filologia polska i klasyczna), nauczyciel szkół krakowskich i tarnowskich (1905-
07), I Gimnazjum w Przemyślu (1908-1920), toruńskiego Państwowego Gimnazjum Klasycznego 
i Humanistycznego (1920-32), wykładowca literatury w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej 
w Toruniu oraz współpracownik tamtejszego Towarzystwa Naukowego oraz Instytutu Bałtyckiego, 
w l. 1933-36 związany z Poznaniem (nauczyciel gimnazjalny); w czasie wojny więzień Dachau 
i Mauthausen-Gusen, po wojnie osiadł w Katowicach. Na jego temat zob. T. Pudłocki, Münnich 
Adam, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, Łódź 2003, t.6, s. 188-192. 
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Katowice 6
ul. Panewnicka 31, m. 3

9 marca 1950 r.

Szanowny Panie Doktorze!
Opuściwszy dzisiaj po raz pierwszy łóżko po ciężkiej, przeszło tygodniowej 

chorobie, dopiero teraz mogę odpowiedzieć na Jego list z dnia 22 lutego br.
Z śp. Stefanem Grabińskim służyliśmy wprawdzie razem w Państwowym 

gimnazjum I z jęz[ykiem] wykł[adowym] polskim w Przemyślu51, lecz czas zbyt 
krótki, ażebym mógł służyć Panu bliższymi danymi o nim, zwłaszcza, że nie 
miałem sposobności zetknąć się z nim bliżej, a na podstawie przelotnych spotkań 
podczas przerwy międzylekcyjnej nie można poznać człowieka tak, by móc sobie 
o nim wyrobić sąd należyty. Jako polonista sam dużo zajmowałem się grzebaniem 
w rozmaitych rękopisach, autografach, listach i innych materiałach; dużo pisałem 
i drukowałem w okresie międzywojennym i zdając sobie doskonale sprawę z od-
powiedzialności za każde zdanie, ba – nawet słowo napisane do druku, nie mogę 
opierać się w informacjach swoich na domysłach i przypuszczeniach, bo te nie 
mogłyby stanowić materiału (w ścisłym znaczeniu) do charakterystyki i biografii 
Grabińskiego.

To wiem na pewno, że był człowiekiem chorym (zdaje mi się na gruźlicę, która 
też – o ile mi wiadomo – zabrała go prędko z tego świata). Na to wskazywałaby 
szalona chudość i cera, a nieraz i wyraz niebieskich oczu tego człowieka drobnego 
wzrostu, pochylonego mimo młodego wieku, o smutnym, nieraz powiedziałbym 
niesamowitym spojrzeniu, chodzącego zawsze szybko, jak gdyby w jakimś ner-
wowym pośpiechu czy „w transie”, pogrążonego w zamyśleniu, a może w wizjach 
rozgorączkowanej wyobraźni – sam nie wiem. Na mnie Grabiński robił zawsze 
wrażenie zamkniętego w sobie typu samotniczego.

Zawsze „grzeczny”, mówiący cichym, bezdźwięcznym głosem – jakim był 
nauczycielem i kolegą? Doprawdy, że nie wiem; poznać go i z tej strony nie 
miałem sposobności.

Za mało też znam jego utworów, ażebym mógł mieć o nim sąd należycie wyro-
biony i sprawiedliwy. Z tego, co przeczytałem, odniosłem wrażenie, że to rzeczy 
z talentem pisane, ale dziwnie niesamowite.

Oto i wszystko, czym Panu służyć mogę. Mocno też powątpiewam o jakiej-
kolwiek realnej wartości tego rodzaju źródła. Sądzę, że o wiele więcej dowiedział 
się Szanowny Pan doktor lub dowie się od ks. Kwolka. Za czasów przemyskich 
– wiem to – przegadali ze sobą – on i Grabiński – niejedną godzinę, a bodaj że 
nawet później korespondowali ze sobą.

51 Zob. przypis 18 (w tym samym czasie współpracował Grabiński w tejże szkole z Julianem 
Kolankowski i ks. Janem Kwolkiem).
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Życzę pełni powodzenia w podjętych badaniach, łącze wyrazy prawdziwego 
poważania.

Adam Włodzimierz Münnich

PS Zazdroszczę Panu Torunia, w którym przepracowałem najpiękniejszych 
13 lat życia, mieszkając przy tej samej ulicy pod nrem 30, zdaje mi się, a który 
żegnałem z głębokim żalem w roku 1933.

31. List Jerzego E. Płomieńskiego52 do Artura Hutnikiewicza z 12.10.1949 (1 z 5)
[jedn. nr 64; rkps, s. 2]

Warszawa 12/X 49
ul. Wilcza 23 m 3

Wielce Szanowny Panie,
Wiadomość, że przygotowuje Pan studium o St[efanie] Grabińskim, sprawiła 

mi szczerą radość. St[efan] Grabiński był bowiem, obok St[anisława] Ig[nacego] 
Witkiewicza, moim najbliższym i drogim mi szczególnie przyjacielem53. Służę 
Panu najchętniej wszelkimi informacjami. Z Grabińskim wymieniłem chyba 
kilkaset listów; część tych listów ocalała; rozpatrzę się w dniach najbliższych 
i listy te postaram się Panu przesłać54. Mam nadzieję może w listopadzie lub 
w grudniu napisać o Grabińskim obszerne wspomnienie, które wejdzie w skład 
mojej książki wspomnieniowej pt. Portrety współczesne55; więc może przyda 

52 Jerzy Eugeniusz Płomieński (ur. 13 sierpnia 1893 we Lwowie – zm. 23 sierpnia 1963 w War-
szawie) – historyk literatury, publicysta, krytyk literacki, studiował literatury słowiańskie i filozofię 
w Wiedniu oraz polonistykę, germanistykę i filozofię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 
(1919), następnie pracował jako nauczyciel w szkołach m.in. Lwowa, Bochni, Włocławka, Radomia, 
Sambora; członek Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1926) i Związku Literatów Polskich 
(od 1949), kierownik wydziału a potem Departamentu Literatury w Ministerstwie Kultury i Sztuki 
(1946-47); ogłosił szereg szkiców krytycznoliterackich oraz prac historycznoliterackich (m.in. 
Dzieje dramatycznej twórczości J.A. Kisielwskiego, 1922; W kręgu polskiej irredenty, 1946). Zob. 
J. Trzynadlowski, Jerzy Eugeniusz Płomieński, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 1970, z. 2; 
J.E. Płomieński, Próba autoportretu, „Kamena” 1970, nr 26. W archiwum po A. Hutnikiewiczu dot. 
Stefana Grabińskiego (teka „Korespondencja wpływająca Artura Hutnikiewicza dotycząca Stefana 
Grabińskiego”) znajduje się 5 listów od J.E. Płomieńskiego – wszystkie ujęte w niniejszej edycji. 
Oprócz tego bardzo obszerna korespondencja między toruńskim profesorem a przedwojennym kry-
tykiem – kontakty wieńczy dopiero śmierci Płomieńskiego – czasem potrącająca także o twórczość 
Grabińskiego, znajduje się poza wymienioną jednostką archiwalną w zasobach rękopiśmiennych 
BUMK (niektóre wyjątki z niej uwzględnione zostaną w artykule komentującym publikowane w obu 
częściach edycji materiały). 

53 Losy tej przyjaźni odzwierciedlają m.in. zbeletryzowane wspomnienia Płomieńskiego o Gra-
bińskim: J. E Płomieński, Suweren polskiej fantastyki literackiej, op. cit.

54 Listy te – do dziś nie wydane i nie opracowane – przechowywane są obecnie w Bibliotece 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. 12929/II, Pol. 1926-1954, Korespon-
dencja Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego z lat 1925-1955, Lit. Gra-I).

55 Ostatecznie wspomnienie to ukazało się w 1956 r. w przywoływanej już książce pt. Twórcy bez 
masek. Wspomnienia literackie (J. E. Płomieński, Suweren polskiej fantastyki literackiej, op. cit.).
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się ono Panu jako częściowe źródło. Nie wiem, czy żyje matka Stefana, prze-
miła, b[ardzo] kulturalna staruszka, z którą mieszkał on przez szereg lat po 
rozejściu się ze swoją żoną. Informacji żądanych życiorysowych mogłaby 
udzielić Panu najautorytatywniej matka, o ile żyje jeszcze; siostra Stef[ana], 
zdaje się, zmarła przed wojną56. Radzę Panu szukać adresu matki, względnie 
krewnych Grabińskiego za pośrednictwem prasy. Bibliografię prac kryt[ycz-
no]-lit[erackich] o Grabińskim (niepełną) znajdzie Pan u Czachowskiego w t. 
3 jego Obrazie literatury współczesnej57. Artykuły ogłoszone w pismach za-
granicznych (o Grabińskim) są, o ile się nie mylę, nieuwzględnione w tym 
wykazie bibliograficznym. Może znajdę w swoich papierach, które częściowo 
ocalały, wywiad ze St[efanem] Grabińskim ogłoszony we „Lwowsk[ich] Wia-
domościach Muzycznych i Lit[erackich]”? Radziłbym Panu również wyszukać 
odnośne numery „Lwowsk[ich] Wiadomości Muzycz[nych] i Lit[erackich]”, 
w których ogłosił on bardzo ciekawe fragmenty swojej niedrukowanej rozprawy 
pt. O twórczości fantastycznej58. Rozprawa ta zawiera jego osobiste wyznania 
intelektualne o tym trudnym rodzaju piśmienniczym, którego był w polskiej 
literaturze najwybitniejszym przedstawicielem.

Z pozdrowieniem
J.E. Płomieński

32. List Jerzego E. Płomieńskiego do Artura Hutnikiewicza z 30.10.1949 (2 z 5)
[jedn. nr 63; rkps, s. 4]

Warszawa 30/X, 49
ul. Wilcza 23, m. 3.

 
Wielce Szanowny Panie,
Przesyłam Panu na razie 12 listów i 7 pocztówek St[efana] Grabińskiego 

przesłanych do mnie oraz kartę pocztową K[arola] Irzykowskiego do mnie 
(w sprawie lwowsk[iej] nagrody, przyznanej dzięki wspólnym staraniom 
Irzykowskiego i moim St[efanowi] Grabińskiemu)59. Kartkę tę w tekście 

56 Obie siostry Grabińskiego zmarły pod koniec I wojny światowej, jednej z nich – Marii – po-
święcił pisarz wspomnienie pośmiertne, dołączając do niego kilka  wierszy jej autorstwa (to swoiste 
in memoriam włączył do wydrukowanego w 1921 dramatu Ciemne siły).

57 K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej, 1884-1934, t. III: Ekspresjonizm 
i neorealizm, Warszawa-Lwów 1936, s.538-542; 694-695.

58 O twórczości fantastycznej. Jej geneza i źródła. (Wstęp do szkicu), „Lwowskie Wiadomości 
Muzyczne i Literackie” 1928, R.4, nr 10, s. 1-2; Książę fantastów (E.A. Poe). Studium literackie, 
„Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie”, 1931, R. 6, nr 3, s. 1; nr 4, s. 1-2, nr 5; s. 2-3. 
Całości rozprawy nie udało się Grabińskiemu opublikować – pozostała w rękopisie (zob. list od 
Ryszarda Janiaka, list nr 13).

59 Zob. list Juliusza Kleinera (zwł. przyp. 16).
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zniekształconym ogłosiła H. Dąbrowolska w swojej książce o K. Irzykowskim60. 
Prosiłbym uprzejmie, by Pan był łaskaw możliwie rychło po otrzymaniu tej 
przesyłki zawiadomić mnie, że Pan ją otrzymał (wysyłam listem poleconym), 
że wszystkie wymienione przeze mnie pozycje (listy i kartki) nadeszły. Pro-
siłbym również, by Pan był łaskaw, po sporządzeniu odpisów, załączone listy 
oraz pocztówki przesłać mi również listem poleconym. Niektóre z listów Gra-
bińskiego zawierają trochę frywolne dygresje, ponieważ jednak daleki jestem 
od stosowania dewocyjnej metody wartościowania twórców pod kątem ich 
urojonej przeważnie doskonałości moralnej, przeciwnie, uznaję prawo krytyki 
do ekshibicjonistycznej postawy nawet, o ile ułatwia ona ustalenie prawdy 
osobowości twórczej, owe frywolne akcenty żartobliwe Grabiński[ego] w jego 
listach do mnie nie gorszyły mnie wcale. Niestety osoba, której powierzyłem 
przejrzenie mojej wcale obfitej, kilkutysięcznej korespondencji z przedstawi-
cielami świata literackiego, szereg listów Grabińskiego do mnie o frywolnej 
tonacji, bez mojej wiedzy, zniszczyła.

O ile byłby Panu potrzebny mój artykulik ogłoszony na łamach lwowsk[iej] 
„Gazety Porannej”, o którym wzmiankuje Grabiński w listach swoich61, artykulik 
ten wraz z artykułem K. Irzykowskiego62 ułatwił Grabiński[emu] otrzymanie na-
grody liter[ackiej] miasta Lwowa, mogę go Panu przesłać. Mam również wywiad 
ze St[efanem] Grabińskim ogłoszony na łamach warsz[awskiego] „Głosu Lit[e-
rackiego]” w numerze 22-im z r. 192963. Ten sam wywiad znajdzie Pan jednak we 
„Wiad[omościach] Muz[ycznych] i Lit[erackich]” (lwowskich) w nrze 7-8, z dn. 
1 lipca r. 1930 pt. U St[efana] Grabińskiego. Gdyby Pan w toruńskiej Bibliotece 
Uniwersyt[eckiej] nie znalazł tego numeru, mogę nim służyć również. Nie znam 
natomiast odnośnego numeru „Polonii” (katowickiej), w której pojawiły się Wyzna-
nia St[efana] Grabińskiego64, jakkolwiek ogłaszane w tym piśmie prace Grab[iń-
skiego] przechodziły przez moje ręce, ja byłem bowiem tzw. cichym redaktorem 
„Dodatku Liter[ackiego]” „Polonii”, do której, prócz Grabińskiego, zaprosiłem 
również Fr[anciszka] Mirandolę, Cez[arego] Jellentę, Em[ila] Zegadłowicza, 
J[ózefa] Birkenmajera, Edw[arda] Kozikowskiego i in. Być może, że komplet 
„Polonii”, a przynajmniej jej „Dodatek Li[teracki]”, znajdzie Pan w Bibl[iotece] 
Jagiellońskiej.

Drugą porcję listów i kart pocztowych Grabińskiego prześlę Panu po łaskawym 
zwrocie niniejszej przesyłki listowej. I w ogóle, ile razy będzie Pan miał jakieś 

60 H. Dąbrowolska, O Karolu Irzykowskim: wspomnienie biograficzne i komentarze do dzieł oraz 
Karola Irzykowskiego część niewydanych rękopisów, Łódź 1947. Zob. list od H. Dąbrowolskiej (list 
nr 4) w 1 części edycji.

61 J. E. Płomienski, Stefan Grabiński, „Gazeta Poranna” 1931, nr 9461 (z 16 I).
62 K. Irzykowski, Komu się należ nagroda literacka m. Lwowa?, „Dziennik Ludowy” 1931, nr 

9 (13 I).
63 Zob. przyp. 10.
64 S. Grabiński, Wyznania, „Polonia” 1926, nr 141.
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wątpliwości, proszę się ze mną nimi podzielić. W granicach moich możliwości, 
chętnie służę Panu wszelką pomocą. Cieszyłbym się, gdyby się Pańska rozprawa 
o Grabińskim mogła pojawić w terminie nie nazbyt dalekim i chętnie napisałbym 
o tej książce.

Moje Portrety współczesne będą właściwie raczej zbeletryzowanymi wspomnie-
niami. Być może, że na końcu każdego z moich wspomnień uwzględnię również 
możliwie zwięźle wizerunek twórcy. Kiedy to pojawi się w druku – trudno mi 
powiedzieć. I nie wiem, czy znajdę obecnie wydawcę na tę książkę. 

Łączę wyrazy szacunku i uprzejme ukłony
J.E. Płomieński

33. List Jerzego E. Płomieńskiego do Artura Hutnikiewicza z 15.11.1949 (3 z 5)
[jedn. nr 65 B – nie oznaczona w archiwum BUMK; rkps, s. 2]

Warszawa 15/XI, 49

Drogi Panie,
Dziękuję uprzejmie za przesyłkę listów Grabińskiego. Przesyłam Panu 2-gą 

porcję mojej korespondencji z Gr[abińskim]. Niestety tyle tylko pozostało mi. Być 
może, że znajdzie się jeszcze coś, gdy będę porządkował gruntownie całą moją 
korespondencję naukowo-liter[acką] ocalałą szczęśliwie. W takim razie prześlę 
Panu dodatkowo. Prosiłbym o łaskawy zwrot po zrobieniu odpisów listów i pocz-
tówek. Cieszę się, że zabiera się Pan do rozprawy o Grabińskim z taką energią. I ja 
kiedyś planowałem monografię o nim, ale w powodzi innych spraw i warunków 
niepomyślnych plan ten zaprzepaścił się.

Bardzo proszę, ile razy będzie Pan miał jakieś wątpliwości, zwracać się do 
mnie. O ile natrafiłby Pan na trop istnienia rodziny Grab[ińskiego] (a zwłaszcza 
jego matki), prosiłbym zawiadomić mnie. Może ocalały jakieś prace jego? Znaczki 
pocztowe zwracam Panu. Jest to wydatek tak nikły, że mogę go ponieść.

Wywiad z Gr[abińskim] w „Głosie Lit[erackim]” jest dosłownym powtórzeniem 
wywiadu z „Lw[owskich] Wiad[omości] Muz[ycznych] i Lit[erackich]” .

Łączę uprzejme ukłony i pozdrowienia,
J.E. Płomieński

34. List Jerzego E. Płomieńskiego do Artura Hutnikiewicza z 1.10.1950 (4 z 5)
[jedn. nr 65; rkps, s. 2]

Komorów, 1 X 50
ul. Zaciszna 1,

willa P.M. Leszczyńskiej
poczta Pruszków

Wielce Szanowny Panie Doktorze,
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Proszę mi wybaczyć, że dzisiaj dopiero odpisuję Panu. Byłem kilka tygodni 
poza Warszawą. I dopiero przed kilku dniami wróciłem. Uprzejmie dziękuję za 
wiadomości o sprawie Grabińskiego. I cieszę się, że zaczyna Pan pisać mono-
grafię o nim. Byłbym szczerze wdzięczny, gdyby Pan był łaskaw przesyłać mi 
poszczególne rozdziały swojej monografii, w miarę gdy książka Pańska będzie 
się rozrastać. Przesyłam Panu moje wspomnienia o śp. St[efanie] Grabińskim. 
Stanowią one rozdział z gotowego już do druku 1-go tomu moich zbeletryzowa-
nych wspomnień. Tom ten obejmuje ponadto moje wspomnienia o St[anisławie] 
Ig[nacym] Witkiewiczu (najobszerniejsze – około 100 stron maszynopisu), 
o Fr[anciszku] Piku Mirandoli i Tad[euszu] Dąbrowskim. Zacząłem już pisać 
o K. Irzykowskim. Rozdział, względnie obszerny szkic wspomnieniowy o Irzy-
kowskim wejdzie do tomu 2-go. Z odczytu mojego w Toruniu muszę zrezygno-
wać; p. Kowalewski zdaje się obraził się na mnie w okresie, gdy prowadziłem 
Departament Literatury w Min[isterstwie] Kult[ury] i Sztuki (był wtedy moim 
podwładnym). Niewiele mi zresztą na tym zależy. Prosiłbym, by Pan był łaskaw 
po przeczytaniu mojego wspomnienia o Grabińskim przesłać mi maszynopis 
listem poleconym.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania i ukłony
J.E. Płomieński

PS Mówił mi niedawno Jan Wiktor, że prof. Górski nie będzie więcej wykładał 
w Toruniu. Czy to fakt?

35. List Jerzego E. Płomieńskiego do Artura Hutnikiewicza z 25.10.1950 (5 z 5)
[jedn. nr 66; rkps, s. 2]

Komorów, 25 X 50
ul. Zaciszna 1,
willa P.M. Leszczyńskiej
poczta Pruszków

Drogi Panie Doktorze,
Dziękuję uprzejmie za łaskawe sprostowania. Niestety po wojnie pamięć moja 

zawodzi mnie nieraz. Ciężkie lata okupacyjne, a ponadto kończący się tzw. 6-ty 
krzyżyk – nie pozostają bez śladu. 

Miło mi, że moje wspomnienie o Grabińskim podobało się Panu. Pisałem je 
z pewnymi oporami wewnętrznymi, z przerwami na tle dokuczliwych spleenów. 
Bardziej zadowolony jestem z tego, co napisałem o St[anisławie] Ign[acym] Witkie-
wiczu (prawie 100 stron maszynopisu), o Tad[euszu] Dąbrowskim, o Fran[ciszku] 
Piku Mirandoli i K[arolu] Irzykowskim.
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W sprawie zatargu Grabińskiego ze Skamandrytami służę chętnie wyjaśnie-
niem. Grupa tych pisarzy ze względów czysto „konkurencyjnych”, bojąc się 
po prostu, by pisarz tak wybitnie oryginalny nie przyćmił ich, zaczęli go pro-
gramowo przemilczać (nie tylko jego zresztą, przemilczano mnóstwo książek 
i autorów). 

Wrogi stosunek Grabińskiego do tej grupy pisarskiej miał charakter samoobro-
ny. Ujawnił go Grabiński wielokrotnie w swoich wywiadach głównie.

Prosiłbym uprzejmie o łaskawe informacje o posuwaniu się Pańskiej monografii 
o Grabińskim.

Łączę uprzejme ukłony i wyrazy prawdziwego szacunku
J.E. Płomieński

36. List Jerzego Pogonowskiego65 do Artura Hutnikiewicza z 18.12.1949 (1 z 3)
[jedn. nr 68; rkps, kartka pocztowa; s. 1]

Oporów, dn. 18.XII.1949r.

Wielce Szanowny Kolego!
Z satysfakcją przeczytawszy ogłoszenie Pańskie w „Tygodniku [Powszech-

nym]”66, komunikuję Panu, że w pracy mej pt. Twórczość Otok[ara] Březiny 
(F. Hoesick, W-wa 1936) przy końcu rozdziału wstępnego, wspomniawszy 
o mym (b. dobrym znajomym), nauczycielu pryw[atnym], a potem szkolnym 
i koledze – śp. Stef[anie] Grabińskim, podałem dokładną bibliografię mych 
drukowanych o nim szkiców, z których ostatni uznał on sam za najlepszy klucz 
do swej twórczości. We wielkiej korespondencji, którą rekonstruuję (spłonęła 
w powst[aniu] warsz[awskim]), ustosunkował się do mnóstwa zagadnień, 
w sposób pamiętny mi niezawodnie. Mógłbym odpowiedzieć Koledze na wiele 
kwestii i dodać ich szereg – sumiennie. Březina mój jest w bibl[iotece] Uni-
w[ersytetu] Warsz[awskiego] i Jag[iellońskiej] – krak[owskiej] (egzemplarz ze 
seminar[ium] prof. Pigonia studiuje M[inisterstwo] Ośw[iaty], zatwierdzając 
mą wrocł[awską] habilitację z zach[odnich] liter[atur] słow[iańskich]. Wykła-
dam we Wrocławiu i Lublinie).

65 Jerzy Pogonowski (ur. 30 stycznia 1987 w Stryju – zm. 29 lipca 1980 w Krakowie) – studiował 
slawistykę, germanistykę i prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, doktorat z filozofii 
tamże (1920), pracował jako nauczyciel w gimnazjach m.in. Lwowa i Sokala, doktor praw na Uni-
wersytecie Warszawskim (1932), po wojnie związany jako wykładowca z Uniwersytetem Wrocław-
skim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Jagielloński; jego wielokierunkowe 
zainteresowania naukowe przełożyły się na niezwykle obfitą (ok. 600 publikacji), ale też rozproszoną 
tematycznie i pod względem jakości zróżnicowaną działalność publikacyjną, do której należą m.in. 
studia z literatur słowiańskich, przyczynki z zakresu prawa, publicystyka, a nawet twórczość literacka: 
wiersze, nowele, powieści, przekłady, pamiętniki. Zob. Z. Niedziela, Jerzy Pogonowski (1897-1980), 
„Roczniki Humanistyczne” 1982, t. 30, z. 1, s. 149-157 (tam bibliografia prac).

66 Zob. przyp. 2.
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Życzę dobrych Świąt i N. Roku, gotów obszernie odpowiedzieć na [inne jesz-
cze pytania67].

Cześć!
Dr Jerzy Pogonowski

37. List Jerzego Pogonowskiego do Artura Hutnikiewicza z 29.12.1949 (2 z 3)
[jedn. nr 67; rkps, s. 2]

Oporów, dn. 29.XII 49 r.

Wielce Szanowny Panie Kolego!
Odpowiadając na miły list Pański z 27 b.m., cieszę się, że Pan dotrze do ar-

tykułów mych o śp. Stef[anie] Grabińskim – poproszę wtedy o podanie mi ich 
pozycji bibliograficznych i drobiazgu z warszawskiej „Floty Pol[skiej]” (Pan wie, 
że swego marynistycznego Sympatyka Pronia z lwow[skiego] „Wieku Nowego” 
z lat 1930-tych – dłuższą nowelę – dedykował Grabiński mnie?68) i z obszernego 
(a wg Grabińskiego – „klasycznego szkicu i komentarza”) z organu piotrkowskiego. 

Odpowiadam teraz na pytania: 1) Wskutek pożogi wojennej nie ocalało mi – nie 
tylko o Grabińskim i po nim – ale w ogóle z mego dorobku i przeszło 6000-nej 
biblioteki – nic, poza 2 maszynopisami: powieści Opera i studium muzykolo-
gicznego; Grabiński był, nawiasem mówiąc, mniej niż średnio muzykalny. Lepiej 
było z jego pięknymi, dowcipnymi siostrami. Miał b[ardzo] miłą matkę, do której 
był podobny – zwł[aszcza] cerą (trochę à la prof. Stan[isław] Kolbuszewski, lecz 
delikatniejszą). 2) Kol[ega] Boh[dan] Vydra istotnie tłumaczył Grabińskiego – 
można doń pisać – ew[entualnie] z powołaniem się na mnie i pozdrowieniami: 
Praha I Slovansky Ostrov, Narovki tř. č 5, ČSR. Prac o Gr[abińskim] po czesku 
nie ma, są nieliczne głosy prasy. Może znać je Vydra. 3) Grabiński był w kontak-
cie osobistym interesujący, choć b[ardzo] nerwowy. Jako gruźlik (gruźlica kości, 
przeżarła kość w prawej, zdaje się, ręce) bardzo chciał żyć wiecznie. Niezależnie 
więc od wyczucia Boga, które miał, pragnął przedłużenia krótkiego, jak mniemał, 
życia na ziemi. Uważał, że utwory jego można poczytać za fantastykę, lecz on je 
bierze serio. Po prostu ilustrował w swej twórczości znane mu z lektury literackiej 
i naukowej stany faktyczne metapsychologii (on mawiał błędnie za W[incentym] 
Lutosławskim „metapsychiki” lub, lepiej, parapsychologii – ordynarnie: okulty-
zmu). Na ten temat będę musiał Panu napisać dużo, o ile Pan nie dotrze do organu 
piotrkowskiego. Również w mej Nowej literaturze pol[skiej] w świetle krytyki 
W-wa 1934 czy 1935 korygowałem fantastykę na metapsychologię. Czekam 
wieści – i ew[entualnie] piszę!

67 Pismo niewyraźne, odczytanie trzech słów – niepewne.
68 Istotnie, nowela zawiera dedykację: „Doktorowi filologii i praw, Jerzemu Pogonowskiemu, 

poświęcam”; S. Grabinski, Sympatyk Proń (Opowieść portowa), „Wiek Nowy” 1936 nr 10434  
(14 III), s . 4.
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Jaką literaturę o lewicy polskiej w Paryżu za Mickiewicza radziłby Pan powie-
ściopisarzowi czeskiemu (do odnośnej powieści?).

Serdeczne życzenia
od J. Pogonowskiego

38. List Jerzego Pogonowskiego do Artura Hutnikiewicza z 10.02.1950 (3 z 3)
[jedn. nr 69; rkps, s. 2]

W[ielce] Szanowny Kolego!
 Przed wyjazdem mym do Lublina i Krakowa staję w słowie i dzielę się m.in. 

mymi wynikami (można więc spokojnie zacytować me artykuły, ograniczając 
się do mego listu nini[ejszego]); jeśli idzie o mój powrót, będę już w Oporowie 
27 bm. i wyjadę do W-wy i Łodzi dopiero w tydzień potem. Szkoda, żeśmy się 
nie zetknęli w Toruniu – poznałem wówczas tylko Waszą Panią, idąc do prof. 
Kucharskiego – proszę Oboje ode mnie pozdrowić.

Otóż Grabiński, który był mym korepetytorem pryw[atnym] w 3 kl[asie] gimn[a-
zjum] we Lwowie, uczył mię potem w 4-tej kl. gimn[azjum] – wówczas Fr[anciszka] 
Józ[efa] I, potem Batorego69. Był polonistą – i dobrym znawcą przedmiotu. Ponieważ 
jednak długie lata udzielał korepetycji ze wszystkich przedmiotów i do wszyst[kich] klas 
(wybornie orientował się zwłaszcza w przyrodoznawstwie i fizyce!), umiał istotnie dużo. 

Był gruźlikiem, miał dziurę w kości prawej ręki (dłoni). Tęsknił do życia 
długiego, a nawet wiecznego. To psychologiczne podłoże; twierdził jednak, że 
ma wielkie wyczucie Boga i Jego ingerencji w sprawy świata z poszanowaniem 
zasady wolnej woli. Za katolika się nie uważał, bardziej odpowiadał mu panteizm. 
Przestudiował dokładnie literaturę meta(para)-psychologiczną (nie lubił nazwy 
„okultyzm”, użytej przez apologetę warsz[awskiego] ks. diak[ona] Winc[entego] 
Kwiatkowskiego70, którego odnośne dzieło oceniłem w warsz[awskim] „Przeglą-
dzie Filozoficznym”). Ulubieni metapsychol[ogiczni] autorzy Gr[abińskiego]: dr 
(triplex) Perty, autor Osobliwości świata niewidzialnego i Życia pośmiertnego71, 
Aksakow – Animizm i spirytyzm72, dzieła pułk[ownika] fra[ncuskiego] de Rochas73; 

69 Grabiński nauczał w III Gimnazjum we Lwowie w 1911 (zob. T. Pudłocki, Przyczynek do 
biografii Stefana Grabińskiego, op. cit., s. 141.)

70 ks. Wincenty Kwiatkowski (1892-1972) – twórca warszawskiej szkoły apologetycznej, profesor 
teologii Uniwersytetu Warszawskiego, rektor Akademii Teologii Katolickiej; wspomniana praca to 
zapewne: Zjawiska naukowego okultyzmu a nieśmiertelność duszy, Warszawa 1933.

71 Maximilian Perty (1804-1884) – niemiecki przyrodnik i entomolog, parający się też studia-
mi ezoterycznymi; wymienione prace tłumaczone na j. polski: Osobliwości świata widzialnego 
i niewidzialnego, Kraków 1910 i Dowody istnienia świata duchowego do którego wstępujemy po 
śmierci, Kraków 1909.

72 Zob. przyp. 36. 
73 Albert de Rochas (1837-1914) – francuski parapsycholog, historyk, inżynier, autor licznych 

prac poświęconych mediumizmowi, hipnozie, telekinezie, reinkarnacji.
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z autorów zaś beletrystycznych: Poego74 (mawiał: „chciałbym tak pisać”), tzw. 
„E.T.A.” Hoffmanna (Ritter Gluck75, którego pomysł zużytkował później w opo-
w[iadaniu] o J. Lelewelu Ksawery Pruszyński – 13 opowiadań76), I. Turgieniewa 
Klara Milicz77, J.I. Kraszewskiego Leon-Leontyna78, J.B. Dziekońskiego Sędzi-
wój79, Wilde’a Obraz Dor[iana] Graya80; Ewersa nie lubił („bo Ewers nie wierzył 
w to, co pisał”81), Arge Nonne Strobla82 cenił wysoko. Odmawiał wartości J.B. 
Rychlińskiemu, S. Czosnowskiemu i Miecz. Jarosławskiemu (zwł. jego Kabale)83. 
Powoływał się na spirytystyczne wyniki: Jul[iana] Ochorowicza, dr Lucj[ana] 
Böttchera, z obcych: Lombrosa, fizyka Crookes’a, fizyka i filozofa T. Fechnera84; 
wiedział, że Wilh[elm] Wundt, krytykując Materialisationsphänomene bar[ona] 
von Schrenck-Notzinga, doc[enta] metapsychol[ogii] uniw[ersytetu] w Zurichu, 
obalił tezy Schrenck-Notzinga tylko w 50 % (stwierdził to i obiektywny uczony 
niemiecki dr Moll), pozostałe były dlań „niewytłumaczone”85. Jogą hinduską 
(moją specjalnością, mogę W.Sz. Koledze w tej dziedzinie chętnie służyć danymi 
– tak mymi, jak prof. Uniw[ersytetu] Karola w Pradze czeskiej dra Vinc[entego] 
Lesnego) S. Grabiński mniej się interesował.

74 Edgar Allan Poe (1809-1949) – amerykański pisarz, autor opowiadań fantastyczno-niesamowi-
tych; Grabiński poświęcił mu obszerny esej: Książę fantastów (E.A. Poe). Studium literackie, op. cit.

75 Ernst Teodor Amadeusz Hoffmann (1776-1822) – niemiecki pisarz romantyczny, autor utwo-
rów fantastycznych; Kawaler Gluck (Ritter Gluck) pochodzi ze zbioru Fantasiestücke in Callots 
Manier (1809).

76 Właśc. K. Pruszyński, 13 opowieści, Warszawa 1946 (wzmiankowane opowiadanie to: Gwiazda 
wytrwałości).

77 Iwan Turgieniew (1818-1883) – rosyjski pisarz, uznawany za przedstawiciela realizmu kry-
tycznego; nowela Klara Milicz (После смерти (Клара Милич), 1883) należy do odrębnego, okul-
tystyczno-fantastycznego nurtu jego twórczości. 

78 J.I. Kraszewski (1812-87); opowiadanie Leon Leontyna pochodzi z tomu Wędrówki literackie: 
fantastyczne i historyczne (1838) i napisane zostało pod wyraźnym wpływem Hoffmanna.

79 Chodzi o powieść alchemiczną Sędziwój (1845) romantycznego pisarza Józefa Bohdana 
Dziekońskiego (1816-1855), przedstawiciela Cyganerii Warszawskiej.

80 Mowa o powieści Portet Doriana Gray’a (oryg. The Picture of Dorian Gray, 1891) irlandz-
kiego poety, dramaturga i prozaika Oscara Wilde’a (1854-1900).

81 Hans Heinz Ewers (1871-1943) – niemiecki powieściopisarz, nowelista, autor tłumaczonych 
w Polsce głównie przez Stanisława Przybyszewskiego utworów fantastycznych nacechowanych 
elementami grozy i perwersji. 

82 Karl Hans Strobl (1877-1946) – twórca fantastycznych opowieści z elementami antymieszczań-
skiej satyry i czarnego humoru; Występna mniszka (Arge Nonne) pochodzi z tomu Lemuria (1917).

83 Mowa o mniej znanych polskich autorach utworów fantastycznych, których próby nie zawsze 
zyskiwały aprobatę Grabińskiego jako ujęcia fantastyki nazbyt powierzchowne (ocenę taką przed-
stawia m.in. w wywiadzie udzielonym Kazimierzowi Wierzyńskiemu: kw., Wywiad ze Stefanem 
Grabińskim, op. cit.).

84 Mowa tu o współczesnych Grabińskiemu naukowcach parających się też badaniami spiry-
tystycznymi: psychologu Julianie Ochorowiczu (1850-1917), matematyku Lucjanie Böttcherze 
(1872-1937) oraz psychiatrze Cesarze Lombroso (1835-1909), Williamie Crooksie (1832-1919), 
Gustavie Theodorze Fechnerze (1801-1887).

85 Mowa o psychologu niemieckim Wilhelmie Wundtcie (1832-1920) i niemieckim psychiatrze 
Albercie von Schrenck-Notzingu (1862-1929).
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Dziękując mi za me artykuły questionis86, podkreślił Gr[abiński], żem „traf-
nie w nich uwydatnił wiarę autora w »realność«, a nie w »fantastyczność« 
tych zjawisk”, wiarę w „genius loci” (1-sze opowiadanie z Demona ruchu)87, 
w „możność” obcowania cielesnego z astralem częściowo zmaterializowanym 
(Kochanka Szamoty), w związki przedmiotów z ludźmi i ich przeznaczeniem 
(Szalona zagroda), w „możność” oddziaływania na zdrowie człowieka przez 
uszkodzenie sporządzonej na wzór jego kukły itp. (Salamandra), w realność 
sabatów (Cień Bafometa), „i to tym bardziej, że rzeczy moje można by brać 
za fantastyczne! A ja tylko »białego wyraka« wymyśliłem sobie w legendzie 
kominiarskiej88”. Termin „wyrak” wziął z zoologii („wyrak upiorny”) – dla 
kontrastu zrobił go białym. Chętnie służę ew[entualnymi] dalszymi danymi 
i wiadomościami – ściskam dłoń,

Jerzy Pogonowski
Oporów, dn. 10.II.50 r.

PS Sympatyka Pronia dedykował mi w lw[owskim] „Wieku Nowym”.
PS Śp. poeta Jan Zahradnik dedykował S. Grabińskiemu swój wiersz w cza-

s[opismie] „Sł[owo] Pol[skie]” lw[owskim], stanowiący dobry artysty[czny] ko-
mentarz do twórczości S[tefana] G[rabińskiego]89.

39. List Romana Pollaka90 do Artura Hutnikiewicza z 24.12. 1949 (1 z 2)
[jedn. nr 70; rkps, s. 4]

Sopot 24 XII 49

Drogi Panie!
Najpierw proszę darować, że skutkiem nawału zajęć dopiero teraz, w czasie 

świąt, i to nie w domu, ale z wybrzeża, z domu córki, gdzie bawię przez święta – 
wreszcie Panu odpisuję na list z października.

Najpierw cieszę się bardzo, że wreszcie ktoś zajął się St[efanem] Grabińskim. 
Należało mu się to od dawna. Oby Pan dotarł do możliwie obfitych materiałów. 
Przechodzę do pytań w liście.

86 W zn. badawcze.
87 Chodzi o opowiadanie Głucha przestrzeń.
88 Chodzi o opowiadanie Biały wyrak z cyklu Księga ognia.
89 Autor ma tu na myśli zapewne wiersz Zahradnika: Niesamowita godzina („Słowo Polskie” 

1922, , nr 44 , s. 5), nie odnotowany w bibliografiach poświęconych Stefanowi Grabińskiemu.
90 Roman Pollak (ur. 31 lipca 1886 w Jeleśni – zm. 23 lutego 1972 w Poznaniu) – polski historyk 

literatury, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent C. K. Gimnazjum 
Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze (1905), Uniwersytetu Jagiellońskiego (1910), doktorat (1917), 
veniam legendi (1923), wykładowca języka polskiego na Uniwersytecie w Rzymie (1923-1926), od 
1933 do emerytury (1960) profesor w Uniwersytecie Poznańskim; badacz literatury staropolskiej, 
w szczególności polskiego baroku, wraz z jego powiązaniami europejskimi, głównie włoskimi; opu-
blikował ponad 500 pozycji naukowych. Zob. T. Witczak, Roman Pollak (31 lipca 1886-23 lutego 
1972), „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 3.
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Przede wszystkim muszę Pana zawiadomić, że zacząłem w listopadzie kreślić 
do jakiegoś tygodnika artykuł pt. „Wspomnienia o St[efanie] Grabińskim” – nie 
dokończyłem, jakoś mi nie szło. Ale chyba w styczniu dobiję jako tako do koń-
ca91. Tam znajdzie Pan w najogólniejszym zarysie to, czego mógłby się Pan ode 
mnie dowiedzieć. Na tle tegoż artykułu będzie Pan mógł zestawić potrzebne Panu 
pytania – a ja na nie już bez zwłoki odpowiem.

Z listu widzę, że Pan posiada jakąś publikację Grabińskiego z dedykacją dla 
mnie. Miałem kilka jego rzeczy zadedykowanych przez niego, ale mi zaginęły 
w Poznaniu. Ostała się tylko jedna: Klasztor i morze. Otóż, ponieważ takie książki 
z dedykacją są dla mnie bardzo cenne – więc gotów jestem jedną z moich publikacji 
w zamian przesłać Panu.

Zakres moich kontaktów ze St[efanem] Grabińskim jest bardzo pod względem 
czasu ograniczony. Stykaliśmy się na jednej ławie szkolnej w pierwszej gimn[azjum] 
w Samborze; potem rozstaliśmy się zupełnie. Korespondencja między nami nawiązała 
się późno bardzo; na jakie dwa lata przed wojną. Miałem kilka dłuższych i bardzo cie-
kawych jego listów, w których zwierzał się ze swoich udręk. Przepadły w Warszawie.

Jadąc do Włoch – wpadłem jednego roku na pomysł, aby wreszcie odmienić 
zwykły szlak : Wiedeń – Tarvisio – Wenecja itd. – i zamienić trasę na: Lwów – 
Ławoczne – Budapeszt – Triest. I wtedy (zdaje się w marcu 1936 czy 193792) 
byłem parę godzin we Lwowie, uprzedziłem o tym Grabińskiego i wtedy to – po 
jakich 30 latach zobaczyliśmy się znowu – Quantum mutati ab illis!93 Bardzo to 
osobliwe było spotkanie. Oczywiście we wspomnieniu o tym napiszę. Wojna już 
na zawsze nas rozdzieliła.

Teraz odpowiadam krótko na Pańskie zapytania:
1) Obecnie żadnych materiałów prócz tej książki z dedykacją nie posiadam. 

Zachowały mi się świadectwa z pierwszej gimn[azjum] z podpisami tych profe-
sorów, którzy nas uczyli. Listy Gr[abińskiego] do mnie (było ich kilka dłuższych) 
przepadły w okupowanej Warszawie (w r. 1944). Rękopisów utworów Grabiń-
skiego żadnych nie posiadam.

Grab[iński] przez pewien czas był prof. w Przemyślu – jest tam polonista prof. 
Jurek, bardzo uczynny – może on coś Panu pomoże94. Byłoby dobrze dotrzeć do 
jego uczniów z Przemyśla, względnie ze Lwowa.

W Przemyślu istnieje zdaje się dotąd Tow[arzystwo] Przyj[aciół] Nauk. Zmarł 
tam niestety mój brat stryjeczny, który mógł znać Gr[abińskiego].

Gr[abiński] był wyznania gr[eko]kato[lickiego] – jako uczeń 1-ej gimn[azjum]. 
Ojciec jego był – zdaje się – starorusin[em]. Nacjonalistyczna ukraińska agitacja 

91 Wspomnienia ukazały się ostatecznie wiele lat później: R. Pollak, Ze wspomnień o Stefanie 
Grabińskim, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego, Toruń 1967 (przedr. w: Z dziejów 
kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, red. S. Kostrzewska-Kratochwilowa, t. 1, Przemyśl 1969).

92 Spotkanie musiało odbyć się wcześniej – Grabiński zmarł 12 listopada 1936.
93 Z łac: „jakże niepodobni do tych, którymi byliśmy (dawniej)”.
94 Zob. przyp. 18.
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starała się gwałtem zdobyć tak zdolnego studenta już w pierwszych latach jego 
gimnazjalnych. To był zdaje się jeden z powodów, że ojciec zabrał go z Sambora. 
Ale tego nie jestem pewny. Odkąd St[efan] Gr[abiński] zdecydowanie zadekla-
rował się jako Polak?

Adresu rodziny nie znam. Zetknąłem się w Samborze z jego matką i siostrą. 
Bywałem wraz z kolegą T. Janiszewskim w jego domu – raczej w jego mieszkaniu, 
gdzie z matką i siostrą mieszkał. Pisząc potem do niego do Lwowa adresowałem 
zawsze: Lwów, ul. Murarska. Zachował mi się adres w pamięci.

Sądzę, że dotrze Pan też do jego kolegów z uniwersytetu i z czasów jego na-
uczycielstwa.

Kiedy umarł jego ojciec, który był naczelnikiem sądu w Łące koło Sambora? 
Coś mi się marzy, że umarł on właśnie w czasie, gdy St[efan] Gr[abiński] był 
w Samborze. Bardzo proszę o wiadomość w tej mierze.

Bardzo chętnie służę Panu dalszymi informacjami. Ale proszę o krótkie zesta-
wienie tych dat, które odnoszą się do lat najwcześniejszych, tych zwłaszcza, które 
odnoszą się do czasów samborskich – bo może to i owo zdołam uzupełnić! Zależy 
mi też bardzo na wiadomościach o ostatnich chwilach St[efana] Gr[abińskiego]. 
Co z grobem, gdzie? kiedy?

O ile zechce mi Pan zakomunikować te dane, które Pan zebrał – choćby w skró-
cie, chętnie będę Panu podsuwał moje sugestie i chętnie przyczynię się bezinte-
resownie do pomnożenia wiedzy o tym człowieku, którego bardzo serdecznie 
wspominam.

Z pięknym pozdrowieniem i najlepszymi życzeniami
R. Pollak

Poznań, ul. Libelta 13/8

40. List Roman Pollaka do Artura Hutnikiewicza z 17.09.1959 (2 z 2)
[jedn. nr 71; rkps, s. 2]

Drogi Panie Kolego!
Bardzo serdecznie dziękuję Panu za szczególnie dla mnie miłą niespodziankę, 

którą mi sprawiła Pańska monografia o St[efanie] Grabińskim. Dzięki Panu otrzy-
małem wreszcie bogate w wyniki, pełne opracowanie życia i twórczości tego zapo-
mnianego, a tak przecież wartościowego i wyjątkowego w naszej literaturze twórcy.

Nie wiem, czy ktoś inny z równym zainteresowaniem będzie tę monografię czy-
tał jak ja, który zachowałem w pamięci wizję Grabińskiego jako kolegi z pierwszej 
gimnazjalnej, wizję promienną, świetlaną i pełną uroku młodości.

Wszakże lubiliśmy się bardzo, bawili razem, pożyczali sobie książki; odwiedza-
liśmy się wzajemnie wielokrotnie. W czasie świąt dłuższych i krótszych razem wy-
jeżdżaliśmy do rodziców, on do przystanku Dorożowa na linii Sambor – Drohobycz, 
ja parę kilometrów bliżej do stacji Dublany. Wydaje mi się, że już wtedy budziły się 
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w nim, zapadały mu w duszę emocje związane z jazdą pociągiem w pustym wozie, 
który na złamanie karku pędził z Dorożowa do Dublan czy też z Kulczyc w stronę 
Sambora albo też odwrotnie piął się mozolnie po pochyłościach. Jakże żałuję, że 
mi w Warszawie w 1944 przepadły jego listy! Jakże dziwne, jak bolesne było nasze 
spotkanie we Lwowie w kawiarni – zdaje się „Szkockiej” – w czasie mego przejaz-
du przez Lwów do Włoch. Umyślnie tak zboczyłem, aby się z nim zobaczyć! Nie 
zastałem go w Przemyślu swego czasu, bo na wakacje wyjechał. Więc z bezpośred-
niego z nim zetknięcia pamiętam go jako ucznia 1-ej gimn[azjalnej], obok którego 
siedziałem w ławce – i z tego spotkania krótkiego we Lwowie, kiedy mieszkał na 
Murarskiej 22 (tam też adresowałem moje listy do niego).

Zdaję sobie sprawę z rozmiarów trudu i czasu, który Pan tej pracy poświecił. 
Na moim seminarium będziemy ją omawiać. Ja sam może się zdobędę na jakąś 
skromną recenzję, bo na wyczerpującą czasu mi nie stanie. Przy tej okazji może 
to i owo dorzucę (raczej szczegóły jakieś drobne, np. o przekładach Damianiego, 
do których tego tłumacza a mojego ucznia jako polonisty – zachęcałem i z nim te 
przekłady z oryginałami konfrontowałem95).

I jeszcze jedno: jeden z moich uczniów, obecnie recenzent teatralny w Poznaniu, 
p. C. Skołuda, napisał tuż po wojnie bardzo rzetelną pracę magisterską o fantastyce 
w powieści polskiej. Część jej ogólna może się ukaże w „Pam[iętniku] Lit[erackim]” 
według przyrzeczenia prof. Wyki96. Otóż tego właśnie p. Skołudę – jako dobrze 
przygotowanego – chcę zaanimować do napisania recenzji o Pańskiej monografii.

Tymczasem zaś raz jeszcze pięknie za dar dziękuję i załączam serdeczne po-
zdrowienia

Roman Pollak
17 IX 59

41. List Arnolda Szyfmana97 do Artura Hutnikiewicza z 12.12.1952
[jedn. nr 73, mps, s. 1; odręczny podpis autora listu]

Dr Arnold Szyfman
W-wa, Prezydencka 14

Warszawa, dnia 12 grudnia 1952 r.
Szanowny Panie Doktorze,

95 Por. przyp. 8.
96 Artykuł Celestyna Skołudy ukazał się jako: C. Skołuda, O fantastyce w literaturze, „Ruch 

Literacki” 1960, nr 3.
97 Arnold Szyfman, właśc. Arnold Zygmunt Stanisław Schiffmann (ur. 23 listopada 1882 w Ula-

nowie – zm. 11 stycznia 1967 w Warszawie) – polski reżyser, dramaturg i dyrektor teatrów, absolwent 
Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (1905) i doktor filozofii (1906, UJ), z jego 
inicjatywy powstał Teatr Polski w Warszawie, którego dyrektorem był w latach 1913-15 i 1918-39 
oraz 1945-48 i 1955-57; autor licznych recenzji, polemik, artykułów, sprawozdań na łamach prasy 
teatralnej. Zob. m.in. E. Krasiński: Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913-1939, Warszawa 1991. 
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Sprawa Willi nad morzem98 St[efana] Grabińskiego to rzecz tak odległa, że nie 
byłbym w stanie bez przeczytania sztuki odpowiedzieć na żadne z pytań, które 
mi Pan postawił.

Była to próba sceniczna młodego autora, który w dziedzinie nowelistyki miał 
niezłe imię.

Chcieliśmy mu dopomóc i wprowadzić go na scenę. Jak Pan widzi z obsady ról głów-
nych, sztuka miała świetnych aktorów, doskonałego, wnikliwego reżysera i znakomitego 
scenografa99. Myślę, że teatr błędu inscenizacyjnego nie popełnił. Ponieważ zaś pamiętam, 
że sztuka powodzenia nie miała, więc pewno i nie zasługiwała na inny los. Oczywiście 
dziś sztuka tego typu nie miałaby żadnych szans ukazania się na scenie, i słusznie.

Bardzo żałuję, że nie mogę Panu podać żadnych konkretnych wiadomości, 
ale od czasu wystawienia tej sztuki minęło 32 lata, przesunęły się setki premier, 
tysiące przeczytanych sztuk i długa wojna.

Z wyrazami prawdziwego poważania
Arnold Szyfman

42. List Jana Świerzowicza100 do Artura Hutnikiewicza z 30.12.1949 (1 z 2)
[jedn. nr 74; rkps, s. 2]

 
w Sanoku, d. 30 grudnia 1949

W. Szanowny Panie Doktorze!

Ze szczególniejszym wzruszeniem przeczytałem Pański apel w sprawie wspo-
mnień i materiałów tyczących się postaci Stefana Grabińskiego. Pospieszam na 
razie z krótką wzmianką o nim, z którym przez wiele lat uczyłem we Lwowie 
w Gimn[azjum] IX im. Jana Kochanowskiego. Uczyliśmy obaj j[ęzyka] polskiego. 
Dyrektorem był wówczas Wł[adysław] Dropiowski, również polonista101. Miałem 

98 Patrz przyp. 9.
99 Obsada: Wojciech Brydziński – Mąż, Irena Solska – Żona, Jadwiga Pajewska – Syn, Feliks 

Zbyszewski – Stary sługa, Leonard Bończa-Stępiński – Krewny; reżyseria: Leonard Bończa-Stępiń-
ski; scenografia: Wincenty Drabik. Zob. też list Wojciecha Brydzińskiego (list nr 2) w 1 części edycji.

100 Jan Świerzowicz (ur. 4 kwietnia 1887 w Posadzie Olchowskiej – zm. 4 stycznia 1963 w Trze-
mesznie) – absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1913), 
doktor filozofii (1948 Uniwersytet Wrocławski), polonista, nauczyciel (głównie szkół lwowskich 
i sanockich), historyk i krytyk literatury (m.in. Bibliografia Pism Piotra Chmielowskiego, 1933), 
tłumacz literatury (m.in. Percy Shelley’a), tłumacz przysięgły, działacz oświatowy i społeczny. 
Więcej na jego temat: E. Zając, Dr Jan Świerzowicz, „Tygodnik Sanocki” 1995, nr 22, s.7; idem, 
Początki „Rocznika Sanockiego”. Jan Świerzowicz (biogram), „Rocznik Sanocki” 2014, s. 22-23.

101 W Gimnazjum IX im. Jana Kochanowskiego uczył Świerzowicz od 1920/21 do 1923 r. – wcze-
śniej to gimnazjum funkcjonowało jako filia IV Gimnazjum we Lwowie (od 1898 r, od 1909 przy ul. 
Chocimskiej), w którym Świerzowicz uczył od 1912/13, Grabiński zaś w latach 1913-1917. W latach 
1911-1919 dyrektorem szkoły był Władysław Dropiowski, szwagier Stefana Grabińskiego (mąż siostry 
Kazimiery Grabińskiej). Por. T. Pudłocki, Przyczynek do biografii Stefana Grabińskiego, op. cit., s. 142.
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i mam zwyczaj, że spisuję sobie wzmianki z życia szkolnego w formie dziennika 
i pamiętnika. Zaglądnę do tych swoich notatek od r. 1912 i zakomunikuję Panu 
Doktorowi szczegóły naszego współżycia i współpracy.

W każdym razie już dzisiaj oznajmiam, że to był doskonały kolega, wymagający 
wiele od uczniów, ale też wiele im dający. Sposób egzaminowania uczniów, zwłasz-
cza podczas egzaminu dojrzałości, odbiegał od zwykłego szablonu. Imponował nam 
wszystkim swoją wiedzą i oryginalnością w stawianiu zagadnień literackich i filozo-
ficznych. A w gronie naszym bardzo licznym znajdowali się podówczas tacy tędzy 
poloniści jak zmarły w [?]102 śp. Marian Stecków i Edwin Jędrkiewicz, uczący obecnie 
w Gdańsku (mógłby też powiedzieć o śp. Grabińskim103). Na razie tyle – bardzo ser-
decznie dziękuję za zajęcie się twórczością i życiem mego kolegi i przyjaciela.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku,
Prof. Dr Jan Świerzowicz

43. List Jana Świerzowicza do Artura Hutnikiewicza z 15.10.1950 (2 z 2)
[jedn. nr 75; rkps, s. 4]

 
w Sanoku, d. 15 października 1950

W. Szanowny i Drogi Panie Doktorze!
Doprawdy, że bardzo mi przykro, iż tak długo milczałem i nie wywiązałem się 

z obietnicy. Żałuję też mocno, że się z Panem Doktorem nie widziałem w Warsza-
wie na zjeździe polonistów. Od pana się też dowiaduję o przyjeździe p. Nadolskiego 
do Torunia. Jest to mój uczeń właśnie z tych lat lwowskich, o które Panu chodzi. 
Był to jeden z bardzo gorliwych i zdolnych polonistów104. Prof.[esor] St[anisław] 
Kolbuszewski z Wrocławia, też nasz uczeń – niedawno go u siebie gościłem – 
przyjeżdżał z wykładami o Mickiewiczu, Słowackim i Gorkim105. Właśnie gdym 
dzisiaj przeglądał swe zapiski z lat dawnych, co krok spotykałem nazwiska swoich 
uczniów i uczennic, a rzadziej kolegów. O kol[edze] Grabińskim mam zanoto-
wane, że to umysł bardzo ścisły, a fantastyka jego ma charakter równocześnie 
Wellsa i Poego. Lubiłem go obserwować w czasie egzaminu dojrzałości. Daje np. 
uczniowi pytanie: Co to jest piękno? i wykazać, iż je rozumie na jakimś utworze 
literackim. W stosunku do uczniów był bardzo wymagający, chociaż dawał im 

102 Nieczytelne dwa wyrazy.
103 W zbiorach po A. Hutnikiewiczu zachował się list od Edwina Jędrkiewicza, znanego literata, 

tłumacza literatury (z 23 kwietnia 1950 r., jedn. nr 28 zbioru) – z uwagi na znikomą wartość in-
formacyjną pominięty w edycji (autor listu zamiast informacji drogą korespondencyjną proponuje 
bezpośrednie spotkanie, do którego jednak chyba nie doszło). 

104 Chodzi zapewne o Bronisława Nadolskiego (1903-1986), historyka literatury, profesora na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1950-73), prorektora i dziekana tamże.

105 Chodzi o prof. Stanisława Kolbuszewskiego (1901-1965), literaturoznawcę, przez wiele lat 
kierownika Katedry Literatury Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, związanego też z Wyższą 
Szkołą Pedagogiczną w Opolu, której był rektorem w latach 1956-1959.
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dużo. W stosunku do nas, kolegów, zawsze niezwykle ugrzeczniony, uprzejmy, 
a rozmowa z nim była naprawdę bardzo [?]106 i ujmująca – [zaprawiał owe posie-
dzenia]107 solą attycką108. Nerwowy i raczej w świat wizji swoich zapatrzony, niż 
światem dookolnym żyjący. Innym był (i jest) profesor Edwin Jędrkiewicz – to 
optymista skończony, świat jego utworów w słońcu skąpany – prosty, serdeczny, 
uśmiechnięty, pogodny. Takim też spotkałem go po tylu latach w Warszawie, 
tylko że życie obeszło się z nim bardzo surowo i bez miłosierdzia, jak zresztą 
z każdym z nas. W gimn[azjum] IX pracowałem od r. 1912 do 1923 – poczym 
przeniosłem się na Wołyń (dyr. gimnazjum w Ostrogu), stamtąd do Poznańskie-
go, gdzie bawiłem aż do 1 września 1939. Z rozrzewnieniem wspominam owo 
dziesięciolecie lwowskie w gimn[azjum] im. Jana Kochanowskiego. Śp. Grabiń-
ski należał do umysłów najciekawszych i najżywszych w tym gronie. Młodzież 
go kochała i bardzo ceniła, umiał znaleźć drogę i sposób obudzenia głębokiego 
zainteresowania dziełem literackim. Jedną z pierwszych książek wydanych pod 
pseudonimem St[efana] Żalnego przechowywałem z pietyzmem w swych zbiorach, 
których znaczna część pozostała jeszcze we Lwowie (u mojej córki). Przed paru 
miesiącami miałem sposobność rozmawiać o Panu Doktorze z p. Zaleską Jadwigą.

Najmocniej przepraszam za zwłokę w odpowiedzi oraz za tak skąpy materiał. 
Proszę mi uwierzyć, że z głębokim zainteresowaniem oczekuję Pańskiej pracy 
o moim koledze i życzę Panu Doktorowi i nauce naszej, żeby wypadła jak najlepiej.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i szczerego pozdrowienia,
Jan Świerzowicz

44. List Teofila Trzcińskiego109 do Artura Hutnikiewicza z 31.10.1949 (1 z 2)
[jedn. nr 77; rkps, s. 1]

Teofil Trzciński
chwilowo: Poznań, Państw[owy] Teatr Polski                31 X 1949

W. Pan
Dr Artur Hutnikiewicz

Szanowny Panie!

106 Nieodczytane 1 słowo.
107 Odczytanie niepewne.
108 Sól attycka – przen. w nawiązaniu do retoryki attyckiej – sposób wypowiadania się łączący 

dowcip z elegancją i kunsztem.
109 Teofil Trzciński (ur. 19 grudnia 1878 w Krakowie – zm. 25 grudnia 1952 w Krakowie) – wy-

bitny reżyser i dyrektor scen teatralnych, scenograf, eseista, historyk, absolwent Wydziału Prawa 
i Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1896-1902), studia teatralne na uniwersytecie 
w Monachium, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego (1918-26 i 1929-32), oraz teatrów we 
Lwowie, Poznaniu, Warszawie; jeden z pionierów teatru radiowego, autor prac z historii teatru. Zob. 
K i Z. Braunowie, Teofil Trzciński, Warszawa 1967.
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Dyr[ektor] Horzyca powiadomił mnie o liście Pańskim w sprawie informacji 
o St[efanie] Grabińskim110. Bawię czasowo w Poznaniu i wystawiam tu u Dy-
r[ektora] Horzycy sztukę Gorkiego w dn. 5. XI. Nie mam tu oczywiście żadnych 
materiałów pod ręką i nie mogę donieść Wam nic więcej poza tym, że za mojej 
1-ej dyrekcji (1918-1926) grano w Krakowie Willę nad morzem (po Warszawie) 
i Zaduszki (prapremiera)111. Niestety, nie prędko powrócę do Krakowa, gdyż bez-
pośrednio po tut[ejszej] premierze jadę do Warszawy do Opery i dopiero końcem 
grudnia będę w domu. Adres mój w Krakowie: ul. św. Marka 6. m. 5. Tel 505-66.

Z wyrazami szacunku,
T. Trzciński

45. List Teofila Trzcińskiego do Artura Hutnikiewicza z 5.01.1950 (2 z 2)
[jedn. nr 78; rkps, s. 1]

Kraków, św. Marka 6/5       5. I. 1950

Szanowny Panie!
Wpadłem do Krakowa na kilka dni po N[owym] Roku i dziś znowu wyjeżdżam 

dalej. Odpowiadam więc telegraficznym stylem na list Pański z 27.XII w spr[awie] 
St[efana] Grabińskiego. Moje całe archiwum spaliło się w W-wie podczas powstania, 
nie mam żadnych dokumentów tyczących tego pisarza. Za mojej pierwszej kadencji 
dyrekt[orskiej] (1918-1926) grałem Ciemne siły, jednak po Warszawie (24.IV.1920) 
i prapremierę pol[ską] trylogię Zaduszki (31.X.1921). Egzemplarze tych sztuk powinny 
być w bibli[otece] Tea[tru] krak[owskiego]. Proszę zwrócić się wprost z zapytaniem 
do bibliotekarza mgr. St[anisława] Zychowicza (Państw[owy] Teatr im. J. Słowac-
kiego). W Krakowie przyjęto obie sztuki poważnie, jako pewien nowy ton w teatrze 
i zapowiedź interesującego a oryg[inalnego] talentu. Nie umiem powiedzieć, czemu 
Gr[abiński] nie szedł dalej po tej drodze i właściwie dla teatru przestał pisać.

Proszę wybaczyć, że wśród mnóstwa zajęć odpowiadam tak lakonicznie i przy-
jąć wyrazy prawdziwego szacunku życzeniem powodzenia w poszukiwaniach

T. Trzciński

46. List Idy Wieniewskiej112 do Artura Hutnikiewicza z 22.04.1951 (1 z 2)
 [jedn. nr 81; rkps, s. 4]

Kraków: 22 IV 1951

110 Zob. list Wilama Horzycy (list nr 10) w 1 części edycji.
111 Zob. przyp. 9 i 34.
112 Ida Wieniewska (ur. 28 listopada 1885 w Stryju – zm. 25 stycznia 1970 w Krakowie) – 

dziennikarka radiowa, recenzentka literacka i teatralna, tłumaczka (gł. literatury niemieckiej; m.in. 
Hoffmanna, Hofmannstahla, Rilkego), przed wojną wieloletnia sekretarz Zawodowego Związku 
Literatów Polskich we Lwowie.
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Wielce Szanowny Panie Doktorze!
Przykro mi bardzo, że na list Pana z 4 bm. odpisuję dopiero dziś. Nie jest to 

moim obyczajem. Usprawiedliwić mię może tylko to, że wskutek niezwykłych 
kłopotów mieszkaniowych i wielu innych żyję w takim „napięciu”, iż zupełnie 
nie mam głowy na inne sprawy.

Ponadto książki i pisma, które tu w roku 1945 przywiozłam ze Lwowa, leżą – po 
wielu tarapatach – niewypakowane w piwnicy studium Słowiańskiego – miejscu 
ponurym, zamieszkanym podobno przez węża zaskrońca i nietoperza. Szukać 
czegoś w tych pakach nie bardzo miło. Ale przecież zrobiłam to i szukałam swych 
pogadanek radiowych, przysięgłabym bowiem, że omawiałam przed mikrofonem 
we Lwowie Wyspę Itongo, ostatnią powieść Grabińskiego. Przysłał mi ją z uro-
czystą dedykacja. Niestety – książkę ukradli mi za wojny moi współlokatorzy, 
a recenzji wśród skryptów nie znalazłam. Pamięć moja nie jest teraz wprawdzie 
ani wierna, ani usłużna, mam jednak wrażenie, że o książce tej mówiłam. A nawet, 
że mówiłam o Grabińskim po jego śmierci. Ale może mi się zdaje113.

Zmarł – zdaje się – ok. roku 1930. Mieszkał – o ile mi wiadomo – przy ulicy 
Murarskiej. Mieliśmy wspólną dochodzącą, która byłaby dla Pana Doktora kopalnią 
wiadomości o G[rabińskim]. Ja o nim nie wiem prawie nic, mimo, że znałam go 
osobiście. Był b[ardzo] trudny w stosunkach towarzyskich – chorowity, odludek, 
obraźliwy. Do związku literatów miał niekończące się pretensje. Jakiego był 
obrządku – nie wiem. Pierwszy raz dowiaduję się, że są co do tego wątpliwości. 
Znalazłam natomiast wśród mych recenzji teatralnych omówienie dramatu Willa 
nad morzem, granego w teatrze lwowskim („Gaz[eta] Wiecz[orna]” 26 czerwca 
1921114). Może znajdzie Pan – gdyby to było potrzebne – w bibliotece tamtejszej; 
gdyby nie, na życzenie Pana przepisałabym tę recenzję i posłałabym.

Dziękuję za uprzejmą wzmiankę o przekładzie Hoffmanna115.
Może Edwin Jędrkiewicz116 (Sopot, Dom Literatów, ul. Powstańców Warszawy 

29) albo Józef Jedlicz (Częstochowa – bliższy adres mogę posłać) podaliby jakieś 
szczegóły o Gr[abińskim].

O adresy p[ani] Brzostowskiej i p[ani] Dąbrowolskiej117 pytałam w tut[ejszym] 
Związku Literatów. Poradzono mi zwrócić się do Zarządu Głównego – Warszawa, 
Krak[owskie] Przedm[ieście] 87/89 albo tam do nich zaadresować.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania,
Ida Wieniewska

113 Nie udało się tego ustalić. W opracowaniach bibliograficznych twórczości Stefana Grabińskie-
go Ida Wieniewska ujęta jest jedynie jako autorka wymienianej w liście recenzji Willi nad morzem 
(właśc. adres bibliograficzny: „Gazeta Poranna” 1921, nr 5897). 

114 Zob. przyp. 9. 
115 E.T.A. Hoffmann, Opowieści, tłum. I. Wieniewska, Warszawa-Lwów 1925.
116 Zob. przyp. 103.
117 Zob. listy od Janiny Brzostowskiej (list nr 3) i Haliny Dąbrowolskiej (list nr 4) w 1 części edycji.
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47. List Idy Wieniewskiej do Artura Hutnikiewicza z 9.05.1951 (2 z 2)
[jedn. nr 82, rkps, karta pocztowa, s. 1]

Kraków d. 9.V. 1951

Wielce Szanowny Panie Doktorze!
Przepraszam, że dziś dopiero posyłam adres Jedlicza, ale nie miałam go, musia-

łam za tym pójść, bo w Krakówku z telefonem gorzej i jest się jak na siole. Adres: 
J. Jedl[icz] Kapuścieński – Częstochowa – al. Kościuszki 14 a – IV p. Pisałam już, 
że gdyby Pan nie znalazł „Gaz[ety] Wiecz[ornej]”, poślę odpis recenzji. Z tego 
samego dnia i roku może poszuka Pan innych lwowskich dzienników: „Kuriera 
Lw[owskiego]” (Jampolski), „Słowa Pol[skiego]” (Maykowski) i „Rzeczpospo-
litej” (Jedlicz), i jeszcze „Dziennik Ludowy”? Obawiam się, że moje omówienie 
radiowe Wyspy Itongo zabrali ci sami, co i egzemplarz.

Przesyłam wyrazy prawdziwego poważania,
Ida Wieniewska

48. List ks. Władysława Żaka do Artura Hutnikiewicza z 29.05.1951
[jedn. nr 84; mps, s. 2; własnoręczny podpis]

N.B.P.J.Chr. i M.M.J.     Cieszków, dnia 29 maja 1951 r.

Wielmożny Panie Doktorze i Profesorze!118

Przepraszam, że na zaszczytny list Wielmożnego Pana Doktora dzisiaj dopiero 
przesyłam odpowiedź. O śp. Grabińskim Stefanie, mym przyjacielu, wiele nie po-
dam i nie powiem. W roku 1904 przybyłem do Lwowa po przymusowym opuszcze-
niu gimnazjum śremskiego ze względów narodowo-politycznych. Do gimnazjum V 
we Lwowie uczęszczałem w roku szkolnym 1904/05 jako hospitant, przyjęty przez 
zacnej dobroci dyrektora śp. Próchnickiego Franciszka. W tym czasie poznałem 
St[efana] Grabińskiego przez kolegę Jana Klossa119. Rodzina jego składała się ze 
sześciu osób: matki, wdowy po śp. ojcu Stefcia, trzech młodszych sióstr i babki, 
matki jego matki, i jego. Ktoś z rodziny Stefcia był księdzem gr[eko]kat[olickim]. 
Nie przypominam sobie, czy dziadek jego, tj. mąż babki, czy też ojciec jego. Ojca 
Stefcia nie poznałem, bo w roku 1904 już nie żył. Nie pytałem o zawód jego ojca.

Matka, siostry i babka Stefcia są religii rzymsko-katolickiej i Polki. Sam Stefcio, 
zdaje się, był tylko przypadkowo ochrzczony w cerkwi gr[eko]kat[olickiej]. Ojciec 
jego mimo tego przypuszczenia, że był ks. gr[eko]kat[olickim], był Polakiem. Tak 
mówili o nim wszyscy członkowie rodziny i sam Stefcio. Sam pisarz uważał się 

118 Nie udało się odnaleźć informacji biograficznych o autorze listu.
119 Chodzi o naukę w V Gimnazjum we Lwowie (więcej na ten temat: J. Bednarski, Wspomnie-

nia o Stefanie Grabińskim, oprac. i podał do druku J. Knap, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1).
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zawsze za Polaka i ruskiego nic nie miał w sobie ani też z Rusinami nie miał nic 
wspólnego. W gimnazjum uczęszczał na wykłady religii rzym[sko]kat[olickiej].

Stosunki w rodzinie Stefacia były nadzwyczaj miłe. Po każdej bytności w jego 
domu wychodziłem podniesiony na duchu. Matka Stefcia, wielce muzykalna, zara-
biała na utrzymanie rodziny udzielaniem lekcji gry na fortepianie. Stefcio kochał 
bardzo swoją rodzinę, był i w późniejszym wieku do niej mocno przywiązany. 
Matki swej nigdy nie zasmucał i nie sprawiał jej bólu.

Daty i miejsca urodzenia Stefcia nie pamiętam. Jako uczeń był wątłego zdrowia. 
Chorował na gruźlicę kości, która w roku 1905 przejawiła się w otwartej ranie na prawej 
dłoni. Zadania i prace swe pisywał lewą ręką. W pisaniu lewą ręką doszedł do perfekcji.

W pożyciu koleżeńskim był miły i uprzejmy. Chętnie spieszył słabszym kole-
gom z pomocą. Wszyscy go kochali i poważali. Uczniem był wzorowym i celują-
cym. W roku 1905 przygotowywaliśmy się razem do matury. Sam wiele musiałem 
nadrabiać, bo tylko jeden rok hospitowałem do gimnazjum polskiego. W gimna-
zjum pruskim w Śremie nawet i religii uczyłem się w języku niemieckim. Języka 
polskiego wcale nie wykładali ani uczyli. Stefcio otrzymał świadectwo dojrzałości 
z postępem celującym.

O późniejszym życiu Stefcia nie mogę wiele mówić i powiedzieć. Po maturze 
Grabiński zapisał się na wydział humanistyczny, a sam zapisałem się na wydział 
teologiczny we Lwowie. Od tego czasu mniej żeśmy się spotykali. Sam zamieszka-
łem w seminarium duchownym we Lwowie. Wakacje co roku spędzałem w domu 
rodzicielskim w Wyrzece w powiecie śremskim.

Młodzież gimnazjum V w roku 1904/05 dzieliła się na dwa obozy: na naro-
dowo-demokratyczną i mniejszość socjalno-demokratyczną. Stefcio należał do 
grana młodzieży narodowej. Oba jednak odłamy stawiały sobie za cel swych dążeń 
niepodległość Ojczyzny i dobro narodu.

Z profesorów V gimnazjum największy i najdodatniejszy wpływ wywierali na 
uczniów ósmej klasy: dyrektor gimnazjum śp. Próchnicki Franciszek, profesor 
języka polskiego, człowiek zacnej dobroci i wielkiej szlachetności, wspaniały po-
lonista, sam wiele pisywał; Dobrzański Bronisław, profesor języków: łacińskiego 
i greckiego; ks. prof. Jan Ciemniewski, profesor religii rzymsko-katolickiej, do 
młodzieży wielce przywiązany; dr Frycz, profesor propedeutyki filozoficznej, uj-
mujący sobie młodzież swymi wykładami; Friedberg Jan, profesor historii, dobry 
znawca psychy narodów. Wszyscy profesorowie umieli zaszczepić w nas miłość 
do Ojczyzny i poświęcenie dla narodu120.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracowałem na prowincji w Trembowli 
od 1909 do 11, a potem w duszpasterstwie na Bukowinie do roku 1919 dla znajo-
mości języka niemieckiego. W roku 1919 wstąpiłem do Armii Polskiej, najpierw 

120 Charakterystyki wspomnianych nauczycieli: J. Bednarski, op. cit., por. M. Gajak-Toczek, 
Dzieje V Gimnazjum Państwowego we Lwowie – wydarzenia, fakty, sylwetki uczniów i nauczycieli, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, nr 14.
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do Dywizji gen. Żeligowskiego. W wojsku służyłem do roku 1924. W tymże roku 
wróciłem do Lwowa. Po tylu latach odświeżyliśmy naszą znajomość. W duszy 
Stefcia zauważyłem pewne przygnębienie i pewien pesymizm do życia i przyszło-
ści. Przyczyn tego stanu nie badałem. W ostatnich latach swego życia mieszkał 
Stefcio we Lwowie przy ulicy Murarskiej z matką, często chorował. Przy zgonie 
jego nie byłem. W roku 1936 wyjechałem ze Lwowa na czas dłuższy.

Najlepsze dane może przesłać Wielmożnemu Panu Doktorowi p. Józef Bed-
narski121, o którym Wielmożny Pan wspomniał we wstępie Swego listu. Proszę 
uprzejmie, aby Wielmożny Pan Doktor podał mnie adres p. prof. J. Bednarskiego, 
bo od mego wyjazdu ze Lwowa w roku 1944 nie miałem od niego wiadomości 
i nie wiedziałem, gdzie się obraca.

Podając Wielmożnemu Panu Doktorowi tych kilka wspomnień o mym przy-
jacielu Stefciu, nie wiem, czy będą do czego przydatne.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku,
Ks. Władysław Żak
skromny sługa w Chrystusie Jezusie

121 Zob. przyp. 119.
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PRZEMYSKI FENOMEN NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. 
DZIENNIK RENI  SPIEGEL1

Kiedy w 2016 r. Tomasz Magierski wydał polską wersję Dziennika Reni Spiegel, 
nikt się nie spodziewał, że w przeciągu kilku lat stanie się on swoistym bestselle-
rem. W 2019 r. opublikowane zostało anglojęzyczne wydanie pozycji, a w 2020 r. 
francuskojęzyczne2. Jesienią 2020 r. ukazało się drugie polskojęzyczne wydanie 
Dziennika. O dzienniku i jego fenomenie pisała prasa m.in. amerykańska, brytyjska, 
francuska – spotkania wokół tego odnalezionego po latach dokumentu odbyły się 
w wielu miejscach na świecie. W międzyczasie Magierski nakręcił film dokumen-
talny Przemyśl. Przerwane marzenia, opowiadający o losach Reni. Wraz z Centrum 
Kulturalnym organizuje on od kilku lat konkurs literacki dla młodzieży, a grupa 
„Garderoba”, działająca przy tej instytucji, wystawiła specjalne przedstawienie 
w oparciu o dziennik i poezję Spiegel w reżyserii Barbary Płocicy.

Żyjąca zaledwie kilkanaście lat polska Żydówka, Renia Spiegel (18 VII 1924 r. 
Uhryńkowce k. Zaleszczyk – 30 VII 1942 r. Przemyśl), pochodziła ze spolonizowa-
nej rodziny. Jej rodzice żyli w separacji, stąd rola babci, w której domu przez długi 
czas się wychowywała. Pisała swój dziennik między 31 I 1939 r. a 25 VII 1942 r. 
Powstał on w języku polskim, który – jak wynika z lektury – był pierwszym ję-
zykiem dziewczynki. W większości przypadków miejscem akcji jest Przemyśl, 
gdzie autorka mieszkała u babci i chodziła do szkoły. Od czasów wojny niemiecko-
-sowieckiej, tj. od końca czerwca 1941 r., jej losy drastycznie uległy pogorszeniu. 
Parę dni po ostatnim wpisie, 30 VII 1942 r. Renia, ukrywająca się w kamienicy 

1 R. Spiegel, Dziennik 1939-1942, [br. m. wyd.] Fundacja Reni Spiegel 2016, ss. 286.
2 Zob. R. Spiegel, E. Bellak, Renia’s Diary: A Holocaust Journal, London: St. Martin’s Press, 

2019; wyd. 2 Renia’s Diary: A Young Girl’s Life in the Shadow of the Holocaust, New York: Ebury 
Pres, 2019; R. Spiegel, Le Journal de Renia, Paris: Les Escales 2020.
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przy ul. Moniuszki 10, została odkryta przez Niemców i zastrzelona. Jej śmierć 
związana była z pierwszą akcją likwidacji getta przemyskiego. 

Na polskie wydanie składają się esej Elżbiety Bellak, Renia i ja (s. 7-18), 
tekst właściwy dziennika (s. 21–276), Epilog pióra Tomasza Magierskiego  
(s. 281-282) oraz Nota o wydaniu (s. 283–284). W Epilogu Magierski przybliża 
losy Zygmunta Schwarzera, ukochanego Reni z czasów wojny, który ocalił rękopis 
codziennych zapisków. Po latach trafił on do siostry autorki, Ariany (w powo-
jennym życiu Elżbiety Bellak). Ta, wychowywana głównie przez matkę, przed 
wojną robiła karierę jako kilkuletnia gwiazda kina i nazywana była nawet polską 
Shirley Temple. Dzięki Elżbiecie Bellak i jej córce Alexandrze doszło do spotkania 
z Tomaszem Magierskim, zawiązania Fundacji imienia Reni Spiegel, zajmującej 
się popularyzacją dzienników i poezji Reni, a także do wydania pierwszej edycji 
polskojęzycznej rękopisu.

W części wprowadzającej i obu krótkich tekstach, klamrowo spinających źródło, 
wyjaśniono nie tylko okoliczności pracy nad dziennikiem, ale i opisano rękopis, 
w tym zasady edytorskie przyjęte przy jego wydaniu. Szkoda, że całość nie zo-
stała opatrzona indeksami, a zwłaszcza mapą wojennego Przemyśla. Te elementy 
zawsze ułatwiają lepsze „poruszanie się” po tekście, zwłaszcza że rozeznanie 
w topografii miasta odgrywa ważną rolę w wertowaniu podczas lektury kolejnych 
stron dokumentu. Co więcej, wśród wymienianych przez autorkę osób było sporo 
liczących się w kulturalnym życiu Przemyśla – zarówno przed wojną, jak i w trak-
cie jej trwania, zatem można było o nich wspomnieć, choćby w przypisach. W ten 
sposób „świat Reni” zyskałby konteksty, które nie zawsze są oczywiste podczas 
zgłębiania dziennika. Całość lektury urozmaicają reprodukcje stron oryginału 
dokumentu i zdjęcia rodzinne Spieglów. 

Walory literackie – świat przeżyć dorastającej nastolatki, niekiedy naiwny i try-
wialny, a niekiedy bardzo dojrzały i refleksyjny, opisany w sposób dość emocjonal-
ny, były już wielokrotnie podkreślane przez prasę3. Książka jest na tyle frapująca 
i wciągająca, a przecież napisana prostym językiem, że trudno się dziwić promo-
waniu jej jako dziennika „polskiej Anny Frank”. Czy porównanie jest słuszne, nie 
jest moim zadaniem to rozstrzygać, ale sądząc po mnożących się tłumaczeniach 
i nowych edycjach dziennika, a także rozgłosie, który towarzyszył anglojęzycz-
nemu wydaniu Dziennika w prasie, internecie i mediach społecznościowych, to 
pozycja, która zdobywa coraz obszerniejszy krąg czytelników na całym świecie. 
Trudno się temu dziwić: poetyckość porównań, emocjonalność autorki, ogromna 
chęć kochania i doświadczania młodości mieszają się w tekście z doniesieniami 
o wojnie i świecie przez nią doświadczonym. 

Początkowo konflikt wydaje się czymś abstrakcyjnym, odległym, po czym 
nagle brutalnie wdziera się do życia bohaterki i oddziela ją od bliskich. Wrzesień 
1939 r. to czas tułaczki po wschodnich rubieżach dogasającej II Rzeczypospolitej 

3 Zob. szerzej: http://www.reniaspiegelfoundation.org/pl/home
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i w końcu powrót do babci do Przemyśla, do mieszkania przy ul. Słowackiego 
19. Przez dłuższy czas wojna, która przynosi tyle nowości, wydaje się z kart 
Dziennika czymś oswojonym, z czasem powszednim – to coś, z czym „da się 
żyć”. W dużej mierze czytelnik odnosi wrażenie, że Renia żyje zupełnie w innej 
rzeczywistości niż okupacyjna, zwłaszcza w czasach radzieckich. Po raz kolejny 
okazuje się, co wiadomo z historiografii, że dla wielu Żydów egzystencja w so-
wieckiej części Przemyśla lat 1939-1941 wcale nie była taka zła. Inna rzecz, że 
młodość ma swoje prawa i echa sporów narodowościowych, tarć etnicznych, 
wywózek z miasta, prawie nie występują w Dzienniku Spiegel. Jako wciąż bar-
dzo młoda nastolatka, skupiona jest głównie na uczęszczaniu do szkoły średniej, 
adaptacji do nowych warunków i na swojej wielkiej miłości. Lektura pokazuje 
przede wszystkim ogromną chęć życia dziewczyny, której młodość, jak wielu jej 
równolatków, przypadła na bardzo specyficzne czasy. Pokolenie to, nie do końca 
jeszcze świadome okrucieństw konfliktu, który stał się częścią ich życia, z racji 
wieku, zainteresowań, wchodzenia w dorosłe życie, a także nie tak drastycznych 
doświadczeń wojny, jakie stało się udziałem ich równolatków z rodzin inteligencji, 
urzędników, wojskowych czy szeroko pojętych patriotów polskich, początkowo 
próbowało czerpać z młodości pełnymi garściami. Lektura Dziennika pozwala 
zanurzyć się w inną narrację wojny – nie martyrologiczną, podniosłą, waleczną, 
ale bardzo osobistą, gdzie radość z dorastania, kochania i bycia wśród kolegów 
i koleżanek miesza się z poczuciem niepewności o losy bliskich, a przede wszyst-
kim z ogromną radością z egzystencji. Swoistą perspektywę  diariuszowej narracji 
wyznacza więc spojrzenie osoby niezaangażowanej, która próbuje przeżyć na 
przekór temu wszystkiemu, co działo się wokół niej. 

A przecież autorka przeżywa i chwile tragiczne, jak lokalne echa wojny 
niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r. i bombardowanie Przemyśla. Wpis  
z 26 VI 1941 r. jest jednym z najbardziej emocjonalnych i zarazem trudnych w od-
biorze, gdzie strach o losy najbliższych i widmo zniszczonych ulic przeplatają się 
z wdzięcznością Bogu za ocalenie od śmierci (s. 153-154). Zresztą narracja od 
lipca 1941 r. zupełnie się zmienia. Szkoły już nie ma. Renia, zmuszona jest podjąć 
pracę zarobkową. Jako Żydówka musi chodzić w opasce i boi się przesiedlenia do 
getta. Pomimo iż z Przemyśla wyjeżdża jej matka i siostra Ariana, a z mieszkania 
babci zaczynają znikać rzeczy, którymi się płaci, aby jakoś przetrwać, to wciąż 
czytelnik ma do czynienia z kochającą młodą kobietą, dla której wszelkie przeciw-
ności losy niewiele znaczą wobec wizji spotkania się z ukochanym Zygmuntem. 
W końcu Renia sama staje się ofiarą systemu, który coraz bardziej zakleszcza się 
wokół Żydów i pochłania coraz to nowe ofiary.

Dziennik to też bardzo dobre źródło historyczne do dziejów przede wszystkim 
Przemyśla czasów przedwojennych i obu okupacji – radzieckiej i niemieckiej. 
Wprawdzie autorka nie należała do rodziny, liczącej się  wśród elit towarzyskich 
Przemyśla, i w chwili pisania była wciąż bardzo młoda, stąd o wielu sprawach po 
prostu nie wiedziała, daje ona jednak wgląd w historię Przemyśla lat 1939-1942, 



230 TOMASZ PUDŁOCKI

w historię pisaną „na gorąco”. To Przemyśl ludzi młodych, dorastających dopiero 
do życia, mających swoje zmagania, problemy, wyzwania – trochę inne niż te, 
które dotyczyły dorosłych mieszkańców miasta, ale przecież niekiedy zbieżne. 
Czytelnik dostał też tekst nie ukształtowany przez doświadczenie przetrwania 
wojny, dorosłego życia i lekturę tekstów historycznych – mamy jak to często bywa 
ze wspomnieniami osób, które jako nastolatkowie przeżyli II wojnę światową, 
swoją narrację jednak mocno przemyśleli i „przepracowali”, próbując nadać jej 
ton bardziej obiektywny i w założeniu bardziej wartościowy poznawczo. Walorem 
Dziennika Spiegel jest jego autentyczność, uchwycenie swoistego „tu i teraz” – 
a takich źródeł, które by „przeżyły” swoich autorów, nie ma zbyt wiele.

Najsłabszą częścią wydania jest aparat krytyczny. Jest on niezwykle oszczędny 
i niekiedy nie pozbawiony usterek. Błąd jest już w pierwszym przypisie na s. 21. 
W styczniu 1939 r., kiedy autorka dziennika była uczennicą w trzeciej klasy Prywat-
nego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Przemyślu, nie mieściło się ono przy 
ul. Grodzkiej 4, ale przy ul. Smolki. Ogromna szkoda, że opracowujący przypisy 
Roman Włodek nie napisał więcej o postaciach pojawiających się w książce. Bo 
czy uwaga, że prof. Skorska to „Olga Skorska” cokolwiek wyjaśnia czytelnikowi 
(przypis 2, s. 23)? Śmiem wątpić – gdy tymczasem była to jedna z ważniejszych 
nauczycielek w przedwojennych Przemyślu, której zaangażowanie w tajne na-
uczanie w czasie II wojny światowej bynajmniej nie było bagatelne. Z kolei o ła-
cinniczce szkolnej Walerii z Brühlów Brzozowskiej (występującej na s. 22) nie 
ma ani słowa wyjaśnienia, podobnie jak o Zygmuncie Skorskim, Mieczysławie 
Dziedzicu (na s. 26), drze Stanisławie Jerschinie, dyrektorce szkoły (oboje na s. 
35), Julianie Kubrakiewiczu (s. 102, 107), czy Józefie Prochazkównie (s. 116). 
Nie są to osoby nieznane – większość posiada swoje biogramy. Opisany na s. 54 
i 56 Trelka, to znany przyrodnik Tadeusz Trella, Krelka to dr Zofia Krellówna  
(s. 75), Teichowa to Monika Alma Teich-Trzecbicka (s. 84 – pojawia się na s. 102 
jako Teichówna). I o tych osobach można sporo napisać, sięgając do literatury. 
Nazwiska niektórych uczniów też dałoby się zidentyfikować. Pojawiający się od 
s. 49 Łaba, to albo Jan albo jego brat Roman; obaj bracia to osoby ogólnie znane 
w historiografii, bynajmniej nie tylko lokalnej.

Kiedy autorka pisze: „pójdę do »Słowaków«”, nie ma na myśli Szkoły im. Ju-
liusza Słowackiego (s. 45), tylko Gimnazjum męskie imienia tego poety, którego 
uczniowie powodują, że ma ona „głupie, »cielęce« myśli” (s. 45). Użycie formy 
„szkoła”, w odniesieniu do ówczesnej nomenklatury, sugeruje szkołę powszechną, 
czyli podstawową, a nie szkołę średnią. Wpis jest opatrzony datą 26 XII 1939 r., 
zatem już wiadomo było, że obie szkoły, żeńska i męska zostaną połączone w jedną 
placówką edukacyjną, stąd dodatkowa zainteresowanie dorastającej dziewczyny 
chłopcami z sąsiedniej szkoły. Wpisy z kolejnych dni pokazują, że do przekształ-
cenia szkół na model radziecki faktycznie doszło w pierwszych dniach stycznia 
1940 r.
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Opracowujący przypisy mógł odwołać się do niemałej liczby prac, odnoszą-
cych się do Przemyśla czasów okupacji4. Prac dotyczących miejscowej oświaty 
i kultury także nie brakuje. Oczywiście należy pamiętać, że pierwsze wydanie 
dziennika spowodowało, że wiele postaci w nim występujących zostało odkrytych 
przez Tomasza Magierskiego dopiero w trakcie pracy nad filmem – Dziennik stał 
się katalizatorem wielu różnych inicjatyw i dzięki niemu historia dziewczynki 
z Przemyśla przez ostatnie lata stała się coraz bardziej kompletna. Nie oznacza 
to jednak, że wcześniej tematyka Przemyśla czasów II wojny światowej była 
zupełnie nieznana.

Bez względu na luki w polskim wydaniu Dziennika Renia Spiegel dołączyła 
do grona polskich Żydówek, jak Hana Goldszajd czy Rutka Laskier, których 
pamiętniki stały się jednymi z najważniejszych lektur wojennych. Wydaje się, że 
popularność postaci i jej zapisków obligują, aby profesjonalni historycy i literatu-
roznawcy zaczęli dostrzegać wartość przekazu autorki i podjęli rzetelne badania. 
Jestem przekonany, że odkrycie nowojorskie i rezonans, z jakim się spotkało jego 
opublikowanie zasługuje na to, by Dziennik został szerzej zauważony również przez 
specjalistów i stał się jedną z ważniejszych lektur, kształtujących postrzeganie II 
wojny światowej. 
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O KWARTALNIKU „THE POLISH REVIEW”

Od pewnego czasu członkini Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 
zamieszkała w Nowym Jorku pani Bożena Blacha, regularnie przesyła do Biblio-
teki TPN egzemplarze kwartalnika „The Polish Review”. W niniejszym szkicu 
chcielibyśmy przybliżyć ów periodyk czytelnikom „Rocznika Przemyskiego”, 
mając nadzieję, że zainteresuje on swoją wieloaspektową tematyką fachowców, 
a być może zachęci do publikacji na jego łamach.

„The Polish Review” (dalej TPR) to wychodzący od 1956 roku kwartalnik wy-
dawany przez The Polish Institute of Arts and Sciences of America, PIASA (Polski 
Instytut Naukowy w Ameryce) z siedzibą w Nowym Jorku. Instytut – polonijna 
instytucja naukowa i dydaktyczna o charakterze organizacji non-profit – powstał 
podczas II wojny światowej, w roku 1942. Jego założycielami byli znani polscy 
naukowcy, m.in. antropolog Bronisław Malinowski, historycy Oskar Halecki i Jan 
Kucharzewski, papirolog Rafał Taubenschlag, geograf i podróżnik Henryk Arc-
towski i poeta Jan Lechoń. Działalność instytutu miała być kontynuacją Polskiej 
Akademii Umiejętności w Krakowie, zlikwidowanej po rozpoczęciu niemieckiej 
okupacji. W latach 1942-1945 PIASA subwencjonowany był przez Rząd RP na 
uchodźstwie. Instytut odmówił podporządkowania się komunistycznemu rządowi 
w Warszawie i współpracę podjął ponownie z odnowioną w Krakowie PAU dopie-
ro w 1989 r. Celem Instytutu jest informowanie amerykańskiego społeczeństwa 
o Polsce i jej dziedzictwie kulturowym, a także umacnianie stosunków polsko-
-amerykańskich. PIASA utrzymuje polską bibliotekę oraz archiwa, jak również 
wydaje wspomniany na wstępie kwartalnik naukowy TPR, który jest tematem 
artykułu niniejszego omówienia. Czasopismo to publikuje artykuły o charakterze 
naukowym na wszelkie tematy związane z polską kulturą. Można w nim znaleźć 
teksty historyczne, literackie, związane ze sztuką, socjologią, politologią oraz 
innymi pokrewnymi dziedzinami, a także recenzje ważnych książek.

Pierwsza część TPR zatytułowana jest „Articles” i zawiera, jak wskazuje nagłó-
wek, kilka artykułów naukowych. W charakteryzowanym numerze  (TPR 2019, nr 4) 
pierwszy w kolejności to Death is Merely a Comma: Immortality in the Cinema 
and Literature of Tadeusz Konwicki (Śmierć to tylko przecinek. Nieśmiertelność 
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w filmach i prozie Tadeusza Konwickiego). Anna Krakus z University of Southern 
California, Los Angeles, omawia twórczość Konwickiego pod kątem motywów 
śmierci i nieśmiertelności, skupiając się na dwóch utworach: filmie Jak daleko 
stąd, jak blisko oraz powieści Mała apokalipsa. Krakus przeprowadza interesującą 
paralelę między motywami śmierci u Konwickiego a kontekstem politycznym Pol-
ski powojennej. Przypomina, że komunizm jako ideologia niósł ze sobą metaforę 
wieczności-nieśmiertelności. W ramach socrealistycznych reguł przedstawiania, 
idee bohaterów danego dzieła trwały nawet po ich śmierci. Odnosiło się to także do 
przywódców socjalistycznych, aczkolwiek metaforyczna nieśmiertelność dotyczyła 
różnych wodzów narodu w różnym stopniu. Bierut, pisze autorka, nie był na tyle 
silną osobowością, by doczekać się własnego kultu po śmierci, jednak w kronikach 
kinowych pokazywano go na gruzach Warszawy, otoczonego robotnikami. Bierut 
nie był więc nieśmiertelny, za to dał życie miastu oraz partii, której przewodził. 
Nieśmiertelność partii i jej idea jako monolitu została również podana w wątpli-
wość za rządów Gomułki, którego wszak odsunięto od władzy, następnie jednak 
został zrehabilitowany i powrócił jako przywódca, zatem mamy tu do czynienia 
z ideą odrodzenia, braku śmierci jako ostateczności. Z kolei nastanie Gierka sym-
bolizowało ponowne narodziny partii i kraju. Jak argumentuje autorka artykułu, 
idea politycznej nieśmiertelności zaczynała ulegać zmianom mniej więcej w tym 
samym czasie gdy Konwicki podjął temat niejednoznaczności śmierci w filmie 
Ostatni dzień lata (1958). Od tej pory w jego twórczości często pojawiały się 
motywy śmierci, którą można cofnąć, bohaterowie, co do których widz/czytelnik 
nie jest pewny, czy są żywi czy martwi, bohaterowie, którzy zmartwychwstają 
i otrzymują nowe życie, od subtelnych aluzji w Ostatnim dniu lata poprzez coraz 
silniejsze przekonanie w filmie Salto (1965) do wyraźnego przedstawienia w Jak 
daleko stąd, jak blisko (1971).         

Kolejną pozycją w sekcji „Artykuły” jest Rev. Walter J. Ciszek, SJ: An Icon of 
the Catholic Russian Mission (Ksiądz Walter Ciszek SJ – ikona rosyjskiej misji 
katolickiej), której autorem jest jezuita Michael A. Guzik z Le Moyne College 
w Syracuse w stanie Nowy Jork. Artykuł opowiada o amerykańskim księdzu 
pochodzenia polskiego (1904-1984), który znalazł się w Rosji z misją katolicką. 
Analizując losy bohatera tekstu, autor podejmuje próbę wyjaśnienia, dlaczego 
misja ta się nie powiodła. Temat był już podejmowany, jednak zwykle w ujęciu 
eklezjologicznym lub antycypacyjnym odnośnie do Zimnej Wojny, natomiast 
Guzik, co podkreśla, przyjmuje perspektywę kulturową. 

Po upadku caratu w Rosji i po chaosie Wielkiej Wojny, czytamy we wstępie do 
artykułu, kościół rzymskokatolicki podjął starania, aby nawrócić Rosję na katoli-
cyzm. W 1922 roku papież Pius XI powołał w tym celu Papieską Komisję ds. Rosji. 
Gdy bolszewicy zdecydowanie umocnili swoją władzę, starania zarzucono, jednak 
nie porzucono nadziei na nawrócenie Rosji. Komisja miała tymczasowo zająć 
się ewangelizacją rosyjskich uchodźców prześladowanych przez reżim sowiecki 
oraz szerzeniem nauk rosyjskiego kościoła katolickiego (Kościoła katolickiego 
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obrządku bizantyjsko-rosyjskiego) poza granicami Rosji. Kontynuowano też szko-
lenie misjonarzy. Wśród nich znalazł się Walter Ciszek, urodzony w Shenandoah 
w Pensylwanii, w rodzinie imigrantów z Polski. Miejscem nauki było Papieskie 
Kolegium Rosyjskie (Pontificium Collegium Russicum) prowadzone przez jezu-
itów z inicjatywy Piusa XI. W Russicum nauczano kultury i duchowości rosyjskiej 
(odbywały się tam zajęcia z rosyjskiej historii, sztuki i liturgii). Jednak, jak pisze 
autor, pod wieloma względami była to rosyjskość wyidealizowana, wyobrażona 
przez hierarchów katolickich, bynajmniej nie odzwierciedlenie prawdziwej Rosji 
z rozwijającym się sowietyzmem. Prefekt, biskup Michel d’Herbigny, zdawał 
sobie sprawę, że Russicum nie jest w stanie nauczyć nikogo jak być Rosjaninem, 
dlatego zaznaczał przed przyjęciem przyszłego seminarzysty, że powinien on już 
posiadać „rosyjską duszę”, którą tylko rozwinie i udoskonali w Russicum. Nieste-
ty, nie precyzował, jak to osiągnąć, ani – na szczęście? – w jaki sposób będzie to 
weryfikowane. Na roku Ciszka wśród 13 studentów był zaledwie jeden Rosjanin. 
Watykan polegał jednak na autorytecie d’Herbigny’ego, który kilka razy w życiu 
odwiedził Rosję (spędził w niej niecały rok). 

Walter Ciszek w 1938 roku znalazł się na misji na polskich Kresach, po czym 
udało mu się przedostać do Rosji, gdzie zajmował się działalnością duszpaster-
ską, obserwowany jednak przez NKWD. Po ataku Niemiec na ZSRR w czerwcu 
1941 r. aresztowano go jako watykańskiego szpiega i osadzono na Łubiance. Po 
pięciu latach przesłuchań i tortur złamał się i podpisał przyznanie się do winy, 
po czym został skazany na 15 lat katorgi na Syberii. W jednej ze swoich książek 
przyznawał później, że jego rosyjski był bardzo słaby, zbyt ogólny. Okazało się to 
problemem m. in. podczas przesłuchań. Autor artykułu zwraca uwagę, że Russicum 
nie przygotowało Ciszka jak należy do jego misji. Uważa on, że studenci powinni 
byli uczyć się intensywnie codziennej ruszczyzny, ponieważ język pozwala dobrze 
poznać kulturę danego kraju. 

Ksiądz Ciszek został zwolniony w roku 1955. Kolejne 8 lat spędził w Rosji, po 
czym wraz z innym Amerykaninem został wymieniony za 2 sowieckich szpiegów 
i do końca życia mieszkał w USA. Ostatecznie odkrył w sobie rosyjską duszę, ale 
na pewno nie „nauczył się” jej w Collegium Russicum. Guzik krytykuje koncepcję 
przygotowywania misjonarzy przez Russicum jako kompletne nieporozumienie, 
przyjęcie nietrafnej koncepcji ówczesnej Rosji przez międzywojennych ekspertów 
w Watykanie, jedynie na podstawie ich własnych wyobrażeń, co przyczyniło się 
do niezrozumienia, niechęci, a nawet wrogości między Rosją a Zachodem.      

Trzeci z kolei artykuł został napisany przez Michała Kopczyńskiego i Szymona 
Antosika z Uniwersytetu Warszawskiego i nosi tytuł The Stature of Volunteers 
to the Polish Army in France. An Anthropometric Inquiry (Wzrost ochotników 
do Armii Polskiej we Francji. Badania antropometryczne). Tekst jest częścią 
większego projektu, „The biological standard of living in Poland 1800-1950” 
(Biologiczny poziom życia w Polsce w latach 1800-1950) finansowanego przez 
polskie Narodowe Centrum Nauki. Autorzy tekstu podjęli się zbadania wzrostu 
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ochotników, którzy w 1917 roku zgłaszali się do tworzącej się we Francji Armii 
Polskiej w Centrum Rekrutacyjnym nr 2 w Chicago, i porównali wyniki ze wzro-
stem rekrutów do tej samej armii zamieszkałych w Polsce. W badanej próbce 
przeważali zdecydowanie Polacy urodzeni w Królestwie Polskim i w Galicji, 
ponieważ z ziem zaboru pruskiego najchętniej emigrowano w okolice Zagłębia 
Ruhry. Znaczącym utrudnieniem dla badań jest fakt, że imigranci z Polski w do-
kumentach nie podawali, kiedy zjawili się w USA, a czynnik czasowy jest istotny, 
ponieważ – jak informują autorzy artykułu – wiadomo, że jeśli mężczyźni spędzili 
w USA lata gwałtownego wzrostu w okresie dojrzewania, z reguły odbijało się to 
korzystnie na ich posturze. Dwa najistotniejsze wnioski z badania są następujące: 
po pierwsze, Polacy urodzeni w USA odznaczali się wyższym wzrostem niż za-
równo ochotnicy polscy z USA urodzeni w Polsce, jak i poborowi zgłaszający się 
w Polsce. Po drugie, z porównania wzrostu imigrantów i mężczyzn, którzy zostali 
w kraju, wynika, iż imigranci byli generalnie wyżsi, choć różnice zacierały się 
z czasem. Artykuł porusza interesujące kwestie z dziedziny antropologii fizycznej, 
jak na przykład plastyczność organizmu ludzkiego w pierwszej fazie życia, który 
reaguje na zmieniające się warunki środowiska; wzrost wprawdzie determinują 
geny, jednak w trudnych warunkach życiowych potencjał genetyczny nie jest 
osiągany z powodu stresów środowiskowych, takich jak ilościowe i jakościowe 
braki w żywieniu, nadmierne wydatkowanie energii, nadzwyczajne narażenie na 
choroby zakaźne. W połowie XIX wieku mieszkańcy ziem polskich pod trzema 
zaborami należeli do najniższych w Europie. Ogólnie biorąc, ochotnicy urodzeni 
w USA okazali się 3 cm wyżsi niż ich rówieśnicy urodzeni w Polsce, co jest róż-
nicą statystycznie istotną. 

Jeśli chodzi o drugi wniosek z badań autorów artykułu, rekruci-emigranci byli 
generalnie wyżsi niż mężczyźni w porównywalnym wieku pozostający w kraju. 
Autorzy upewnili się co do swoich wyników, porównując je z listami Polaków – 
pasażerów 20 statków płynących do USA z Bremy i Hamburga w 1910 roku. Co 
prawda szczególnie w pierwszej fali wyjazdów emigranci rekrutowali się spośród 
najniższych warstw społeczności wiejskiej, czyli ludności żyjącej w nędznych 
warunkach, jednak tylko wyjątkowo silni i sprawni fizycznie (a zatem mierzący 
i ważący więcej niż przeciętna) osobnicy byli w stanie zdecydować się na długą 
podróż do Ameryki i ją przetrwać. Zatem fakt ten wynikał z własnego wyboru 
emigrujących, nie z różnic społecznych między migrantami a nie-migrantami.      

Streszczony powyżej tekst kończy sekcję zatytułowaną „Articles”. Kolejną sek-
cją TPR jest „Reflection”. W omawianym numerze znajduje się w niej tylko jeden 
tekst, a mianowicie wspomnienie o nietuzinkowej postaci: Henryk Halkowski as Hi-
storian of Jewish Kraków (Henryk Halkowski jako historyk żydowskiego Krakowa) 
autorstwa Neala Pease’a z University of Wisconsin-Milwaukee, notabene obecnego 
redaktora naczelnego The Polish Review. Przybliża on czytelnikom kwartalnika 
zmarłego w 2009 roku Halkowskiego, który wprawdzie nie był z wykształcenia 
historykiem, ale zostawił po sobie ogromny dorobek tekstów i wykładów na temat 
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historii i tradycji Żydów wschodnioeuropejskich. Był pisarzem, komentatorem, 
działaczem społecznym, gawędziarzem i przewodnikiem, w którego poglądach 
odbijała się myśl teologa i filozofa żydowskiego Abrahama Joshuy Heschela. 
Według Pease’a, Halkowskiemu nie dawał spokoju fakt, iż obecny status Żydów 
w Polsce jest oparty na nieporozumieniach i stereotypach, niekiedy wzajemnie ze 
sobą sprzecznych. Nie podobała mu się postawa zafiksowania na Europie Wschod-
niej jako, z punktu widzenia Żydów, na miejscu prześladowań, nędzy i niedoli, 
z pominięciem wszelkich osiągnięć i faktu, że stworzyli tu i utrzymywali przez 
stulecia ważną i bogatą kulturę. W tej narracji, jak twierdził, wybijającymi się 
symbolicznie miejscami obecności Żydów w Polsce są obóz Auschwitz (Holocaust) 
oraz getto warszawskie, miejsce heroicznego oporu, które przyczyniło się także 
do powstania mitu założycielskiego państwa Izrael. Kraków natomiast, to miasto, 
w którym Żydzi ginęli, a jeśli komuś udało się przeżyć, to tylko dzięki dobremu 
Niemcowi Schindlerowi…

Autor stwierdza, iż Halkowski, uważany za jedną z kluczowych postaci tzw. 
„odrodzenia żydowskiego w Polsce”, był wobec tego określenia sceptyczny. Wie-
dział dobrze, że zniszczona cywilizacja żydowska już nigdy nie wróci, a człowiek, 
który ma udział w tym, co zostało, ma wrażenie życia po życiu. „Odrodzenie 
żydowskie” zbyt często jawi się jako pogrzebowa lub teatralna parodia siebie, 
przypominając (wedle określenia Barbary Kirshenblatt-Gimblett) – „stypę lub zoo”. 
Halkowski proponował opcję trzecią: muzeum. Nie da się wrócić do tego, co było, 
ale można utrzymywać pamięć o tym. Nie był zwolennikiem koncepcji Muzeum 
POLIN, jednak trudno stwierdzić, jak zapatrywałby się na nią teraz, ponieważ 
zmarł przed jego otwarciem. Postulował utworzenie Instytutu Aszkenazyjskiego 
w Krakowie. Uważał, że cała Polska jest zasadniczo pomnikiem zaginionego ży-
dowskiego świata, zatem wszelkie środki należy poświęcić na odnowę synagog 
i cmentarzy żydowskich.

Kolejna sekcja kwartalnika nosi nazwę „Review Essays” (eseje recenzyjne). 
Od ostatniej części, „Book Reviews”, czyli po prostu „recenzji książek”, różni się 
tym, że teksty tu zamieszczone są dłuższymi, pogłębionymi, bogatszymi w refleksję 
esejami na temat danej publikacji. Pierwszy z nich to Reconstructing a Genius’s 
Life. A New and Comprehensive Biography of Witold Gombrowicz (Rekonstrukcja 
życia geniusza. Nowa obszerna biografia Witolda Gombrowicza) autorstwa Andrze-
ja Karcza z Instytutu Badań Literackich PAN. W eseju mowa jest o dwutomowej 
książce Klementyny Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz (2017). Jak sugeruje 
tytuł recenzji, jest to wnikliwa i niesłychanie szczegółowa rekonstrukcja wyda-
rzeń z całego życia Gombrowicza. Autor recenzji jest pod wrażeniem ogromnego 
wysiłku, jaki autorka włożyła w zebranie i opracowanie wszelkich dostępnych 
źródeł, zarówno publikowanych jak i niepublikowanych. Kontekst historyczny 
zbudowany jest według Karcza niezwykle solidnie – autorka rozpoczyna bio-
grafię Gombrowicza, sięgając do jego przodków kilka stuleci wstecz. Wszystkie 
wydarzenia z życia pisarza zarysowane są na tle sumiennie opisanych wydarzeń 
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historycznych. Wiadomości z różnych źródeł są umiejętnie powiązane, autorka 
biografii przeprowadza interesujące paralele między rozmaitymi zjawiskami, tak 
że jej książkę czyta się niemal jak powieść. Autor recenzji krytykuje natomiast zbyt 
częste cytaty, które nie zawsze mają tę samą wagę semantyczną, bowiem pocho-
dzą zarówno z opracowań – dokumentów, jak i źródeł pierwotnych, na przykład 
powieści pisarza, a przytaczane są na równych prawach. Na minus zapisuje Karcz 
również autorce sięganie po anegdoty i plotki, co zakrawa na szukanie sensacji. 
Ostatecznie stwierdza jednak, że jest to bardzo przystępna książka nie tylko dla 
specjalistów, ale i dla wielbicieli dobrze napisanych biografii.

Drugi esej recenzyjny, podobnie jak poprzedni, zajmuje około 8,5 strony, doty-
czy natomiast dwóch książek. Jego autorem jest Christopher Garbowski reprezen-
tujący tu UMCS. Tytuł recenzji to Homo Europeicus, Homo Polonicus. Politically 
Constrained and Unconstrained Anthropologies and Histories (Homo europeicus, 
homo polonicus: antropologie i historie sztuczne i naturalne), a refleksje autora 
dotyczą następujących książek: Europejski spór o człowieka: Studium z antropolo-
gii politycznej Michała Gierycza (2017) oraz Północ i Południe. Teksty o polskiej 
kulturze i historii Marka Cichockiego (2018). Punktem wyjścia dla autora recenzji 
jest rozróżnienie amerykańskiego ekonomisty Thomasa Sowella między dwoma 
kontrastowymi rodzajami wizji, które inspirują polityków i od kilkuset lat mają 
wpływ na społeczeństwa. W oryginale określają je słowa „constrained” (wymu-
szony, sztuczny) i „unconstrained” (spontaniczny, naturalny). Ta pierwsza wizja, 
przypomina Garbowski, oparta jest na przekonaniu, że natura ludzka jest ułomna; 
u jej podstaw leżą założenia teologiczne, np. doktryna grzechu pierworodnego. 
Mając świadomość, że człowiek jest z natury ułomny, można zorganizować sprawy 
społeczne w realistyczny i stabilny sposób. Antropologia „sztuczna” kreuje zatem 
szeroką przestrzeń dla ludzkiej wolności, ale w jasno zdefiniowanych granicach 
dobra Druga wizja skupia się na ludzkich intencjach i ideałach. Antropologia „na-
turalna” podważa wszelkie stałe aspekty natury ludzkiej, co pozbawia człowieka 
celowości ich istnienia. Jak pisze Garbowski, autor pierwszej z recenzowanych 
książek, M. Gierycz, politolog, chciałby wprowadzić do polskiego dyskursu aka-
demickiego mało znaną dziedzinę antropologii politycznej. Pochyla się w swojej 
książce nad współczesnym homo europeicus, analizując naturę ludzką w kontek-
ście aktualnej polityki Unii Europejskiej, przywołując podział Sowella. Gierycz 
bada rozwój etosu europejskiego z dwóch perspektyw. Pierwsza (normatywna) 
opiera się na dokumentach, jak np. Traktat o Unii Europejskiej, druga – skupia się 
na praktycznym zastosowaniu owych praw w konkretnych sytuacjach. Na forum 
UE obie dochodzą do głosu z różną intensywnością. Fundamentalną kwestią dla 
wszystkich społeczności są prawa człowieka. W XX wieku, po doświadczeniach 
wojen światowych, wysunęły się one na plan pierwszy, szczególnie w Powszechnej 
deklaracji praw człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 
roku. Prawa człowieka są przedmiotem szczególnej troski UE od chwili jej po-
wstania i przyjęcia wspomnianego Traktatu o Unii Europejskiej aż do Traktatu 
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lizbońskiego zawierającego Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Gierycz 
stwierdza, że Karta praw podstawowych UE w wielu miejscach powtarza postu-
laty Powszechnej deklaracji praw człowieka (i tu do głosu dochodzi „sztuczna” 
antropologia), ale także wiele jej aspektów pomija, co wskazuje na dominację 
antropologii „naturalnej”, z jej horyzontalną i płynną wizją natury ludzkiej. Badacz 
odkrył również, co uwypukla autor recenzji, że w wypadku głosowania w Parla-
mencie Europejskim w kwestiach etycznych, delegacje narodowe z reguły głosują 
identycznie, niezależnie od tego, do jakiej frakcji PE należą. I tak na przykład, 
delegacje polskie konsekwentnie głosują zgodnie z wizją „sztuczną”. Homo po-
lonicus opisany w kategoriach antropologii politycznej najprawdopodobniej skła-
niałby się zatem ku etosowi „sztucznemu”. Podobne wnioski wyłaniają się według 
Garbowskiego z recenzowanej książki M. Cichockiego. Ta publikacja z kolei to 
zbiór filozoficznych i teologicznych esejów na temat polityki, idei politycznych 
i ich genezy. Cichocki rozpoczyna wstępny esej stwierdzeniem, że wielu Pola-
ków pokłada nadzieje w zjednoczonej Europie, co może stać się wymówką, by 
nie przyglądać się wnikliwiej sobie samym. Jest także krytyczny wobec sposobu 
zjednoczenia Europy, który w jego opinii jest nadmiernie horyzontalny, a któremu 
brakuje wertykalnego wymiaru religijnego. Europa, jak twierdzi, w swoim naj-
głębszym sensie posiada wektor o kierunku północ-południe, co zostało w dużym 
stopniu zagubione w Oświeceniu. Cichocki wyjaśnia tę symboliczną orientację 
tak, że źródła cywilizacji sięgają spotkania ludów barbarzyńskich (północ) z cy-
wilizacją rzymską (południe). W jego konsekwencji barbarzyńcy się nawrócili, co 
zmieniło ich siłę destrukcyjną w twórczą. W jednym z najważniejszych według 
autora recenzji esejów Cichocki rozwija problem symbolicznej formy rzymskiej 
jako esencji europejskości, argumentując, że dzisiejsza Europa straciła tę formę 
ze szkodą dla siebie. Ukryty „naturalny” etos Europy ze swoją płynnością meta-
forycznie prowadzi do nieforemności rządzenia, co jego zdaniem ma niewiele do 
zaoferowania Polakom. Ostatecznie Cichocki rekomenduje wersję „sztucznego” 
etosu zarówno Europejczykom jak i Polakom, co uzasadnia historią. Etos „natural-
ny” prowadzi najczęściej do marzeń, które nie mogą się spełnić, czego dowodem 
są niekończące się kryzysy, jakich doświadcza obecnie Europa. 

Ostatnia część TPR poświęcona jest tradycyjnym recenzjom książek. Spójrzmy 
na tytuły publikacji recenzowanych w omawianym numerze. Są to wydawnictwa 
w języku polskim i angielskim, niektóre w przekładach, inne w oryginale. Lista 
obejmuje eseje, biografie, tomy poezji i publikacje o charakterze podręcznikowym:

Salki Wojciecha Nowickiego w tłumaczeniu na język angielski Jana Pytalskiego, 
The Celebration of Death in Contemporary Culture (Celebracja śmierci w kultu-
rze współczesnej) Diny Khapaevej, Posts (tom poezji) Tadeusza Dąbrowskiego 
w tłumaczeniu Antonii Lloyd-Jones, Oxygen (Tlen), tom poezji Julii Fiedorczuk 
w tłumaczeniu Billa Johnstona, Grotowski’s Bridge Made of Memory: Embodied 
Memory, Witnessing and Transmission in the Grotowski Work (Grotowskiego 
most utworzony z pamięci: ucieleśniona pamięć, świadczenie i przekazywanie 
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w twórczości Grotowskiego) Dominiki Laster, „Sailing towards Poland” with 
Joseph Conrad („Płynąc do Polski” z Josephem Conradem) Jean Szczypien, The 
Sobibor Death Camp: History, Biographies, Remembrance (Obóz śmierci w Sobi-
borze: historia, biografie, pamięć) Chrisa Webba, Socjalistyczny postkolonializm: 
rekonsolidacja pamięci Adama F. Koli, Screening Auschwitz: Wanda Jakubow-
ska’s The Last Stage and the Politics of Commemoration (Auschwitz na ekranie: 
Ostatni etap Wandy Jakubowskiej a polityka upamiętniania) Marka Haltofa, Lost 
in the Shadow of the Word: Space, Time and Freedom in Interwar Eastern Europe 
(Zagubieni w cieniu słowa: przestrzeń, czas i wolność w międzywojennej Europie 
Wschodniej) Benjamina Paloffa, Dzieci modernizmu: Świadomość, kultura i socja-
lizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczpospolitej Kamila Kijka, Religion 
and Secularism in the European Union: State of Affairs and Current Debates (Re-
ligia i świeckość w Unii Europejskiej: stan rzeczy i aktualne debaty) Jana Nelisa et 
al. (red.), First Kills: The Illustrated Biography of Fighter Pilot Władysław Gnyś 
(Pierwsze zestrzelenia: ilustrowana biografia pilota myśliwca Władysława Gnysia) 
Stefana W. C. Gnysia, Zbigniew Brzezinski: America’s Grand Strategist (Zbigniew 
Brzeziński: wielki amerykański strateg) Justina Vaisse’a, tłumaczenie z francu-
skiego Catherine Porter, The Language of Polish Modernism (Język modernizmu) 
Ryszarda Nycza, tłumaczenie Tul’si Bhambry, Listy 1941-1956 Jana Lechonia 
i Kazimierza Wierzyńskiego pod red. Beaty Dorosz, oraz Melancholic Migrating 
Bodies in Contemporary Polish Women’s Writing (Melancholijne migrujące ciała 
we współczesnej polskiej prozie kobiecej) Urszuli Chowaniec. Autorami recenzji 
są akademicy z uczelni w USA, Kanadzie, Polsce, jak również niezależni uczeni. 

Numer 4/2019 TPR kończy się krótkimi informacjami o autorach artykułów 
w tym numerze oraz sekcją pt. „Books Received” (Książki nadesłane).  

Rozpiętość tematyczna TPR, na łamach którego publikowane są teksty z zakresu 
różnych dyscyplin naukowych, świadczy o nastawieniu kwartalnika na szeroką, 
wielowymiarową prezentację Polski zagranicznym czytelnikom i czytelniczkom. 
Tylko w omawianym numerze autorzy poruszają kwestie kulturalne, polityczne, 
historyczne, religijne, psychologiczne, socjologiczne, antropologiczne, filozoficz-
ne, a w artykule o wzroście rekrutów – nawet biologiczne. Większość numerów 
kwartalnika, jak uprzednio opisany, obejmuje szeroki wachlarz dziedzin. Od czasu 
do czasu wychodzą jednak również numery dedykowane w całości lub prawie 
w całości jednemu zjawisku czy trendowi. Przykładem może być TPR 2014, nr 1, 
poświęcony nowym ujęciom metodologicznym w women’s studies i gender studies.

Lektura omawianego kwartalnika oferuje czytelnikom wiele korzyści: po pierw-
sze, daje wgląd w zakres i sposób upowszechniania polskiej literatury i nauki 
w USA; po wtóre, dzięki spojrzeniu z dystansu, bezsprzecznie poszerza konteksty 
interpretacyjne różnych zjawisk kulturalnych i historycznych związanych z Polską; 
co więcej, może stanowić niewątpliwą inspirację dla naukowców, którzy znajdą 
w zamieszczanych tu tekstach uzupełnienie własnych badań, nieznane im dotąd 
dane bibliograficzne, czy wreszcie impuls do napisania nowej publikacji.  
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Kwartalnik określany jest jako „peer-reviewed”, co oznacza, że w celu za-
pewnienia jak najwyższej jakości, każdy tekst przed publikacją recenzowany jest 
przez kilku anonimowych i niezależnych specjalistów z danej dziedziny. Na stronie 
internetowej periodyku, www.thepolishreview.org, znajdziemy dane kontaktowe 
osób, do których można się zwrócić z prośbą o zrecenzowanie książki, znajdują się 
tam również wskazówki dla autorów, którzy chcieliby opublikować swój artykuł: 
szczegółowe instrukcje dotyczące formatu nadsyłanego pliku, opracowania gra-
ficznego i interpunkcyjnego, a także tłumaczenia na język angielski. Warto dodać, 
że w aktualnym wykazie czasopism naukowych sporządzonych przez MNiSW 
TPR przypisane jest 40 punktów.
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