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I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ROCZNIK PRZEMYSKI t. 55 
LITERATURA I JĘZYK z.2 (23) 2019

ZUZANNA KRÓTKI (Katowice)
ORCID: 0000-0002-2141-4718

OBRZĘDY WESELNE I MAŁŻEŃSTWO  
W HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO

Marriage ceremonies and matrimony in history of Polish language

Abstract

The article discusses old names for wedding rituals and marriage gathered from all available lexi-
cographic sources. The material has been arranged according to the five, already forgotten, stages of 
the marriage ceremony: part  I – the name for the suitor coming to the girl’s house with a matchmaker, 
part II – the names for engagement, part III – the names for the wedding vows, part IV – the names 
for the wedding reception and part V – the marriage. As it turns out, the formal structures of the rese-
arched units usually entailed four basic meanings, i.e. 1. “contract, agreement”, 2. “the bride/groom”, 
3. “a close friend acting as a middleman at entering into matrimony” and 4. “joy, cheerfulness”. In this 
paper the dominant method is analysis of contexts featuring words from the thematic fields “wedding 
rituals” and “marriage” in the history of the Polish language. The number of records of a given word 
in dictionaries of Old Polish determines its semantic value in a given period.

Key words: wedding, rituals, ceremonies, history of Polish, denomination, lexis

Słowa kluczowe: obrzędy i zwyczaje, wesele, historia języka polskiego, nominacja, leksyka

Obrzędy weselne i małżeństwo stanowią przedmiot zainteresowania wielu 
dyscyplin naukowych począwszy od etnologii, etnografii, historii, religioznaw-
stwa, po prawo1 psychologię, socjologię2, nawet ekonomię. Niewiele jednak uwa-
gi poświęcili polscy lingwiści historii nazw małżeństwa i obyczajów weselnych, 

1 Zob. W. Abraham, Dziewosłęb. Studium z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego, 
„Studia nad Historią Prawa Polskiego” 1922, t. 8, s. 47-58; W. Abraham, Zawarcie małżeństwa 
w pierwotnym prawie polskim, „Studia nad Historią Prawa Polskiego” 1925, t. 9, s. 475-510.

2 F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1984, s. 116-117.
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mimo że w dawnej polszczyźnie zarejestrowany został obszerny zbiór jednostek 
leksykalnych wiązanych ze zmianą stanu cywilnego. 

W niniejszym szkicu pragnę analizie etymologicznej i semantycznej poddać 
nazwy małżeństwa oraz obrzędów, zmierzających do jego zawarcia. Materiał 
zebrany został ze wszystkich, dostępnych źródeł leksykograficznych, rejestrują-
cych słownictwo do końca XIX wieku. Tekst podzieliłam na dwie części: pierw-
sza służy badaniom nazw publicznej formy zawarcia ślubu (w jej skład wchodzą 
nazwy: zaręczyn, ugody pomiędzy rodzinami młodych, ślubowania oraz wesel-
nej uczty), druga poświęcona jest natomiast analizom wyrazów, oznaczających 
‘małżeństwo’. Pragnę jednak już na wstępie wyraźnie zaakcentować, że nieraz 
w historii języka polskiego niektóre leksemy obejmowały swym zasięgiem kilka 
etapów tworzenia się związku małżeńskiego. Ich pozycja w wydzielonych polach 
nie jest zatem arbitralna.

I. Nazwy uroczystości zaślubin

Formy i rytuały zawierania związku małżeńskiego od początku istnienia tej 
instytucji społecznej obrosły obyczajowością. Z punktu widzenia dawnych spo-
łeczeństw sam akt werbalny, ustna zgoda na małżeństwo, udzielona przez ro-
dziców dziewczyny, stanowiły o uznaniu zdolności partnerów do podjęcia obo-
wiązków rodzicielskich, utrzymania rodziny oraz wychowania dzieci3. Ceremo-
nia zawarcia kontraktu małżeńskiego na przestrzeni wieków przybierała różne 
formy zewnętrzne. Łączył je jeden wspólny element – niecodzienny charakter 
uroczystości, przypominający swego rodzaju spektakl teatralny.

W XI wieku wypracowana została kościelna doktryna małżeństwa, określają-
ca cztery podstawowe etapy zmierzające do zawarcia nierozerwalnego związku, 
tj.: sponsalio – zaręczyny, dotatio – obdarowanie panny młodej, benedictio – ofi-
cjalne pobłogosławienie w kościele oraz traditio puellae – przyjęcie panny mło-
dej za żonę, oznaczające wspólne zamieszkanie małżonków, którego zwieńcze-
niem była symboliczna uczta. Wymienione części ceremoniału posiadały polskie 
odpowiedniki, niemniej jednostki te nie stanowiły kalki łacińskich terminów. 
Wiele z nich miało genezę prasłowiańską, inne generowane były w nawiązaniu 
do typowo polskich elementów obrzędowych.  Trudno zatem orzec, bez arbitral-
nych decyzji, czy rzeczywiście leksemy te stanowiły nazwy sponsalio, dotatio, 
benedictio, traditio puellae. Aby uniknąć nieporozumień wynikających z braku 
kompetencji językowej użytkowników polszczyzny epok minionych, zdecydo-
wałam, że poszczególne etapy obrzędów, zmierzających do zawarcia związku 
małżeńskiego sygnowane będą numerycznie.

3 I. Przybył, Obyczaje zaręczyn i ich rola w procesie konstruowania małżeństwa, „Rocznik 
Socjologii Rodziny” 2008/2009, t. XIX, s. 36.
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Część I

W niektórych rejonach Polski, np. na Polesiu, pierwszym etapem obrzędu we-
selnego były działania swata, polegające na wstępnym rozeznaniu, czy młodzie-
niec może liczyć na przychylność rodziców dziewczyny, zwane od XIX wieku 
zwiadami, wywiadami, dowiadami, dowiedzinami, oględami, oględzinami, prze-
ględami, zapytuśkami lub pytankami4. U źródeł wymienionych jednostek leżą 
czasowniki, związane: 1. z próbą uzyskania odpowiedzi (tj. pytać, tu zapytuśki, 
pytanki), 2. z poznawaniem czegoś za pomocą zmysłu wzroku (tj. przeglądać, tu 
przeględy, oględy, oględziny) lub 3. z pragnieniem pozyskania wiedzy (tj. wie-
dzieć, etymologicznie wiązane z widzieć, tu zwiady, wywiady, dowiady, dowie-
dziny). Niemniej zwyczaj, o którym mowa, nie miał charakteru ogólnopolskiego, 
niewiele też informacji na jego temat odnotowano w dawnych polskich tekstach. 
Nie mogę więc poświęcić mu więcej uwagi.

Za wstępną fazę zawarcia małżeństwa uznaję zatem pierwszą wizytę mło-
dzieńca w domu dziewczyny w towarzystwie swata. Przybyli opowiadali naj-
pierw wymyśloną historię o zgubionym bydlątku, gąsce, gołębicy, które rzekomo 
miały znajdować się w domu gospodarzy. Rodzice dziewczyny zezwalali zwykle 
na przeszukanie chaty, zastrzegając, że nie ma w niej niczego, co nie należałoby 
do nich. Gdy goście znaleźli dziewczynę, która zwykle chowała się za piecem, 
swat wypowiadał formułę: A widzicie, że macie, tylko za piec chowacie. Następ-
nie wyciągał flaszeczkę, której szyjka ozdobiona była wiankiem, przemawiając 
wierszem: Dajcie rodzice kubeczka, podobała się nam tutejsza dzieweczka – pra-
wą nóżką przez próg, będzie szczęścia dalibóg!5. Jeśli na polecenie ojca matka 
ochoczo i prędko podawała kieliszek: „jest to znakiem życzliwych myśli, jeśli 
kieliszka na pozór tylko troskliwie szuka i znaleźć go nie może, oznacza to, że 
swadźby nie będzie” 6.  

1.1. Leksemy dziewosłęby, dziewosłębiny, dziewosłębstwo

Leksem dziewosłęb odziedziczony został z prasłowiańszczyzny, gdzie compo-
situm *děvosnubъ znaczyło ‘wydawanie dziewczyny za mąż’ (SEJPS, SEJPBr). 
Pierwszy człon tej kompozycji – psł. *děva obecny jest w wielu polskich forma-
cjach takich, jak np.: dziewka, dziewczyna, dziewoja, drugi natomiast, całkowicie 
już wyrugowany, w XV wieku zyskał postać snębić i oznaczał ‘wydawać za mąż’ 
(SEJPBr, SEJPS, SStp). Co ciekawe, ten zapomniany czasownik nawiązuje do 
indoeuropejskiego pierwiastka *sneu-bh- ‘starać się o rękę, żenić się’ (SEJPS), 
obecnego m.in. w łacińskim nūbere ‘wychodzić za mąż’ (SEJPS). 

4 T. Friedelówna, Kategorie plurale tantum w języku polskim, Toruń 1968, s. 85.
5 M. Żmigrodzki, Lud Polski i Rusi wśród Słowian i Ariów. Księga I: Obrzędy weselne, Kraków 

1905, s. 28-29.
6 Ł. Gołębiowski, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, Lwów 1884, s. 32.
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Jak podają polscy etymolodzy, pierwotna forma leksemu dziewosłąb to *dzie-
wosnąb (SEJPS, SEJPBor, ESJPBań, SEJPBr). Obecność głoski -ł- zamiast -n- 
tłumaczą natomiast dysymilacją dwóch sąsiednich artykulacji nosowych -ną-, co 
ma dokładną paralelę w polskim ksiądz ≤ *kъnędzь (SEJPS). Skoro prymarną 
postacią badanej nazwy był *dziewosnąb, nasuwa się pytanie, czy jednostka ta 
posiadała dziedziczone z prasłowiańszczyzny znaczenie? We wszystkich staro-
polskich użyciach wyraz dziewosłąb wiązano bowiem z osobą swata, podobnie 
było w  szesnastowiecznej polszczyźnie.  

Niemniej, derywowane od dziewosłęb wyrazy: dziewosłęby7, dziewosłębi-
ny i dziewosłębstwo już na początku doby średniopolskiej, stanowiły nazwę 
wstępnej fazy zaślubin. Świadczy o tym m.in. fragment: „Walaski wojewoda 
Bogdan jednooki, posłał w dziewosłębstwie do krola Aleksandra, prosząc by 
mu była krolewna Elżbieta siostra jego dana za małżonkę” (Biel. Kron. 402 v, 
380 v, 415 [SPXVI]). W takiej funkcji badane nazwy rejestrowano do końca 
XVIII wieku.

1.2. Leksemy swaty, swactwo, swatanie

Równie głęboko swymi korzeniami sięgają derywaty od czasownika swa-
tać, tj. swaty i swatanie. Za ich źródłosłów uznaje się psł. rzeczownik *svatъ 
‘swój, człowiek bliski, powinowaty, krewny’ (SEJPBor), pokrewny z litewskim 
*svēčias ‘gość’ oraz z greckim *étēs ‘krewniak powinowaty’ (SEJPBor). U pod-
staw wymienionych formacji leży wspólny pie. pierwiastek *sṷō-to-, wywodzą-
cy się najprawdopodobniej z pie. zaimka *sṷe-/sṷo- ‘swój’ (SEJPBor, SEJPBr).  

Swat oznaczał zatem prymarnie ‘krewnego’ lub ‘powinowatego’, dopiero póź-
niej zyskał treści wiązane z zaślubinami, tj. ‘pośrednik przy zawieraniu małżeń-
stwa’ i  ‘starosta weselny’ (SStp). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że funkcję 
swata powierzano tylko osobom bliskim, zatem, jak się wydaje, treść dziedziczona 
z prasłowiańszczyzny jeszcze w XIX wieku nie została w pełni zleksykalizowana 
(por. np. „Nie folgowali bratu, ani swatu, ani żadnemu”. Biel. Św. 165 b, L). 

Na bazie rzeczownika swat utworzono czasownik swatać ‘pośredniczyć w za-
wieraniu małżeństwa’ (SStp), od którego powstały następnie takie rzeczowniki, 
jak: swactwo, swaty oraz swatanie. Wszystkie wymienione jednostki do końca 
XIX wieku stanowiły zarówno nazwę czynności, tj. swatania, jak i obrzędu, do-
konującego się przed faktycznymi zaręczynami, np. „Jechać w swaty, starać się 
o którą w małżeństwo” (L). 

7 Bliskie jest mi stanowisko Hanny Jadackiej przyjęte w artykule Puralia tantum w opisie 
leksykograficznym: „skoro wskazane hasło jest używane w danym znaczeniu w liczbie mnogiej, 
to taką właśnie powinno mieć ono formę w słowniku” (Zob. H. Jadacka, Pluralia tantum w opisie 
leksykograficznym, „LingVaria” 2006, nr 1, s. 161). Postaci dziewosłęby i dziewosłębiny traktuję 
więc jako osobne wyrazy pozbawione l.p.
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1.3. Leksem zmowiny (zmówiny)

Począwszy od staropolszczyzny do czynności mownych, służących „umówie-
niu, ugodzeniu” (L), zawarciu porozumienia, kontraktu, prawnego zobowiąza-
nia, innymi słowy sfinalizowaniu korzystnej negocjacji, stosowano czasownik 
zmówić (por. też stp. zmówca ‘ten, kto pomaga w zawarciu umowy, mediator’ 
SStp). Jego treść do końca XVIII wieku nie uległa praktycznie żadnej modyfi-
kacji semantycznej, mało tego, już w XV stuleciu wyraz ten odnotowany został 
w znaczeniu ‘zeswatać kogoś’ (np. „Jakom ja zmowił Anna za Mikołaja, za ktorą 
[…] dwanaście kop posagu dać miał”. 1469 Zap. Warsz. nr  1189, SStp).

Nie dziwi zatem to, że przywołany wyżej czasownik stał się podstawą dawnej, 
siedemnastowiecznej nazwy pierwszej części uroczystości ślubnych, tj. rzeczow-
nika zmowiny (lub zmówiny, L, SWil). Należy jednak zaznaczyć, że zmówiny 
i zaręczyny w dawnej Polsce nie odbywały się w tym samym czasie – pomiędzy 
nimi były zazwyczaj dwa, trzy dni przerwy, potrzebnej na zakup prezentu dla 
przyszłej narzeczonej. Mimo to, zdarzało się, że w osiemnastowiecznych tek-
stach jednostki: zmowiny i zaręczyny traktowano jako synonimy, np. „Zmowiny, 
zaręczyny, zrękowiny” (L).  

1.4. Leksemy dialektalne

Co ciekawe, aż do połowy XX wieku zachowała się w niektórych dialektach 
bogata terminologia,  odnosząca się do  pierwszej części zaślubin. W gwarach 
okolic Śląska Cieszyńskiego stosowano takie synonimy swatów, powstałe na 
wzór jednostki zmowiny, jak: namowy, namowiny, umówiny8, natomiast na Kur-
piach używano wyrazów rajby i rainy, wywodzących się od raić – prymarnie 
‘zawrzeć umowę’, sekundarnie ‘swatać’ (SGPKarł). Nie sposób jednak określić, 
czy wymienione słowoformy funkcjonowały w języku ogólnym. W każdym razie 
w źródłach leksykograficznych nie pozostał po nich żaden ślad.

Część II

W dawnej, XV-/XVI-wiecznej Polsce zaręczyny organizowane były najczę-
ściej w sobotę. Młodzi wymieniali się wówczas wiankami, ustalano wysokość 
wnoszonego przez pannę młodą posagu i wartość wiana. Następnie przyszły pan 
młody wręczał osobisty podarunek narzeczonej (dopiero od ok. XIX wieku był 
to pierścionek, chociaż jeszcze w tym czasie biedniejsi wymieniali się chlebem9), 
po czym częstował wszystkich piwem. 

8 B. Kubok, Nazewnictwo obrządku zaślubin i wesela w gwarach cieszyńskich dawniej i dziś, 
„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2009, t. 44, , s. 111-120. 

9 M. Żmigrodzki, op. cit., s. 33.
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2.1. Leksemy zaręczyny i zarękowiny

Intuicyjnie wyrazy zaręczyny i zarękowiny wiąże się z podaniem lub zwią-
zaniem rąk przez narzeczonych. Michał Żmigrodzki10 powołuje się nawet na 
przedchrześcijański zwyczaj ślubu, dokonywany przez najstarszego z rodu 
dziewczyny. Ponoć jeszcze w XIX wieku, po błogosławieństwie rodziców, 
narzeczeni siadali naprzeciwko siebie przy stole. Dziewczyna rozwijała na 
blacie otrzymaną podczas zaręczyn chustę, na której kładła chleb. Przyszli 
małżonkowie podawali sobie prawe dłonie, dotykając nimi bochenek. Na-
stępnie najstarszy z rodu dziewczyny pytał: Z wolą czy z niewolą ma związać 
ich ręce. Gdy oboje odpowiedzieli: Z wolą, wówczas „ich ręce były zaręczo-
ne na wieki” 11.  

Tymczasem, zreferowany przez Żmigrodzkiego pogański obrządek w pewnym 
tylko stopniu pokrywa się z faktyczną historią leksemów zaręczyny i zarękowiny. 
Źródeł pierwszego z wymienionych wyrazów upatrywać należy w stp. czasowni-
ku zaręczyć, którego etymonem jest psł. verbum rǫčiti. Od prasłowiańszczyzny 
oznaczało ono ‘podawać rękę na znak gwarancji, zapewniania kogoś o czymś’ 
(SEJPBor). Przywołana treść przeniesiona została do polskiego ręczyć oraz jego 
derywatów prefiksalnych, tj.: poręczyć ‘dać porękę, gwarancję’, doręczyć ‘do-
starczyć gwarancję’, czy wreszcie zaręczyć ‘przysiąc, zobowiązać się, wziąć na 
siebie prawną odpowiedzialność za kogoś lub za coś’ (SStp). W treści tego ostat-
niego wyrazu nie było początkowo sensów odnoszących się do zaślubin i, co 
ciekawe, nawet w konstrukcjach z zaimkiem zwrotnym się, leksem ten oznaczał 
wyłącznie ‘zobowiązać się’, np. „Mają się zaręczyć […] wojtowie […] iż ktory 
straci albo upadnie, ten ma drugiemu wszytka strawą zapłacić” (Ort. Ossol. 93, 
3 [SStp]).

Od około XVII wieku obserwujemy natomiast stopniową generalizację zna-
czenia czasownika zaręczyć, na skutek której, poza wyżej wymienionymi sensa-
mi, zawierał on również w połowie XVIII wieku treść ‘komu za żonę zarękować, 
zmówić za kogo, poślubić, małżeństwo obiecać’ (L). W tym samym czasie odno-
towano czasownik zarękować, znaczący to samo co zaręczyć, oraz dwa leksemy, 
nazywające „poprzedzające przyrzeczenie małżeństwa” (L), tj. zaręczyny i zarę-
kowiny. Obie jednostki rejestrowane były wyłącznie w liczbie mnogiej. Jak suge-
ruje Zygmunt Gloger, pierwsza z nich częściej występowała w języku ogólnym 

10 Ibidem, s. 48.
11 Jak dowiadujemy się z dostępnych źródeł historycznych, w 1248 roku na Synodzie 

Wrocławskim legat Jakub zarządził, aby zaręczyny zawierane były w obecności kapłana. Taka 
forma miała powstrzymać wiernych przed nadmiernym opilstwem (stanowiącym skądinąd jeden 
spośród siedmiu grzechów głównych), jak również nadać obrzędowi charakter sakralny. Zarządzenie 
zostało złagodzone w 1279 roku przez legata Filipa podczas Synodu w Budzie. Niemniej w XVIII 
wieku kapłani powrócili do ustawy wrocławskiej, bowiem chcieli powstrzymać stale rosnącą falę 
zawierania małżeństw bez udziału kapłana (Zob. A. Brückner, Encyklopedia staropolska, Warszawa 
1990: hasło zaręczyny), o których pisze M. Żmigrodzki. 
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i pewnie dlatego przetrwała do dziś, druga wiązana była wyłącznie z językiem 
gminu12.

2.2. Leksemy ślub, zaślubiny, zaślubki

Zaskoczenie może budzić to, że prymarnie leksem ślub (daw. też szlub, SEJP-
Bor) wiązany był z II częścią zaślubin (zaręczynami), a nie z III (przysięgą). 

Wyraz ten wywodzi się z języka zachodniosłowiańskiego, w którym, powsta-
ły od czasownika *sъl’ubiti ‘złożyć uroczystą przysięgę’ (SEJPBor), rzeczownik 
*sl’ubъ znaczył ‘uroczyste przyrzeczenie, ślubowanie, przysięga, obietnica’ (SEJP-
Bor, SEJPBr). Przywołana treść przeniesiona została do polskiego ślub, który w sta-
ropolszczyźnie charakteryzował przede wszystkim: przysięgę, obietnicę (np. „Gdy 
rok płaceniu przyszedł a dłużnik podług ślubu (iuxta promissa) pieniędzy nie za-
płaci” [Sul. 103, sim. BZ Num, 30, 14]) lub układ, przymierze (np. „Zaślubi takież 
ślub (voti votum) panu Bogu” [BZ Gen. 28, 20, sim.]). Zdarzały się jednak użycia, 
na podstawie których wnioskować można, że ślub pełnił funkcję nazwy zaręczyn, 
np. „Sponsalia dicuntur futurarum nuptiarum promissiones śluby” (ca. 1500 Erz. 95 
[SStp]); „Małżonka, gdy się ślubem (voto) zawiąże, usłyszy mąż a milczałaby ani 
zapowie ślubu (sponsioni), spełni cokoli ślubiła” (BZ. 30, 12-2 [SStp]). 

W charakterze określenia całego ceremoniału weselnego występował nato-
miast ślub tylko wtedy, kiedy wchodził w strukturę zwrotu brać ślub, np. „Zgo-
dziło się potem, iż mąż onej umarłej żony pojął żoną tego umarłego męża i brali 
ślub i uczynili swadźbę” (Ort, Ossol 84, 4 [SStp]). Do końca XVIII stulecia sy-
tuacja nie uległa praktycznie żadnej zmianie, o czym świadczą chociażby takie 
wyimki, ujęte w L, jak:

Matka twoja w niczem nie jest przeciwna, jutro weźmiem ślub. (Teat. 11, 13 [L]); 
Większa jest połowa kobiet w Warszawie, które nigdy ślubu nie brały, a niejednego 
męża już miały. (Taet. 29, 89 [L]). 

Co ciekawe, dopiero na początku XIX wieku wyraz ślub wiązany bywał z fak-
tycznym zaprzysiężeniem małżonków, tj. z trzecią fazą zaślubin, na co wskazuje 
m.in. następujący element artykułu hasłowego SWil: ‘zaślubiny, obrząd religijny 
przy błogosławieniu związku małżeńskiego’(SWil, podkr. Z.K.). Identyczne zna-
czenie poświadczone zostało w SKras, z tym że w leksykonie tym pojawiła się 
także wzmianka o możliwości zawarcia ślubu cywilnego w obecności notariusza, 
tj.: „ŚLUB (czes. slib) w ogólności znaczy obietnicę uczynioną Bogu. Jako syno-
nim małżeństwa znaczy pobłogosławienie związku małżeńskiego przez kapłana. 
Ślubem cywilnym zowią zawarcie małżeńskiego kontraktu przed notariuszem” 
(SKras). Zauważyć zatem można, że właśnie od tego momentu treść leksemu 
ślub zaczyna zbliżać się do znaczenia współczesnego. 

12 Z. Gloger, Skarbiec strzechy naszej, Lwów 1894, s. 13.
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Z ceremonią zaręczyn bardzo długo wiązano również leksemy zaślubienie, 
zaślubiny oraz zaślubki (analogicznie do zaręczyn i zrękowin,  zaślubiny oraz 
zaślubki notowane były tylko w l. mn.). Podobnie do swojej podstawy słowo-
twórczej – czasownika zaślubić ‘zaślubić sobie żonę, zarękować, zaręczyć’ (L), 
wszystkie wymienione derywaty jeszcze w XVIII wieku  dotyczyły II części za-
ślubin. Od XIX wieku ich znaczenie ulega rozszerzeniu, w wyniku której jed-
nostki te charakteryzują cały ceremoniał weselny.

2.3. Leksemy dialektalne

Do zbioru dawnych nazw zaręczyn (niemniej obecnych w niektórych dialek-
tach jeszcze w połowie XX wieku) zalicza się takie jednostki, jak: łowickie słęby 
(powstałe w wyniku skrócenia nazwy dziewosłęby13), toruńskie zięciny, wschod-
niopolskie srękowiny, rękowiny oraz zrękowiny14, górnośląskie zrędziny (SGP-
Karł) oraz właściwe dla okolic Siewierza związaniny (SGPKarł). Wymienione 
leksemy nie zostały jednak poświadczone w tekstach ogólnopolskich, toteż nie 
poświęcę im więcej uwagi.

Część  III

Trzecia część zaślubin stanowiła od zawsze najważniejszy element całego ce-
remoniału weselnego. Wiązano ją przede wszystkim z przysięgą, będącą wyra-
zem magicznego lub/i symbolicznego złączenia dwojga ludzi, także z performa-
tywnym aktem mowy wypowiadanym przez kapłana lub notariusza. Wówczas 
dochodziło do faktycznych zaślubin. 

3.1. Leksemy ożenienie i ożeniny

Wyrazy ożenienie i ożeniny nie stanowiły ani nazwy ślubowania, ani błogosła-
wieństwa. Charakteryzowały natomiast diametralną zmianę w życiu mężczyzny, 
która dokonywała się zaraz po ogłoszeniu aktu ślubu, dlatego też analizowane są 
w tej części prowadzonej refleksji. 

Wyraz ożenienie to, odnotowane po raz pierwszy w XVI wieku, gerundium, 
utworzone od czasownika ożenić się ‘pojąć żonę’ (SStp). Jednostka ta od zawsze 
znaczyła ‘zawarcie związku małżeńskiego przez mężczyznę’ (np. „A ja zaś tak 
rozumiem, że do ożenienia, nie stanu wysokiego, nie dobrego mienia: nawet ani 
gładkości tak wam szukać trzeba, jako wstydu, a cnoty, darow przednich z nie-
ba” [Koch. Dz. 104, SPXVI]), chociaż, jak się wydaje, w XVIII wieku częściej 

13 Zwyczaje weselne w Księstwie Łowickiem, „Światło” 1909, t. 2, nr 4, pod  red.  M. Dziurzyń-
skiego, s. 54.

14 T. Friedelówna, op. cit., s. 85.
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stosowano jej współrdzenny odpowiednik – ożeniny (np. „Wszyscy prawie mają 
chęć do ożenin, tylko częstokroć ich ubóstwo zraża” [Jabł. Tel. 172, L]). Przy-
wołany, osiemnastowieczny nowotwór, powstały na wzór innych pluraliów tan-
tum z sufiksem -iny (tj. np. zaręczyny, zarękowiny, zaślubiny) pod koniec doby 
średniopolskiej cieszył się ogromną popularnością. Nadmiar użyć tej jednostki 
doprowadził jednak do jej zaniku (doszło do niego już pod koniec XIX wieku).

3.2. Leksem zamęście

Dość przejrzystą strukturę słowotwórczą miał również leksem zamęście. 
Uznaje się go za derywat, powstały od zapomnianego już verbum zamężyć ‘wy-
dać za mąż’ (L), które z kolei utworzono na skutek „ściśnięcia” zwrotu dać (od-
dać, wydać, zmawiać) za mąż (np. „Moj ociec dał Hankę za mąż”:. 1397, Leksz 
II nr 1968, SStp) do jednego wyrazu15.  

Od kiedy czasownik ten obecny był w polskiej leksyce – trudno orzec ze 
względu na pewne luki materiałowe. Nie ulega natomiast wątpliwości, że wyge-
nerowane na jego bazie gerundium zamężcie (dopiero w SKras zamęście) przez 
całą swą historię oznaczało ‘iście za mąż, lub bycie za mężem’ (L), np. „Różność 
religii nie kładzie już przeszkody w zamęściach” (N. Pam. 10, 55; L). 

Z czasem wyraz ten zastąpiony został przez compositum zamążpójście, będą-
ce, podobnie do czasownika zamężyć, derywatem odfrazelogicznym, którego je-
dyną możliwą parafrazą jest idiomatyczna baza16, w tym wypadku pójść za mąż. 
Przywołane złożenie rejestrowane jest od początku XX wieku, natomiast w po-
łowie tego stulecia, ze względu na niezleksykalizowaną strukturę słowotwórczą, 
stosowane było zdecydowanie częściej od wcześniejszego zamęścia. 

3.3. Leksem pobranie

Wyraz pobranie w charakterze nazwy zawarcia związku małżeńskiego odno-
towany został stosunkowo późno, dopiero w SKras. Wcześniej charakteryzował 
się szeroką siecią odcieni semantycznych – jako derywat od szesnastowiecznego 
pobrać ‘wziąć w posiadanie osoby lub rzeczy, będące czyjąś własnością’, ‘wy-
brać, powołać’, ‘złupić’, oznaczał ‘rabunek’, ‘przywłaszczenie sobie czegoś, 
konfiskatę’ (SPXVI). Około XVIII wieku baza badanego gerundium zyskała sens 
‘ślubem małżeńskim się związać, pobrać się, iść za mąż’ (L). Powyższe znacze-
nie rozwinęło się na skutek derywacji semantycznej z treści ‘wziąć w posiadanie 
osobę, będącą czyjąś własnością’. 

15 Por. A. Piela, Od frazeologizmu do derywatu, ,,LingVaria” 2007, nr 1, s. 41-48.
16 A. Janowska,  Związki frazeologiczne w funkcji podstaw słowotwórczych, [w:] Słowotwórstwo 

a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym 
Komitecie Slawistów/ Katowice 17-29 września 2000, red. K. Kleszczowa, L. Selimski, Katowice 
2000, s. 268.
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Wraz z rozszerzeniem znaczenia verbum pobrać generalizacji uległa również treść 
gerundium pobranie, w rezultacie czego od połowy XIX wieku rzeczownik ten rozu-
miany jest jako ‘zawarcie małżeństwa jak ze strony męża, tak ze strony żony’ (SKras). 

Część  IV

Po mszy zaślubinowej odbywała się symboliczna uczta weselna, stanowiąca 
okazję do zabawy, śpiewu oraz sutego poczęstunku. 

W jej skład wchodziły takie elementy, jak: poczęstunek chlebem i solą, ob-
sypanie państwa młodych owsem, oracja starosty, uroczysty obiad, odtańczenie 
„jednego” (tańca złożonego z takich elementów tanecznych, jak: polonez, mazur 
i krakowiak), oczepiny oraz „taniec młoduchny”, stanowiący alegorię funkcjono-
wania nowej rodziny17. Nazwy tej uczty z czasem zyskały szerszy zasięg, stając 
się określeniami całego obrządku weselnego.

4.1. Leksem swadźba

Z ostatnią częścią ceremoniału weselnego wiązany był leksem swadźba, po-
wstały od czasownika swatać18 ‘pośredniczyć w zawarciu małżeństwa’ (SStp). 
Mimo że derywat ten bardzo silnie osadzony był w kontekście potocznym, w sta-
ropolszczyźnie równie często jak ‘uczta weselna’ (np. „Bracia nie macie chodzić 
na niepoczciwe gody a swadźby […]” [1484 Reg. 710, SStp); znaczył ‘zawarcie 
ślubu’ („Po śmierci męża jej we wsi…, jako długo ku wtorek swadźbie (ad secun-
dus nuptias) nie pojdzie, w pokoju bądzie mieszkać”(Sul. 106, SStp). Drugi sens 
rejestrowany był do końca XVI wieku, natomiast w kolejnych stuleciach poza 
znaczeniem ‘uczta’ swadźba posiadała także sens – ‘swatanie’, który zapewne 
rozwinął się na skutek skojarzenia z etymologiczne bliskimi swaty i swatanie.

4.2. Leksem gody

Etymonem wyrazu gody jest psł. rzeczownik *godъ (SEJPBor, SEJPS), ze-
stawiany często przez polskich etymologów z takimi germańskimi wyrazami, 
jak: średnio-dolno-niemiecki gaden ‘być odpowiednim, pasować’, staro-górno-
-niemiecki gi-gat ‘odpowiedni, stosowny’ oraz średnio-górno-niemiecki ge-gate 
‘towarzysz, małżonek’ (SEJPS). Zilustrowana zależność pomiędzy psł. *godъ 
a leksemami o genezie germańskiej pozwala sprowadzić wszystkie przywołane 
wyżej jednostki do wspólnego pie. pierwiastka *ghedh-, *ghodk- ‘łączyć, dopa-
sować, być ściśle złączonym’ (SEJPS, SEJPBor). 

17 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1974, s. 33-34.
18 K. Kleszczowa, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, 

Katowice 1996, s. 34.
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Uznaje się jednak, że prymarna treść psł. *godъ (SEJPBor) nieco różniła się od 
znaczenia  pie. *ghedh-, *ghodk-. Już na początku swej historii badany rzeczownik 
charakteryzował ‘coś odpowiedniego, dostosowanego do kogoś (godnego komu-
ś)19’ (SEJPBor, SEJPS). Później natomiast z przywołanego sensu na skutek dery-
wacji semantycznej rozwinęło się znaczenie ‘odpowiednia pora’ (SEJPS).

Takim właśnie „odpowiednim dla większości” momentem był czas właści-
wy (dobry) na świętowanie (który należało obchodzić godnie), stąd już w sta-
ropolszczyźnie gody (forma ta pochodzi z dawnej liczby podwójnej) wiązane 
były z najważniejszymi świętami kościelnymi (np. „Przygotowali wszytki po-
trzeby ku wielikanoncej godam (ad manducandum pasha cuncta paraverunt.)” 
[Rozm. 528, SStp]), z ucztą z jakiejś ważnej okazji („A gdy byli weszli w jego 
dom, uczynił jest gody (fecit convivium)” [BZ Gen. 19, 3, SStp]) lub z uroczy-
stością wesela (np. „Jenże zezwał wielikie przyjaciele na gody (ad convivium) 
uczynił swadźbę” [BZ Gen. 29, 22, SStp]). Co ciekawe, najwięcej poświad-
czeń zyskał w tym czasie taki sens godów, jak ‘święta Bożego Narodzenia’. 
Nie powinno dziwić zatem to, że nazwa gody przeniesiona została na pierwszy 
miesiąc roku, następujący po symbolicznych narodzinach Bożej dzieciny20, np. 
„A gdy słuńce weszło drugiego dnia po godziech (post calendas)” (BZ I Reg 
20, 27 [SStp]), natomiast derywat przedgody, powstały na skutek scalenia wy-
rażenia przyimkowego przed godami, charakteryzował adwent (do połowy XX 
wieku spotykane jeszcze na Mazowszu SGPKarł). Z czasem jednak leksem 
gody zaczął oznaczać ‘czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli’21. Taka 
treść utrzymywała się do końca XIX wieku.

Przywołana wyżej wzmianka nie jest jednak przedmiotem prowadzonej re-
fleksji. Istotniejsze wydaje się to, że o ile w XVI wieku gody znaczyły ‘cały 
ceremoniał zaślubin (nie tylko ucztę)’, np. „przetoż Pan Jezus na gody iść raczył, 
aby małżeństwo poświęcił i potwierdził” (Wuj NT 309 [SPXVI]), o tyle w XVII 
stuleciu ich znaczenie zawęża się. W Dykcjonarzu Abrahama Trotza czytamy 
bowiem, że gody to ‘1) Hochzeit [...] les nôces; festin des nôces. [...] § 1) gody 
(wesele) sprawuję; jestem na godach (na weselu) u kogo’ (T III 394, SJPXVII), 
natomiast w L pojawia się informacja, że „gody szczególniej biesiada gwoli we-
sela małżeńskiego, uczta weselna, wesele swadziebne, nowożeńskie”22. 

19 Ten sam pień znajdujemy również w takich nazwach, jak: godzina, godło, pogodny, godny.
20 Według Zygmunta Glogera znaczenie ‘styczeń’ ma nieco inną motywację. Jego zdaniem 

w mowie dawnych Słowian god znaczył ‘rok’. Styczeń to natomiast miesiąc, w którym „stykają 
się dwa gody” (Z. Gloger, Encyklopedia staropolska…, op. cit., s. 196). Brakuje jednak dowodów 
potwierdzających tę hipotezę.

21 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska…, op. cit., s. 196.
22 Historię leksemu gody ujmuje objaśnienie zawarte w SKras: GODY ‘pierwiastkowie 

było święto pogańskie Kolady u Słowian, które obchodzono 24 grudnia. Po wprowadzeniu 
chrześcijaństwa lud tem nazwiskiem zaczął nazywać uroczystość Bożego Narodzenia, zachowując 
w uczcie, która ten dzień poprzedzała niektóre ślady zwyczajów pogańskich. […] Z czasem ucztę 
weselną zaczęto nazywać godami małżeńskimi’.
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Warto jednak zaznaczyć, że mimo iż gody już w połowie XX wieku uchodziły 
za archaizm, nadal funkcjonują w polskich gwarach w dość szerokim znaczeniu. 
Stosowane bywają w odniesieniu do: święta Bożego Narodzenia (np. „pšed gody 
mamy tys seść ńeƷ’el, post tedy pšed źrganoco śtem ńeƷ’el” [mrąg. lubl 4, SGP 
PAN]), urlopu (por. np. „Służba odchodzi na gody” [brzes.- mp. MAGP XII s. 
95, SGP PAN]), Nowego Roku („na Gody, na Nowy Rok” [Kuj II 70 SGPKarł]), 
okresu wokół świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, karnawału, chrzcin, 
zabawy tanecznej, stypy, dobrobytu (np. „Doczekoł się przeca godów, jak dostoł 
pyndzyj” [Ciesz. SCiesz. 107, SGP PAN]) oraz oczywiście wesela (np. „Myśmy 
mieli nasze gody już przed cztyrdzieści latami” [Śl. GŚl. X, 149, SGP PAN]).

4.3. Leksem wesele

Od XVI wieku nazwą uroczystości z okazji zaślubin pary młodej jest leksem 
wesele. Analogicznie jak badane wcześniej formacje jednostka ta ma genezę pra-
słowiańską, wywodzi się bowiem od rzeczownika abstrakcyjnego *veselьje ‘we-
sołość, radość’, stanowiącego derywat powstały na bazie przymiotnika *veselъ 
‘wesoły’ (SEJPBor, SEJPBr). Około XIV wieku poświadczona została na gruncie 
polskim formacja wiesiele (też wiesele, wesiele, dopiero od ok. XV wieku po 
stwardnieniu spółgłosek w’ i ś – wesele), znacząca ogólnie pojmowaną ‘radość’ 
(np. „Czy się jemu (s.c. anjeli Jezusowi) wielka wesela ukazały […], bo często-
kroć jemu chleb niebieski nosili i piecie niebieskie” [Rozm. 160, SStp]), ‘pocie-
szenie’ (np. „Matko moja miła nie ostawię cię samej, aljeć wielje wesela (plurami 
solaria) z tobą ostawia” [Rozm. 171, SStp]), ‘miejsce wiecznej szczęśliwości po 
śmierci’ (np. wieczne wesela [XIV ex. Pocz. 233, SStp]), ‘radosną uroczystość’ 
(„Zebrali się wszyscy do Jeruzalem, aby sławili wiesiele […]” [BZ. II Esdr. 9, 
56, SStp]).

W XVI wieku narodził się sens ‘zaślubiny’. Niemniej, jak się wydaje, jesz-
cze w XVIII stuleciu badany wyraz posiadał znaczenie tak ogólne, że w celu 
jego uściślenia, konieczne było zastosowanie odpowiedniej przydawki. Nazwą 
obrzędu ślubnego było zatem wesele tylko wtedy, kiedy dookreślano je jako mał-
żeńskie, swadziebne lub nowożeńskie, np. „Odprawiono wesele małżeńskie hrabi 
Kampany i księżnej Izabeli” [Ustrz. Kruc. 2, 398 (L)].

Zaskakuje z kolei to, że już na początku XIX wieku wyraz wesele mógł funk-
cjonować jako samodzielna nazwa obchodu uroczystego „dnia ślubu, to jest za-
bawy i uczty zwyczajnej z muzyką, tańcami i zachowaniem zwyczajnych obrzę-
dów” (SKras).

II Nazwy małżeństwa

Co ciekawe, jak podaje Lidia Korczak, w okresie wczesnochrześcijańskim nie 
funkcjonowały osobne określenia dla ludzi dorosłych, którzy nie zawarli związku 
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małżeńskiego23. Ochronę zapewniało tylko pozostawanie w grupie i to właśnie 
grupa rodzinna lub sąsiedzka wypowiadała się na temat kojarzenia małżeństw.  

Model małżeństwa jako związku emocjonalnego był więc kompletnie obcy 
dawnej, polskiej kulturze. Zarówno w społeczności szlacheckiej, jak i chłopskiej 
obowiązywał zakaz zawierania związków małżeńskich z osobami spokrewnio-
nymi „na IV stopień komutacji kanonicznej w linii bocznej”24 oraz z osobami 
z „zewnątrz” (por. np. „Małżeństwo przez wolje starszych” [Sul., 90, SStp]; „On 
jest dobrego rodu to jest małżeństwo” [Ort. Mac. 27, SStp]). Ciągłe przypomi-
nany służył zachowaniu swoistego ładu – z jednej strony dawał poczucie bezpie-
czeństwa osobom najlepiej usytuowanym, z drugiej umożliwiał kontrolę przy-
pływu siły roboczej (właściciel ziemski nie zawsze zgadzał się na małżeństwo 
chłopa z chłopką innego pana). 

1. Leksem małżeństwo

Aktualnie najpowszechniejsza nazwa małżeństwa – małżeństwo odnotowana 
została w pierwszej połowie XV wieku (ESJPBań, SEJPBor, SStp). Powstała ona 
na bazie rzeczownika małżonek, dziedziczonego z prasłowiańszczyzny. Co cie-
kawe, psł. *malъženъ ‘małżonek, mąż’ to rzadki przykład derywatu od rzeczow-
nika należącego do kategorii nomina feminativa (ESJPBań). W tym wypadku 
bazą psł. *malъženъ była psł. formacja *malъžena ‘prawie poślubiona żona’ (por. 
też kum od kuma). Przywołana podstawa słowotwórcza to złożenie, stanowiące 
częściowo kalkę ze średnio-wysoko-niemieckiego mâlwîp (SEJPBor). W języku 
tym człon mâl znaczył prymarnie ‘młody’, natomiast wîp – ‘żonę’ (SEJPBor, 
ESJPBań, SEJPBr).

Referowane znaczenie strukturalne zawarte było początkowo w treści polskiej 
nazwy – małżonka (też małżenka) ‘narzeczona, prawie poślubiona żona’, np. „Mał-
żonka w domu może swego, gdyż się ślubem zawiąże a przysięgą usłyszyli mąż  
a milczałby ani zapowie ślubu spełni, cokoli ślubiła” (BZ Num 30, 11 [SStp]). 
Z całej jednak rodziny leksykalnej derywowanej  od małżonka, sens semantyczny 
dziedziczony z prasłowiańszczyzny zachował się tylko w strukturze znaczeniowej 
wyrazu bazowego. Zarówno rzeczownik małżonek, jak i małżonkowie, także mał-
żeństwo wiązano bowiem ze związkiem zawartym zgodnie z prawem, np. „Nie 
czyń grzechu nieczystego procz małżeństwa” (Dek III 1-6, 8. 11. 13. [SStp]). 

Warto jednak zaznaczyć, że na znaczenie rzeczownika małżeństwo bardzo 
istotny wpływ wywarła doktryna Kościoła katolickiego, który swoim wiernym 

23 L. Korczak, Dom i rodzina, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów 
współczesnych, red.  A.  Chwalba, Białystok 2005, s. 35.

24 Granicę tę ustalił Sobór Laterański z 1215 roku. Na skutek tego aktu  kojarzenie małżeństw 
zostało utrudnione, pod koniec średniowiecza polskie wsie liczyły 6-25 rodzin, a mobilność kmieci 
sięgała kilku kilometrów, zob. T. Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi 
polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław 2012, 
s. 112.
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ciągle komunikował, iż „macie to wiedzieć, iż małżeństwo nie jest prosta ce-
remonia wymyślona dla ludzi, ale jest sakrament jeden z siedmi sakramentow” 
(Karn. Nap. F2, F2v [SPXVI]) lub „Kościoł k’temu takiego małżeństwa, o kto-
rem Kościoł, pleban i własny pasterz nie wie, ani na nie nie zezwala, za małżeń-
stwo nie ma” (Skar. Żyw. 153 [SPXVI]). 

Do końca XIX wieku treść ‘sakrament’ utrzymywała się zatem na równi z sen-
sem ‘związek prawny mężczyzny i kobiety’, np.:

Małżeństwo jest między osobami, zdolnymi je zawierać, mężczyzny i niewiasty 
porządne złączenie, społeczność żywota, nierozdzielną mające. W Kościele kato-
lickim siódmy sakrament. (Karnk. Kat. 247 [L]); 
małżeństwo jest oparte na prawie Bożym i wzajemnej skłonności związek męż-
czyzny z niewiastą, którzy stając się jednym ciałem, zawiązują się w nową rodzi-
nę, ażeby dać życie nowemu pokoleniu i stać się ogniwem społecznego łańcucha. 
(SKras).

2. Leksem stadło

Wyraz stadło ma genezę zachodniosłowiańską. Za jego etymon uznaje się 
bowiem zachsł. *stadlo ‘stanie (razem)’, utworzone od psł. *stati ‘zatrzymać się, 
podnieść się’ (SEJPBor). Dość ciekawy wydaje się przyrostek tej formacji, psł. 
*-dlo, tworzący przede wszystkim nazwy narzędzi (SPsł). Jako składnik nomi-
num actionis element ten pojawił się stosunkowo późno i jak się wydaje, prymar-
nie taką funkcję pełnił w południowej Słowiańszczyźnie (SPsł). W każdym razie 
na gruncie polskim stadło charakteryzowało początkowo grupę ludzi, związa-
nych ze sobą jakimiś cechami, tj. np. koligacjami rodzinnymi, wówczas znaczy-
ło ‘małżeństwo’ (por. „Gdy mężczyzna wyleganie co nie z stadła małżeńskiego 
[…]” [Ort. Ossol 29, 3, SStp]), pozycją społeczną (np. stadło kaznodziejskie, 
SStp; stadło świeckie, SStp), wykonywanym zawodem lub wiekiem (np. stadło 
dziecięce, SStp; stadło męskie, SStp). 

Jednak, jak podaje Aleksander Brückner, już w XVI wieku znaczenie badanej 
nazwy uległo specjalizacji, w wyniku której treść semantyczna stadła ograniczo-
na została do jednego sensu, tj. ‘małżeństwo’ (SEJPBr), np. „Osobliwa jest łaska 
od miłego Boga, gdy małżonkowie w stadle a […] dziatki mają” (Gicz. Wych. C 
7 [L]). Hipotezę tę potwierdza ksiądz-leksykograf Adam Krasiński, który jedno-
cześnie zaznacza, że pod koniec XIX wieku „pozostało tylko stadło małżeńskie, 
albo po prostu stadło w znaczeniu związku małżeńskiego, i to mianowicie w ję-
zyku książkowym” (SKras).

3. Leksem mariasz

Wyraz mariasz to zapożyczenie z języka francuskiego (od mariage ‘mał-
żeństwo’), stosowane od XVII–XIX wieku. W polskiej leksyce pojawiło się 
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ono pod wpływem stale rosnącej językowej mody na wyrażenia i zwroty ob-
cojęzyczne, właściwej dla środowisk salonowych. Wyższe warstwy społeczne 
stosowały jednostkę mariasz zamiast polskiego małżeństwa, niemniej należy 
zaznaczyć, że nigdy „nie brała ona znaczenia obojga małżonków, jak małżeń-
stwo” (SKras).

4. Leksem hymen

Osiemnastowieczną nazwą małżeństwa był także leksem hymen, sięgający 
swymi korzeniami tradycji greckiej. Początkowo nazywał on bożka małżeństwa, 
którego przedstawiano jako młodzieńca z wieńcem na głowie i pochodnią wesel-
ną w ręku, nieco później oznaczał ‘grecką pieśń weselną’. 

W polszczyźnie poza wymienionymi znaczeniami hymen posiadał również ta-
kie treści, jak: „[…] błona wyciągniona na kształt księżyca; bystrość jej znakiem 
nienaruszonego panieństwa.” (Krup. 2, 162 [L]) oraz ‘poet. wesele, małżeństwo’ 
(L). Nigdy nie był to jednak wyraz wiązany z rejestrem potocznym.

*
Przeprowadzone analizy pokazały, jak bogaty i różnorodny był zbiór polskich 

jednostek leksykalnych przynależnych do pól tematycznych OBRZĘDY WE-
SELNE i MAŁŻEŃSTWO. 

Okazało się, że struktury formalne dawnych, polskich nazw obrzędów we-
selnych implikowały cztery podstawowe sensy: 1. ‘kontrakt, umowa’ (por. zmó-
winy, zaręczyny, zrękowiny, ślub), 2. ‘osoba małżonki/małżonka’ (np. ożenienie, 
ożeniny, zamęście), 3. ‘osoba bliska, pośredniczącą w zawarciu małżeństwa’ (np. 
swaty, swatanie, dziewosłęby, dziewosłębstwo, dziewosłębiny) lub 4. ‘radość, po-
goda ducha’ (wesele, gody). Te same treści stanowiły motywację do powstania 
polskich nazw małżeństwa (por. małżeństwo od małżonek, stadło prymarnie, ‘sta-
nie razem z bliskimi’). Analizowane jednostki te zdecydowanie różnią się od ła-
cińskich terminów sponsalio, dotatio, benedictio, traditio puellae, znanych w ca-
łej dwunasto/trzynastowiecznej Europie. Polscy duchowni zdawali sobie sprawę 
z ich istnienia, niemniej „wygodniejsze” było dopasowanie dawnych, pogańskich 
nazw do nowych chrześcijańskich zwyczajów.

Warto również zaznaczyć, że znaczącą rolę w analizowanym polu odgrywa-
ły leksemy kategorii plurale tantum, które odznaczały się specyficzną budową 
słowotwórczą. W większości były to prefigowane struktury odczasownikowe 
z sufiksem -iny/-yny, tj. zmówiny, zaręczyny, zarękowiny, zaślubiny, ożeniny lub 
z morfemem -ki (zaślubki), choć zdarzały się również formacje bezprefiksalne 
typu: ślubiny oraz derywaty odimienne, tj.: swaty, dziewosłęby i gody. Ostatnie 
z wymienionych nazw, zawierające formanty paradygmatyczne, najgłębiej się-
gają swymi korzeniami – aż do prasłowiańszczyzny. Fakt ten nie budzi większe-
go zaskoczenia, bowiem, jak pokazały badania, przeprowadzone przez Teresę 



Friedelównę dopiero w XVII/XVIII wieku obserwujemy narastającą tendencję 
tworzenia derywowanych odsłownych nazw uroczystości25. Obecnie formacje te 
mają charakter recesywny26, porównując materiał zawarty w USJP z materiałem 
początku XX wieku, okazuje się, że ponad 2/3 tego typu jednostek leksykalnych 
zostało wyrugowanych27.  

Istotne miejsce wśród dawnych nazw obrzędów weselnych zajmowały tak-
że gerundia, tj. ożenienie, pobranie, zamęście, swatanie. Jednostki te, podobnie 
do wymienionych wyżej pluraliów tantum, wykazują również znamiona archa-
izmów. Całkowicie usunięte z polskiego systemu leksykalnego zostały natomiast 
dość popularne pod koniec doby średniopolskiej zapożyczone nazwy małżeń-
stwa, typu mariasz i hymen, zaś wyraz stadło we współczesnych słownikach opa-
trzony został kwalifikatorem „książkowy”.   

Ze wszystkich 26, analizowanych w tym szkicu, słów utrzymują się zaled-
wie cztery jednostki, tj. zaręczyny, ślub, wesele i małżeństwo. Fakt ten nie budzi 
większego zaskoczenia, bowiem wraz ze zmianą sposobu zawierania małżeństwa 
modyfikacji uległa również leksyka związana z zaślubinami. 
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Lingwistyka kulturowa, zajmując się badaniem relacji zachodzących między 

językiem a kulturą, traktuje dany język jako źródło umożliwiające zinterpretowa-
nie najistotniejszych treści kultury. Dyscyplina ta zakłada, że język służy nie tyl-
ko porozumiewaniu się, lecz również tworzy i przekazuje całościowe bogactwo 
kulturowe danej społeczności – ich wielopokoleniową postawę, doświadczenia, 
system i hierarchię wartości. Przyjmując zatem, że język stanowi jeden z funda-
mentalnych elementów kultury, a także wszelkich związanych z daną kulturą, 
człowiekiem i rzeczywistością procesów, głównym założeniem językoznawstwa 
kulturowego jest badanie relacji zachodzących w układzie język – kultura – czło-
wiek (społeczeństwo) – rzeczywistość1. 

1 J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995, s. 10-15.
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Na gruncie polskim wyraźny rozwój badań nad językiem w kontekście kul-
turowym sięga lat 70-80. XX wieku i dotyczy etnolingwistycznej działalności 
lubelskiej grupy stworzonej przez Jerzego Bartmińskiego i Ryszarda Tokarskie-
go. Prace językoznawców sprowadzały się przede wszystkim do polszczyzny 
ludowej opartej na materiale łączącym w sobie stylistyczne oraz dialektologicz-
ne opisy wraz z charakterystyką leksyki, fonetyki, morfologii czy składni lu-
dowych tekstów2. Obecnie wśród prac traktujących nazwy własne jako źródło 
odtwarzające zjawiska kulturowe wymienić należy publikacje dotyczące topo-
nimów, np.: Toponimia powiatu strzyżowskiego Agnieszki Myszki, Systemy oni-
miczne języków a językowy obraz świata. W stronę porównawczej onomastyki 
kulturowej Ewy Jędrzejko, Językowy obraz Podkarpacia (na przykładzie mikro-
toponimii Dukielszczyzny) Haliny Kurek; chrematonimów: Nazwy dzisiejszych 
sklepów i firm w aspekcie kulturowym Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Terytorialna 
i kulturowa identyfikacja w krakowskich nazwach firmowych Ewy Młynarczyk 
czy imion: Najpopularniejsze imiona żeńskie w średniopolskich dokumentach 
krakowskich przejawem trwałości tradycji i kultury Elżbiety Rudnickiej-Firy 
lub  nazwisk: Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne 
Katarzyny Skowronek.

Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji i opisu nazw geograficznych, tj. mi-
kro- i makrotoponimów pięciu wsi tworzących gminę Żegocina według jednej 
z podstawowych kategorii lingwistyki kulturowej, jaką jest językowy obraz świa-
ta (dalej: JOS). Kategoria ta definiowana jako ukryta w języku interpretacja rze-
czywistości, dzięki której możliwe jest formułowanie sądów na temat organizacji 
świata danej społeczności3, odtwarza przekazywaną z pokolenia na pokolenie 
wiedzę potoczną wspólnie ze stanowiącym podstawę komunikowania się wszyst-
kich członków danej społeczności językiem4 i rekonstruowana jest na podstawie 
materiałów obejmujących leksykę, frazeologię, składnię, semantykę, etymologię, 
a także onomastykę5. Jak podaje Danuta Lech-Kirstein, jednym z wyznaczników 
JOS są właśnie nazwy własne6.

Zdaniem badaczy, z JOS ściśle wiąże się ponadto dążenie do pewnej koncep-
tualizacji i kategoryzacji rzeczywistości, za sprawą których wiedza o świecie, 
zarówno tym rzeczywistym, jak i wyobrażonym, ujmowana jest w system pojęć 

2 J. Zinken, Lubelska szkoła etnolingwistyczna a anglo-amerykańskie językoznawstwo kognity-
wne „Etnolingwistyka” 2015, t. XXVII, s. 273-277.

3 J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowe podstawy 
obrazu świata, Lublin 2006, s. 76-88.

4 I. Szczepankowska, Semantyka i pragmatyka językowa: słownik podstawowych pojęć z zada-
niami i literaturą przedmiot, Białystok 2011, s. 65-67.

5 J. Anusiewicz, A. Dąbrowska, M. Fleischer, Językowy obraz świata i kultura: projekt koncep-
cji badawczej, [w:] Językowy obraz świata i kultura, red. A. Dąbrowska,  J. Anusiewicz, Wrocław 
2000, s. 11-39.

6 D. Lech-Kirstein, Śląskie nazwy geograficzne jako przedmiot badań lingwistyki kulturowej, 
,,Onomastica” 2013, t. LVII, s. 178.
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oraz stanowi swoisty „mechanizm porządkujący i wstępnie interpretujący dane 
doświadczenie”7. 

Wykorzystany na potrzeby niniejszego artykułu materiał językowy pochodzi 
z lat 2015-2018 i obejmuje wszelkie funkcjonujące na tym terenie nazwy miej-
scowe, tj. przysiółki oraz nazwy terenowe, tj. pola, łąki, lasy, wzgórza, pagórki, 
nieużytki, rzeki, strumienie. Z uwagi na fakt, iż materiał ten nie stanowił do-
tychczas przedmiotu językowych analiz oraz nie został odnotowany w żadnych 
opublikowanych źródłach, wszelkie informacje na temat zebranych toponimów, 
ich użycia oraz motywacji pozyskane zostały wyłącznie na podstawie rozmów 
z sześćdziesięcioma rdzennymi mieszkańcami wsi, których wiek oscylował mię-
dzy 50 a 90 rokiem życia. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie ponad 300 nazw geo-
graficznych (206 nazw terenowych oraz 97 miejscowych)8, które posłużyły mi 
do rekonstrukcji oraz interpretacji zawartego w nich JOS. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że wiele z nazw własnych pełni ważną rolę w języku i kulturze danej 
społeczności. W związku z zachodzącymi przemianami społecznymi, zanikiem 
nazywanego obiektu czy też konieczności jego lokalizowania9 część z nazw utra-
ciła swą pierwotną motywację. Zjawisko to swe odzwierciedlenie znajduje także 
w zgromadzonym przeze mnie materiale, bowiem w wielu przypadkach mieści 
on toponimy, które głównie poprzez zanik swojej podstawy motywującej znala-
zły się poza aktualnie obowiązującym system językowym, stając się niefunkcjo-
nalnymi, a tym samym nieczytelnymi, zwłaszcza dla młodszego użytkownika. 

W przeważającej części jednak toponimy te należą do tzw. nazw żywotnych, 
tj. nadal używanych, które opisują świat w sposób wyraźny i wciąż zrozumiały10.

Żegocina położona jest w województwie małopolskim, w powiecie bocheń-
skim. Leży na obszarze podgórskim pomiędzy dwiema kulminacjami geograficz-
nymi – Beskidem Wyspowym oraz Pogórzem Wiśnickim. Jest siedzibą gminy, 
w skład której wchodzą takie miejscowości jak Łąkta Górna, Rozdziele, By-
tomsko oraz Bełdno11. Żegocina jako osada założona została w XII wieku przez 
Wierzbiętę, za czasów panowania króla Bolesława Krzywoustego12, natomiast 
pierwszą wzmiankę na jej temat odnotowano w roku 1293, kiedy to nosiła nazwę 

7 J. Maćkiewicz, Kategoryzacja a językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red.  
J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 47-55.

8 Por. K. Wróbel, Nazwy przysiółków wsi Łąkta Górna oraz Żegocina – praca licencjacka obro-
niona w roku 2013 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; 
eadem,  Toponimia gminy Żegocina – praca magisterska obroniona w roku 2018 w Instytucie Filo-
logii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

9 E. Grzelakowa, Toponim jako element językowego obrazu świata, [w:] Język polski. Współcze-
sność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002, s. 47-54.

10 Należy dodać, że motywacja części nazw została współcześnie całkowicie zatarta bądź 
wyparta przez inną decydującą dziś cechę.

11 F. Sulimierski F., B. Chlebowski, W. Walewski,  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich, t. X, Warszawa 1880, s. 141.

12 J. S. Morawski, Sądecczyzna, Kraków 1863, s. 14.
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Poręba Żegota bądź też Wola Żegota. Dzisiaj powierzchnia gminy wynosi 35 
km2, z czego ponad 40% stanowią użytki rolne, a 30 % użytki leśne i zamiesz-
kiwana jest przez ponad 5 tys. mieszkańców. Posiada ona korzystne warunki 
dla pieszych wycieczek, szczególnie w paśmie Łopusz, Jeziernika oraz Kobyły 
(613 m), których szczyty otwierają jedną z najpiękniejszych panoram na ziemi 
bocheńskiej13.

Analiza zgromadzonego materiału pozwala na stwierdzenie, iż obraz, jaki jawi 
się w świetle zebranych nazw, to przede wszystkim obraz regionu wiejskiego. 
Wiele z nazw geograficznych opisuje charakter topograficzny oraz położenie 
terenu (nazwy te są szczególnie trwałe i żywotne), stąd np.:

Nazwy terenowe: Bystra Górka od przym. bystry ‘poruszający się szybko, 
wartki, rączy’14 i ap. górka15; Dolany od. ap. dół; Doliny od ap. dolinka; Dolin-
ka od ap. dolina; Dołki od ap. dołek; Druga Debrza od licz. drugi i ap. debrza 
‘sucha dolina o wąskim dnie i stromych zboczach’; Górczyna od ap. góra ‘wy-
niosłość skorupy ziemskiej’ oraz przym. czynny ‘skłonny do działania, aktywny; 
też: świadczący o takich cechach’; Nabrzyzek od wyr. przyim. na brzegu; Na 
Doliny od wyr. przyim. na doliny; Na Górę od wyr. przyim. na górę; Na Koniec 
od wyr. przyim. na koniec; Na Końcu od wyr. przyim. na końcu; Na Nizowej od 
wyr. przyim. na nizowej, ap. niż ‘dół dolina, miejsce niskie’; Na Pagórku od wyr. 
przyim. na pagórku; Na Wierzchowinie od wyr. przyim. na wierzchowinie, ap. 
wierzchowina ‘najwyższa, zwykle nieco spłaszczona część góry lub wyżyny’; 
Na Źbyrku od wyr. przyim. na źbyrku, ap. źbyrek ‘teren nierówny, pofałdowany’; 
Nizowa od ap. niz; Ostatni Pagórek od przym. ostatni i ap. pagórek; Padoły od 
ap. padół ‘teren lub miejsce położone nisko, niżej od otaczającego je terenu’; 
Padół od ap. padół; Pierwsza Debrza od licz. pierwszy i ap. debrza; Podgórcze 
od wyr. przyim. pod górą; Podgórki od wyr. przyim. pod górki; Pod Górki od 
wyr. przyim. pod górki; Pod Pagórkiem od wyr. przyim. pod pagórkiem; Stroń 
od ap. strona ‘przestrzeń na krawędzi czegoś’; Ugór od ap. ugór ‘pole nieupraw-
ne przez dłuższy czas’; W Debrzy od wyr. przyim. w debrzy; W Górkę od wyr. 
przyim. w górkę; Widoma od cz. widzieć ‘postrzegać kogoś lub coś wzrokiem’; 
Wierzchowina od ap. wierzchowina; Za Doliną od wyr. przyim. za doliną; Zapaść 
od cz. ‘opaść’. 

Nazwy miejscowe: Brzeg od ap. brzeg; Górczyna od ap. góra i przym. czynny 
‘skłonny do działania, aktywny; też: świadczący o takich cechach’; Góry od ap. 
góra; Konice od ap. koniec; Nadole od wyr. przyim. na dole; Nagórze od wyr. 
przyim. na górze; Padoły od ap. padół; Pagórek od ap. pagórek; Paryje od ap. 
paryja ‘zagłębienie terenu z wysokimi, stromymi brzegami’; Podgórcze od wyr. 

13 J. Wojnarski J., Wędrówki po ziemi bocheńskiej, [w:] Ziemia bocheńska, red. K. Szwajca, 
Kraków 1967, s. 51.

14 Definicje nazw podawane są za Słownikiem języka polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl [do-
stęp: 10. 01. 2019 r.], a także Słownikiem gwar polskich J. Karłowicza.

15 W artykule nie podaję znaczeń wyrazów powszechnie znanych. 
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przyim. pod górą; Przysłup od ap. przysłup ‘miejsce na szczycie góry, przełęcz’; 
Skrzydłówka od ap. skrzydło ‘jedna z części składowych większego przedmiotu, 
sprzętu, zwykle znajdująca się z boku, często ruchoma’.

Wśród nazw toponimicznych możemy znaleźć:
– ślady informujące o kształcie, wielkości oraz jakości i charakterze użytko-

wym podłoża:
Nazwy terenowe: Kamienie od ap. kamień; Mały Lasek od przym. mały 

i ap. lasek; Na Banie od wyr. przyim. na banie, ap. bania ‘coś wypukłego, pęka-
tego, wydętego, kulistego; Na Bagnie od wyr. przyim. na bagnie, ap. bagno; Na 
Garbie od wyr. przyim. na garbie, ap. garb ‘wszelka wypukłość, wzniesienie, 
nierówność’; Na Języku od wyr. przyim. na języku, ap. język ‘fragment terenu 
o wąskim, wydłużonym kształcie’; Na Moczurki od wyr. przyim. na moczurki, 
ap. moczar; Na Okręgu od wyr. przyim. na okręgu, ap. okrąg; Na Pogorzelisku 
od wyr. przyim. na pogorzelisku, ap. pogorzelisko; Na Połom od wyr. przyim. 
na połom, ap. połom ‘obszar ziemi przeznaczony pod uprawę’; Na Rolę od wyr. 
przyim. na rolę; Na Spalenisku od wyr. przyim. na spalenisku, ap. spalenisko; 
Na Uwrociu od wyr. przyim. na uwrociu, ap. uwrocie ‘miejsce na skaju pola od 
drogi lub miejsce przy końcu bruzdy, gdzie oracz zawraca pług przy orce’; Na 
Zakrętach od wyr. przyim. na zakrętach, ap. zakręt; Nad Bagnami od wyr. przy-
im. nad bagnami; Pod Okręgiem od wyr. przyim. pod okręgiem; Pod Przykopem 
od wyr. przyim. pod przykopem, ap. przykop ‘wał ziemi’; Pod Scyrą16; Pod Wy-
kopem od wyr. przyim. pod wykopem, od ap. wykop ‘miejsce, z którego usunięto 
ziemię w celu budowy drogi’; Pod Wyrębem od wyr. przyim. pod wyrębem, ap. 
wyręb ‘obszar w lesie, z którego wycięto drzewa; poręba’; Połom od ap. połom; 
Przy Małym Lasku od przym. mały i ap. lasek; Równina od ap. równina ‘obszar 
o powierzchni płaskiej lub lekko falistej’; W Równi od wyr. przyim. w rowni, 
od ap. równia ‘płaski teren’; W Skale od wyr. przyim. w skale, od ap. skała; Za 
Szczerym17.

Nazwy miejscowe: Glinki od ap. glinka; Moczary od ap. moczar; Okrąg od ap. 
okrąg; Pogorzelisko od ap. pogorzelisko ‘miejsce po pożarze’; Rola od ap. rola; 
Skalnik od ap. skała; Skała od ap. skała.

– występującej tam fauny i flory:
Nazwy terenowe: Brzeziny od ap. brzezina; Brzozina od ap. brzoza; Bu-

cze od ap. buk; Dąbry od ap. dąb; Jałowcowskie od ap. jałowiec; Kiciny od ap. 
kicina ‘latorośl, różdżka z iglicami sosny, szpilki drzew iglastych; Knieje od ap. 
knieja ‘wielki gęsty las’; Kosówka od ap. kosówka ‘kosodrzewina: zwarte zarośla 
utworzone przez te krzewy’; Łąka od ap. łąka; Łąki od ap. łąka; Paprocie od ap. 
paproć; Łazy od ap. łaz ‘miejsce niskie i bagniste, zarosłe krzakami’; Na Psior-
ce od wyr. przyim. na psiorce, ap. psior ‘ostra trawa’; Osice od ap. osika; Pod 

16 Od wyrażenia przyimkowego pod szczerym polem.
17 Od wyrażenia przyimkowego pod szczerym polem.
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Brzózkami od wyr. przyim. pod brzózkami, od ap. brzoza; Pod Gruszą od wyr. 
przyim. pod gruszą; Podlas od wyr. przyim. pod lasem; Podlesie od wyr. przyim. 
pod lasem; Pod Soślinę od wyr. przyim. pod soślinę, ap. sosna; Przylasek od wyr. 
przyim. przy lesie; Psiory od ap. psior; Soślina od ap. sosna; W Brzezie od wyr. 
przyim. w brzozie; W Dębinach od wyr. przyim. w dębinach; W Krzakach od wyr. 
przyim. w krzakach; W Soślinie od wyr. przyim. w soślinie, ap. sosna; Zarośla od 
ap. zarośla; Kacza Góra od  przym. kaczy i ap. góra; Koniówka od ap. koń; Lisie 
Dziury od przym. lisi i ap. dziura; Lisia Góra od przym. lisi i ap. góra; Sikornice 
od ap. sikora; Szklarka od ap. szklarka ‘zielona ważka o czterech przezroczy-
stych skrzydłach’; Wilczy Rynek od przym. wilczy i ap. rynek. 

Nazwy miejscowe: Brzeziny od ap. brzezina; Dębiny od ap. dąb; Chrusty od 
ap. chrust ‘gąszcz, zarośla’; Jałowce od ap. jałowiec; Koniówka od ap. koń; Krza-
ki od ap. krzak; Podlas od wyr. przyim. pod lasem; Podkosówka od wyr. przyim. 
pod kosówką; Podsoślina od wyr. przyim. pod sosną; Podsośliński od wyr. przy-
im. pod sośliną; Przylasek od wyr. przyim. przy lesie; Psiorki od ap. psior; Za 
Grabem od wyr. przyim. za grabem, ap. grab; Za Lipy od wyr. przyim. za lipy; 
Lisówki od ap. lis; Sikornice od ap. sikora. 

– charakterze wód powierzchniowych: 
Nazwy terenowe: Jeziernik od ap. jezioro; Potoki od ap. potok; Rzeczki od ap. 

rzeka; Stawiska od ap. staw; Zapotocze od wyr. przyim. za potokiem; Za Rzeką 
od wyr. przyim. za rzeką.

Nazwy miejscowe: Potoki od ap. potok; Rdzawki od ap. rdzawka ‘woda rdza-
wa’; Słone Wody od przym. słony i ap. woda; Zastawie od wyr. przyim. za stawem.

W grupie nazw kulturowych znajdują się nazwy odzwierciedlające:
– praktyki związane z hodowlą zwierząt oraz uprawą roślin:

Nazwy terenowe: Buraczysko od ap. burak; Gołębiówka od ap. gołąb; 
Koziówka od ap. koza; Maliniska od ap. malina; Na Ogród od wyr. przyim. na 
ogród; Na Pasterniku od wyr. przyim. na pasterniku, ap. pasternik ‘teren prze-
znaczony do wypasu bydła’; Na Stodolczysku od wyr. przyim. na stodolczysku, 
ap. stodoła; Na Wygonie od wyr. przyim. na wygonie, ap. wygon ‘wspólne pa-
stwisko wiejskie’; Oborzyska od ap. obora ‘pomieszczenie dla bydła’; Pastwisko 
od ap. pastwisko; Podpastwisko od wyr. przyim. pod pastwisko; Pod Ogrodem 
od wyr. przyim. pod ogrodem; Pod Stodołą od wyr. przyim. pod stodołą; Pod 
Wygonem od wyr. przyim. pod wygonem, ap. wygon; Sadek od ap. sad; Skotnica 
od ap. skot ‘bydło rogate’; W Sadzie od wyr. przyim. w sadzie; Za Stodołą od wyr. 
przyim. za stodołą. 

Nazwy miejscowe: Baranówka od ap. baran; Koniówka od ap. koń; Pa-
sternik od ap. pasternik; Wygony od ap. wygon.

– charakter użytkowy obiektów oraz używane przez mieszkańców narzę-
dzia:
Nazwy terenowe: Cegielnia od ap. cegielnia; Do Karczmy od wyr. przyim. 

do karczmy; Do Młyna od wyr. przyim. do młyna; Folwark od ap. folwark ‘duże 
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gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami’; Karczma od ap. karczma; Kuźnia 
od ap. kuźnia; Młyńsko od ap. młyn; Na Pogrzebowisku od wyr. przyim. na po-
grzebowisku, ap. pogrzebać ‘złożyć w grobie; Pod Mostem od wyr. przyim. pod 
mostem; Pod Żarnówką od wyr. przyim. pod żarnówką, ap. żarna ‘prymitywne 
urządzenie do mielenia ziarna, składające się z dwóch płaskich kamieni, dolne-
go nieruchomego i górnego obracanego ręcznie, używane jeszcze niekiedy na 
wsi’; Przy Szkole od wyr. przyim. przy szkole; Ratusz od ap. ratusz ‘budynek 
będący siedzibą miejskich władz administracyjnych’; Studzienki od ap. studzie-
ka; Za Dworem od wyr. przyim. za dworem; Za Gościńcem od wyr. przyim. za 
gościńcem, ap. gościniec ’szeroka droga wiejska’; Za Mostkiem od wyr. przyim. 
za mostkiem; Żarnówka od ap. żarna.

Nazwy miejscowe: Ciupagówka od ap. ciupaga; Kądzielówka od ap. ką-
dziel  kądziel ‘pręt, na którym umocowuje się kądziel’; Kowalisko od ap. kowal; 
Młyn od ap. młyn; Troc od ap. trociny ‘drobne odpadki powstające przy piłowa-
niu drzewa, drewna’; Za Dworem od wyr. przyim. za dworem; Zagrody od ap. 
zagroda ‘dom wiejski z podwórzem i zabudowaniami, gospodarskimi; obejście 
gospodarstwo rolne; mała posiadłość wiejska’; Żarnówka od ap. żarna. 

– funkcje obiektu oraz dawne stosunki społeczno-prawne18: 
Nazwy terenowe: Dział od ap. dział ‘dzielenie, podział, rozdział’; Działek 

od ap. dział; Dzielnice od ap. dzielnica ‘obszar stanowiący odrębną całość geo-
graficzną’; Granica od ap. granica ‘linia zamykająca lub oddzielająca pewien 
obszar’; Na działek od wyr. przyim. na działek, ap. dział; Na Granice od wyr. 
przyim. na granice, ap. granica; Pod Dział od wyr. przyim. pod dział, ap. dział; 
W granicach od wyr. przyim. w granicach; Za Dział od wyr. przyim. za dział; Za 
Działem od wyr. przyim. za działem. 

Nazwy miejscowe: Działek od ap. dział; Działy od ap. dział; Granice; od 
ap.  granica; Ordynaria od ap. ordynaria ‘część zarobków oficjalistów dwor-
skich i robotników rolnych w dawnych majątkach ziemskich, wypłacana w na-
turze’; Poddziele od wyr. przyim. pod działem; Zadziele od wyr. przyim. za 
działem.

– pamiątkowy i okolicznościowy charakter obiektu: 
Nazwy terenowe: Zakazaniec od ap. zakaz ‘nazwa nadana zapewne dla-

tego, że w lesie tym w czasie II wojny światowej rozstrzeliwano Żydów, dlate-
go też  mieszkający w jego pobliżu ludzie w obawie o swoje bezpieczeństwo, 
stworzyli zakaz, który uniemożliwiał wejście na jego teren’; Do Krzyża od wyr. 
przyim. do krzyża; Pod Krzyżem od wyr. przyimk. pod krzyżem.

Nazwy miejscowe: Pustka od ap. pustka ‘nazwa została nadana zapewne 
dlatego, że jest to obszar, na którym dawniej w skutek epidemii cholery zmarli 
wszyscy mieszkańcy, zamieszkujący ten teren’. 

18 Przez kategorię tę rozumiem wszelkie regulowane prawnie bądź społecznie działania, np. 
dotyczące podziału ziem czy wyznaczania ich granic.
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Nazwy dzierżawcze z kolei pozwalają wskazać na przynależność danego 
obiektu do człowieka, grupy ludzi bądź instytucji poprzez zawarte w podstawie 
nazwy osobowe, takie jak: 

– nazwisko:
Nazwy terenowe: Do Błoniarza od n. os. Błoniarz; Do Bodeja od n. os. Bo-

dej; Do Rociela od n. os. Rociel; Do Smalca od n. os. Smalec; Do Sondla od n. os. 
Sondel; Fąfarowa Góra od n. os. Fafara i ap. góra; Kitówka od n. os. Kitowski; 
Krawczykowe od n. os. Krawczyk; Kucki od n. os. Kuc; Łowczowski Pagórek od 
n. os. Łowczowski i ap. pagórek; Mleczków od n. os. Mleczko; Mrozówka od n. 
os. Mróz; Na Bałtowy od n. os. Bałt; Na Cholocinym od n. os. Cholota; Na Gry-
berówkę od n. os. Gryber; Na Matroszczynym od n. os. Matras; Na Mrowcówce 
od n. os. Mrowiec; Na Szmidowym od n. os. Szmid; Na Ziębówkę od n. os. Zięba; 
Nad Matroską od n. os. Matras; Pod Bałtem od n. os. Bałt; Pod Orłami od n. os. 
Orzeł; Repetówka od n. os. Repeta; Sutorowe od n. os. Sutor; U Zamory od n. os. 
Zamora; Za Walerem od n. os. Waler.

Nazwy miejscowe: Adamczyki od n. os. Adamczyk; Biedroniówka od n. os. 
Biedroń; Błasiaki od n. os. Błasiak; Gryberówka od n. os. Gryber; Janickówka  
od n. os. Janiczek; Kamionki od n. os. Kamionka; Kępiaki od n. os. Kępa; Kępów-
ka od n. os. Kepa; Kmieciki od n. os. Kmiecik; Kowalczyki od n. os. Kowalczyk; 
Madejówka od n. os. Madej; Mrowcówka od n. os. Mrowiec; Ogielówka od n. os. 
Ogiela; Orły od n. os. Orzeł; Paruski  od n. os. Pruch; Piechówka od n. os. Piech; 
Siandajówka od n. os. Siandaj; Szewczykówka od n. os. Szewczyk; Tyndelówka od 
n. os. Tyndel; Wronówka od n. os. Wrona.

– imię:
Nazwy terenowe: Bernardówka od n. os. Bernard; Do Feliksa od n. os. 

Feliks; Do Hunorki od n. os. Honorata; Do Kaźmirczaka od n. os. Kazimierz; Do 
Kaźmirka; od n. os. Kazimierz; Do Mateusioka od n. os. Mateusz; Do Rudolfowej 
od n. os. Rudolf; Do Smula od n. os. Samuel; Do Tomsika od n. os. Tomasz; Do 
Wilha od n. os Wilhelm; Jaśkowe od n. os. Jan; Markowe od n. os. Marek; U Bry-
dy od n. os. Brygida; U Neguski od n. os. Kunegunda.

Nazwy miejscowe: Błaskówka od n. os. Błażej; Jacusioki od n. os. Jacenty; 
Łukaszówka od n. os. Łukasz; Patrówka od n. os. Piotr; Tomaszówka od n. os. 
Tomasz; Wiktorówka od n. os. Wiktor; Witkówka od n. os. Witek.

– przezwisko:
Nazwy terenowe: Cyganówka od. ap. cygan ‘nazwa nadana zapewne dla-

tego, że ziemie te należały do osoby, która postrzegana była jako nieuczciwa 
i kłamliwa’; Do Bogacza od ap. bogacz ‘nazwa nadana zapewne dlatego, że 
człowiek ten był bogaty’; Do Chmielnika od ap. chmiel ‘nazwa nadana zapew-
ne dlatego, że człowiek ten zajmował się uprawą chmielu’; Do Klepacza od n. 
m. Kleparz ‘nazwa nadana zapewne dlatego, że osoba ta sprzedawała na kra-
kowskim Kleparzu’; Do Kmiecia od ap. kmieć ‘nazwa nadana zapewne dlatego, 
że człowiek ten był zamożnym gospodarzem’; Do Owieczki od ap. owieczka 



27TOPONIMY GMINY ŻEGOCINA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ LINGWISTYKI KULTUROWEJ

‘nazwa nadana zapewne dlatego, że człowiek ten hodował owce’; Do Pisarza 
od ap. pisarz ‘nazwa nadana zapewne dlatego, że człowiek ten pisał wiersze’;  
Do Prawego od czas. prawować pot. ‘spierać się, kłócić; nazwa została nadana 
zapewne dlatego, że człowiek ten stale spierał się i kłócił z sąsiadami’; Do Zie-
mianina od ap. ziemianin ‘nazwa nadana zapewne dlatego, że był to właściciel 
majątku ziemskiego’; Do Żebraka od ap. żebrak ‘nazwa nadana zapewne dlate-
go, że dawniej człowiek ten utrzymywał się z jałmużny’; Do Żydów od ap. żyd 
‘nazwa została nadana zapewne dlatego, że teren ten należał do osoby, która 
postrzegana była jako chytra i skąpa’; Góralówka od ap. góral ‘nazwa nadana 
zapewne dlatego, że człowiek ten pochodził z gór’; Na Pańskim od ap. pan ‘na-
zwa nadana zapewne dlatego, że ziemie te należały do Pana (Sagatowskiego); 
Pod Cyganem od ap. cygan ‘nazwa została nadana zapewne dlatego, że ziemie 
te należały do osoby, która postrzegana była jako nieuczciwa i kłamliwa’; U Kę-
dziora od ap. kędzior ‘pasemko wijących się włosów, lok, pukiel’; nazwa została 
nadana zapewne dlatego, że teren ten należał do człowieka, który miał kręcone 
włosy’; Za Pocieszką od cz. Pocieszać ‘nazwa nadana zapewne dlatego, że czło-
wiek ten pocieszał ludzi’. 

Nazwy miejscowe: Golonkówka od cz. golić ‘oszukiwać, naciągać ludzi, 
pozbawiać ich pieniędzy; nazwa została nadana zapewne dlatego, że teren ten 
zamieszkiwany był przez osoby nieuczciwe, oszukujące się nawzajem’; Kędziory 
od ap. kędzior ‘nazwa nadana zapewne dlatego, że teren należał do człowieka, 
który miał kręcone włosy’; Kmieciówka od ap. kmieć ‘nazwa nadana zapewne 
dlatego, że teren należał do człowieka, który był to bardzo zamożny’; Kuce od ap. 
kuc ‘mały koń; nazwa została nadana zapewne dlatego, że właściciel tego terenu 
hodował małe konie zwane kucami’; Kulawiaki od ap. kulawy ‘nazwa została 
nadana zapewne dlatego, że teren ten zamieszkiwany był przez rodzinę, której 
członkowie byli utykający’; Przybyszówka od ap. przybysz ‘człowiek, który do-
kądś przybył, sprowadził się; nazwa została nadana zapewne dlatego, że teren ten 
zamieszkiwały osoby nieznane, nowoprzybyłe’.

Językowy obraz gminy Żegocina dopełniają także nazwy, gdzie odniesieniem 
jest określenie czasu powstania obiektu, np.: Na Nowsiu od wyr. przyim. na no-
wej wsi; Nowa Wieś; Nowe Osiedle bądź obrazowanie rzeczywistości wojennej: 
Koszary tj. domy przeznaczone dla wojska; Gródek, tj. miejsce obronne otoczone 
ostrokołem, rowem, wałem lub murami’; czy Węgry jako nazwa geograficzna 
wskazuje na stacjonowanie w czasie I wojny światowej na tym terenie wojsk wę-
gierskich.

Podsumowanie

1. Mając na uwadze  fakt,  że nazwy własne nie odtwarzają i nie tworzą rze-
czywistości, ale eksponują te cechy obiektu, które w momencie nominacji wydały 
się użytkownikowi ważne, przedstawione w powyższym materiale mikro- i ma-
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krotoponimy pozwalają19 na odzwierciedlenie pewnej kategoryzacji świata, a tak-
że wskazanie, w jaki sposób mieszkańcy pojmowali i wartościowali otaczające 
ich środowisko. JOS wyłaniający się z przedstawionych powyżej nazw dostarcza 
zatem informacji na temat samego człowieka – tego gdzie żył, w jakim przeby-
wał środowisku (przestrzeni) oraz czym się zajmował. Stąd też w zgromadzonym 
materiale przeważają toponimy określające roślinność (Brzeziny, Dębiny, Olszy-
na), charakter i ukształtowanie terenu (Dolin, Padoły, Na Uwrociu), wskazujące 
na właściciela posiadającego daną ziemię (Witkówka, Biedroniówka, Tyndelów-
ka) i znajdujące się w jego otoczeniu obiekty (Troc, Młyńsko, Cegielnia). Tak 
liczne toponimy, określające właściwości i charakter krajobrazu, opisujące pracę 
i działania osadników dążących m.in. do pozyskania pożywienia, ukazują obraz 
wsi, w której najistotniejsze wydaje się być przywiązanie do ziemi oraz szacunek 
do wydawanych przez nią plonów (Buraczysko, Wygony). 

2. Wiele z omówionych nazw, które w swojej podstawie mają nazwy osobo-
we (imiona, nazwiska, przezwiska), wyrażają pewien aspekt emocjonalny oraz 
wartościujący, co widoczne jest na podstawie geonimów zawierających ocenę 
wyglądu (Kędzior, Kulawiaki, Kuce) czy postawy człowieka (Golonkówka, Do 
Prawego, Cyganówka).

3. Zgromadzone na terenie gminy Żegocina makro- i mikrotopinimy są świa-
dectwem faktów historycznych (Węgry, Koszary), kulturowych (Ordynaria, Fol-
wark), religijnych (Do Krzyża, Pod Krzyżem).W tym miejscu trudno nie zgodzić 
się ze słowami Z. Kalety, że nazwy własne, mimo iż są głównie „jednostkami 
służącymi do identyfikacji indywidualnych osób, miejscowości czy innych 
obiektów, zawierają kulturoznawcze i faktograficzne bogactwo”20, które ujawnić 
możemy, poddając je szczegółowym badaniom także z zakresu językoznawstwa 
kulturowego21.

4. Analiza materiału pokazała również, iż dobór tak różnych kategorii w pro-
cesie nazywania toponimów terenowych oraz miejscowych wiąże się z dawnymi 
realiami życia osadników, a także potrzebą określenia najistotniejszych i najczę-
ściej użytkowanych przez nich miejsc. Tak zróżnicowana typologia oraz moty-
wacja semantyczna anojko- i ojkonimów swe odzwierciedlenie odnajduje w ich 
budowie formalnej. W przypadku makrotoponimów, gdzie podstawę tworzą ape-
latywy 81% toponimów należy do nazw jednowyrazowych, 17% tworzą wyra-
żenia przyimkowe, a zaledwie 2% złożenia przym. + rzecz. / rzecz. + przym. 
W nazwach terenowych natomiast wyrażenia przyimkowe stanowią wyraźną do-
minantę, tj. aż 58%, złożenia przym. + rzecz./ rzecz. + przym. dotyczą 6% nazw, 
nazwy jednowyrazowe z kolei odnoszą się do niespełna 36%. Warto dodać, iż 

19 R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red.  
J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 343.

20 Z. Kaleta, Teoria nazw własnch, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetels-
ka-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998, s. 16.

21 Ibidem.
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przewaga nazw analitycznych w przypadku obiektów niezamieszkałych wiąże 
się z tym, iż w przeważającej części pełnią one funkcje lokalizujące, sytuując 
dany obiekt względem innego, stąd też potrzeba ich czytelniejszej onimizacji. 
Przeprowadzona analiza wykazała również, że występujących na terenie całej 
gminy ojkonimów jest znacznie mniej niż w przypadku anojkonimów. Ponad-
to, wiele z nich zarejestrowanych zostało także w zbiorze nazw terenowych, co 
wynika zapewne z faktu, iż  nazwy miejscowe, jak np. nazwy przysiółków, są 
pod względem semantycznym i formalnym bliskie nazwom terenowym, bo to 
najczęściej od nich zostały utworzone poprzez przeniesienie nazwy będącej okre-
śleniem obiektu niezamieszkałego na nazwę określającą obiekt zamieszkały22.

5. Przegląd językowego materiału ukazał ponadto, że w całym zbiorze brak 
jest, tworzonych od najdawniejszych czasów, nazw patronimicznych, które 
wskazywałyby na  potomków osoby, od której imienia, przezwiska bądź nazwi-
ska stworzona została nazwa toponimu. 

WYKAZ SKRÓTÓW
ap. – appellativum
wyr. przyim. – wyrażenie przyimkowe
przym. – przymiotnik
cz. – czasownik
licz. – liczebnik
n. – nazwa
n. m. – nazwa miejscowa
n. os. – nazwa osobowa

22 H. Górnowicz, Nazwy terenowe i ich podział, [w:] Geografia nazewnicza, red. K. Rymut, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 7.
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Uchwalenie w 1573 r. konfederacji warszawskiej, gwarantującej swobodę 
wyznaniową i wolność sumienia, a następnie dążenie do utrzymania w mocy 
jej postanowień, stały się zarzewiem wieloletnich burzliwych dyskusji i spo-
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rów międzywyznaniowych1. Świadomość zagrożeń, jakie ustawa tolerancyj-
na i usankcjonowana prawnie wielowyznaniowość niosły dla pozycji Kościoła 
w Rzeczypospolitej, a także dla politycznego porządku państwa, znalazła wyraz 
w ogłaszanych w kolejnych dekadach licznych pismach polemistów katolickich, 
wśród których zwłaszcza u schyłku XVI wieku czołową rolę odgrywał – z racji 
pisarskiego talentu i rosnącego osobistego autorytetu – ksiądz Piotr Skarga. Jego 
teksty polemiczne skierowane przeciwko konfederacji zyskiwały w kolejnych 
edycjach odmienne redakcje skorelowane z dynamicznie zmieniającą się sytu-
acją polityczną i wyznaniową. 

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia i scharakteryzowania 
pracy autora Kazań sejmowych nad jego własnymi pismami polemicznymi. Pod-
jęta zostanie analiza zakresu dokonanych zabiegów redakcyjnych oraz ich wpły-
wu na strukturę tekstu utworów w kolejnych edycjach, a także na ostateczny 
kształt i wymowę badanych dzieł. 

Przedmiotem tejże analizy będą dzieła: Upominanie do ewangelików i Prze-
stroga do katolików (1592), Proces konfederacyjej (1595), Proces na konfedera-
cyją (1596), Dyskurs na konfederacyją (1607), tworzące cykl wypowiedzi po-
święconych przede wszystkim konfederacji warszawskiej, a także nawiązujących 
do zburzenia zboru krakowskiego przy ulicy św. Jana. Utwory te stanowią, szcze-
gólnie z perspektywy edytorskiej, cenny poznawczo materiał, który do tej pory 
nie został dogłębnie zbadany. 

1 Literatura przedmiotu dotycząca konfederacji warszawskiej i polemik wokół niej jest niezwy-
kle bogata. Wśród licznych prac wymienić należy m.in.: A. Brückner, Nienawiść wyznaniowa za 
Zygmunta III. Szkic obyczajowy i literacki, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1902, s. 403-418, 
499-509, 595-610; W. Czapliński, Parę uwag o tolerancji w Polsce w okresie kontrreformacji, 
[w:] O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, Warszawa 1966, s. 101-129; S. Gruszecki, 
Społeczne oblicze konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1968, t. 13, 
s. 145-157; M. Korolko, Spory i polemiki wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573-1576, 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, t. 19, s. 79-102; idem, Klejnot swobodnego sumienia. 
Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573-1658, Warszawa 1974; K. Lepszy, Wal-
ka sejmowa o konfederację warszawską w roku 1587, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1959, 
t. 4, s. 113-137; S. Płaza, Nowe spojrzenie na konfederację warszawską z 1573 r., „Czasopismo 
Prawno-Historyczne” 1969, t. 21, z. 2, s. 193-200; S. Ptaszycki, Losy konfederacji warszawskiej  
r. 1573 w świetle nowych materiałów, „Reformacja w Polsce” 1934, t. 6, s. 106-121; J. Siemieński, 
W obronie „dóbr” konfederacji warszawskiej 1573, „Reformacja w Polsce” 1928, t. 5, s. 98-103; 
J. Tazbir, Obraz heretyka i diabła w katolickiej propagandzie wyznaniowej w XVI-XVII w., „Kwar-
talnik Historyczny” 1981, nr 4, s. 939-953; idem, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji 
w Polsce XVI-XVII w., Warszawa 1967; W. Weintraub, Tolerancja i nietolerancja w dawnej Polsce, 
„Twórczość” 1972, nr 12, s.72-88; T. Wojak, Uwagi o tolerancji w Polsce na tle polemiki wyzna-
niowej w XVI wieku, [w:] Wkład protestantyzmu do kultury polskiej, pod red. T. Wojaka, Warszawa 
1970, 44-90; S. Gruszecki, Społeczne oblicze konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reforma-
cja w Polsce” 1968, t. 13, s. 145-157; I. Hryniewicz, Wołanie na tumult. Prolegomena do badań 
nad przemocą w stosunkach międzywyznaniowych w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, „Acta 
Universitatis Lodziensis”. Folia Litteraria Polonica 2013, nr 3, z. 21, s. 67-95; H. Wisner, Walka 
o realizację konfederacji warszawskiej za panowania Zygmunta III Wazy, „Odrodzenie i Reforma-
cja w Polsce” 1974, t. 19, s. 129-149; W. Sobieski, „A nie o wiarę”. Spór o konfederację warszaw-
ską 1573, „Reformacja w Polsce” 1928, s. 60-67.
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Pierwsze wydania dyptyku Upominanie do ewangelików i Przestroga do ka-
tolików były anonimowe i autonomiczne (tzn. niewłączone do żadnych więk-
szych zbiorów). Pisma te ukazały się 1592 r. w Krakowie w Drukarni Łazarzo-
wej, po czym ponownie (również w tym samym roku) w Poznaniu w oficynie 
Jana Wolraba, drukującej na potrzeby jezuitów. Za życia Skargi miały się do-
czekać jeszcze dwóch kolejnych edycji: w 1600 r. zostały dołączone do kolekcji 
Kazań o siedmi sakramentach, a w roku 1610 – do zbioru Kazania przygodne. 
Obie edycje tłoczone były w Krakowie, w drukarni Piotrkowczyka, specjalizują-
cej się w dziełach o tematyce religijnej (kontrreformacyjnej), przede wszystkim 
pióra jezuitów. Co więcej, wiele lat po śmierci Skargi teksty Upominania i Prze-
strogi wydano jeszcze dwukrotnie – w 1691 r. w Krakowie i w 1738 r. w Wilnie 
(w zbiorze Kazań przygodnych), przy czym oba wydania powielają tekst dzieł za 
edycją z 1600 roku. Zarówno Upominanie, jak i Przestroga nigdy nie ukazały się 
jako samodzielne druki, zawsze publikowane były razem. W przypadku Procesu 
konfederacyjej mamy do czynienia tylko z jednym − krakowskim wydaniem, 
wytłoczonym w oficynie Piotrkowczyka w 1595 r.2. Rok później (1596) spod tej 
samej prasy wyszedł Proces na konfederacyją. Dwie kolejne edycje tego dzieła, 
podobnie jak Upominanie i Przestroga, zostały dołączone do zbiorów Kazania 
o siedmi sakramentach (1600) i Kazania przygodne (1610). Dyskurs na konfede-
racyją, wydany po raz pierwszy w Krakowie w 1607 r., za życia autora doczekał 
się jednej edycji – w 1610 r. w Kazaniach przygodnych3. 

Cykl pism polemicznych, o którym tu mowa, nie doczekał się jak dotąd wy-
czerpujących analiz filologicznych, a także – by zacytować Jerzego Starnawskie-
go − „omówienia z uwzględnieniem najnowszych metod badawczych”4. Litera-
tura przedmiotu jest zatem dość skromna. 

Wśród tych najważniejszych prac jest monografia Tadeusza Grabowskie-
go przedstawiająca Skargę − walecznego polemistę na tle szesnastowiecznej 
polskiej literatury religijnej5. Powstała też nieoceniona rozprawa Mirosława 
Korolki dotycząca polemiki konfederacyjnej, w której rysuje on portret Skargi 
jako polemisty ofensywnego, a nadto pisarza precyzyjnie i w sposób przemy-
ślany konstruującego kolejne broszury antykonfederacyjne6. Te uznał badacz 

2 Pojedyncze wydania w przypadku dzieł Skargi należą do rzadkości. Obok wspomnianego 
Procesu..., raz tylko opublikowany został przekład utworu Campiona pt. Dziesięć wywodów dla 
których Edmundus Kampianus, z Londynu, SJ, wszystkie heretyki, co nauczeńsze w Angliej na dys-
putacyją około wiary wyzwał (Wilno 1584), dokonany przez jezuitę (zob. M. Komorowska, Prole-
gomena do edycji dzieł Piotra Skargi, Kraków 2012, s. 85, 87). 

3 Na karcie tytułowej nie podano nazwy drukarni. Można jednak przypuszczać, że skoro ukazał 
się on w Krakowie, wyszedł spod prasy Piotrkowczyka.

4 J. Starnawski, Piotr Skarga w legendzie wieków, [w:] idem, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek 
XVI-XIX). Studia i materiały, Kraków 2009, s. 94-135; zob. także m.in. M. Komorowska, op.cit., 
s. 7, 14. 

5 T. Grabowski, Piotr Skarga na tle katolickiej literatury religijnej w Polsce wieku XVI (1536-
1612), Kraków 1913.

6 M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia…, op.cit. 
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za świadectwo najwyższych pisarskich umiejętności Skargi w kierowaniu wolą, 
uczuciami i emocjami czytelnika w walce z ustawą tolerancyjną (szczególnie 
Upominanie do ewangelików). Pisma antykonfederacyjne stały się także przed-
miotem badań Janusza Tazbira, wskazującego na Skargę jako czołowego przed-
stawiciela przeciwników konfederacji, który aprobował przymus wyznaniowy 
i utożsamiał tolerancję z ateizmem7. W podobnym tonie wypowiada się Janusz 
Małłek, przedstawiając autora Kazań sejmowych − polemistę stanowczego i nie-
ugiętego, jako zwolennika stosowania przymusu w nawracaniu dysydentów, na 
który przyzwalały − zdaniem Skargi − Biblia i pisma patrystyczne8. Krzysztof 
Obremski analizował retoryczno-stylistyczne ambiwalencje pism polemicznych 
Skargi9, a Krzysztof Koehler stawiał pytanie o ich wpływ (szczególnie Upomina-
nia do ewangelików) na sytuację polityczno-wyznaniową w Rzeczypospolitej10. 

Bronisław Natoński pisze o Skardze jako jednym z czołowych przedstawicieli 
kontrowersji katolickiej11, a Stanisław Obirek wskazuje na ścisłe zespolenie dzia-
łalności polemicznej jezuity z przestrzenią polityki12. W obszar badań nad języko-
wym kunsztem Skargowskiej prozy polemicznej wpisują się studia Doroty Jary po-
święcone związkom dzieł autora Kazań sejmowych ze sztuką wymowy i technikom 
argumentacyjnym oraz źródłom inwencji13, a także artykuł Justyny Dąbkowskiej-
-Kujko prezentujący strategie retoryczne wybranych pism antykonfederacyjnych14. 
Paweł Makurat w króciutkim szkicu pisma wymierzone przeciwko ustawie tole-
rancyjnej uznaje za jedne z najbardziej znaczących w działalności jezuity15. 

Dla studiów o charakterze edytorsko-filologicznym szczególne znaczenie 
mają prace Magdaleny Komorowskiej, zwłaszcza książka wprowadzająca w pro-

7 Zob. np.: J. Tazbir, Polscy polemiści wyznaniowi wobec prześladowania antytrynitaryzmu 
w XVI w., „Przegląd Historyczny” 1962, t. 53, z. 4, s. 717-729; idem, Polskie i obce opinie o kon-
federacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, t. 19, s. 151-160; idem; Piotr 
Skarga, szermierz kontrreformacji, Warszawa 1983.

8 J. Małłek, Piotr Skarga jako problem dialogu ekumenicznego protestantów i prekursor kon-
fesjonalizacji trydencko-katolickiej w Polsce, „Litteraria Copernicana” 2015, nr 1, z. 15, s. 40-51.

Badacz wyraźnie wskazuje również Skargę (obok Hozjusza) jako prekursora konfesjonalizacji 
trydencko-katolickiej w Rzeczypospolitej (zob. J. Małłek, op.cit., s. 45, 50). 

9 K. Obremski, Konfederacja warszawska, ksiądz Piotr Skarga i mowa podszyta nienawiścią, 
„Terminus” 2013, t. 15, z. 1, s. 51-80.

10 K. Koehler, Boży podżegacz: opowieść o Piotrze Skardze, Warszawa 2012.
11 B. Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna od XVI do XVIII wieku. 

Nauka i piśmiennictwo, Kraków 2003.
12 S. Obirek, Od Piotra Skargi (1536-1612) do Michela de Certeau (1925-1986), albo od trium-

falizmu do uczestnictwa, „Litteraria Copernicana” 2015, nr 1, z. 15, s. 108-125.
13 D. Jara, Warsztat pisarski Piotra Skargi – retoryczne ukształtowanie wybranych pism pole-

micznych królewskiego kaznodziei, Lublin 2013; Eadem, Topika inwencyjna, czyli tworzywo tema-
tyczne i warstwa argumentacyjna wybranych pism polemicznych Piotra Skargi, „Acta Universitatis 
Lodziensis”. Folia Litteraria Polonica 2013, nr 3, z. 2, s.145-158.

14 J. Dąbkowska-Kujko, Skarga „o zachowaniu z heretyki”. Strategie retoryczne prozy pole-
micznej jezuity, [w:] Mądrość literatury, pod red. P. Panasa i A. Tyszczyka, Lublin 2016, s. 81-101.

15 P. Makurat, Ksiądz Piotr Skarga jako pisarz polemista, „Київські полоністичні студії” 
2013, t. 23, s. 36-39.
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blematykę zagadnień edytorskich w dziełach Skargi16. Chociaż pismom wymie-
rzonym w konfederację badaczka poświęca stosunkowo niewiele miejsca, to pro-
ponuje innowacyjne rozwiązanie w odniesieniu do wyboru podstawy wydania 
dla pism polemicznych. Problem ten rozpatruje szczególnie względem Upomina-
nia, któremu spośród antykonfederacyjnych broszur poświęca w rozprawie naj-
więcej uwagi. Dzieła te – jak wskazuje Komorowska – wyrażają oficjalne stano-
wisko polskiego duchowieństwa w sprawie objętych ekskomuniką orędowników 
konfederacji17. Uczona, mając na względzie głównie czynnik socjologiczno-lite-
racki, jednoznacznie opowiada się za przyjęciem editio princeps jako podstawy 
ewentualnej edycji krytycznej z uwagi na fakt powstania dzieła pod wpływem 
konkretnych wydarzeń historycznych oraz najsilniejszego oddziaływania utwo-
ru w jego pierwotnym kształcie18. Propozycja ta jest pewnym novum w świetle 
powszechnie przyjętej w sztuce edytorskiej zasady obierania editio ultima za po-
stawę wydania. 

Dzieła poświęcone konfederacji uznaje badaczka za najbardziej kontrower-
syjną cześć spuścizny literackiej Skargi, jego samego natomiast przedstawia 
jako nieugiętego polemistę, pisarza, który niestrudzenie udoskonalał swoje tek-
sty, poddając je w kolejnych edycjach różnorodnym zabiegom redakcyjnym: re-
dukował mniejsze bądź większe fragmenty, stosował amplifikacje, dokonywał 
zmian kompozycyjnych oraz stylistycznych. Te ostatnie wpływały na poprawę 
jakości tekstu (np. zwiększały precyzję i siłę oddziaływania użytych argumentów 
bądź eliminowały błędy m.in. w postaci literówek, nieprawidłowego szyku czy 
niewłaściwego słowa). Skutkowały nierzadko także modyfikacją tonu wypowie-
dzi (np. zaostrzały go, co daje się zaobserwować choćby w przypadku Procesu 
konfederacyjej i Procesu na konfederacyją). Podejmując zagadnienie związane 
z warstwą argumentacyjną dzieł antykonfederacyjnych, Komorowska zwraca 
uwagę na powtarzalność wątków, przykładów czy obrazów w kolejnych broszu-
rach. Tę kwestię badaczka ponownie podjęła i rozwinęła w artykule, w którym 
zanegowała tezę o Skardze-autoplagiatorze, wskazując, iż pisarz wykorzystując 
w utworach tematycznie do siebie zbliżonych jednakowe lub podobne treści, każ-
dorazowo sytuował je w nowych kontekstach19. 

*   *   *

Lata poprzedzające oficjalne wystąpienie Skargi przeciwko konfederacji 
warszawskiej nie należały do spokojnych. W walce o egzekucję postulatów 

16 M. Komorowska, Prolegomena...., op.cit.
17 Zob. ibidem, s. 50.
18 Zob. ibidem, s. 188-191. 
19 M. Komorowska, Mówca czy autoplagiator? W poszukiwaniu „książki miejsc wspólnych” 

Piotra Skargi, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Litteraria Polonica 2013, nr 3, z. 21, s. 113-
127.
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zawartych w ustawie z 1573 r. górę zdawali się brać jej zwolennicy, czego wy-
razem się stało usankcjonowanie w pacta conventa zapisów konfederacji jako 
fundamentu polityki wyznaniowej Rzeczypospolitej. Kolejnym krokiem było 
prawne wcielenie w życie postanowień dokumentu na mocy przysięgi korona-
cyjnej złożonej przez króla Zygmunta III Wazę w 1587 r. Już jednak w roku 
koronacji do kontrofensywy przystąpiło duchowieństwo katolickie z biskupem 
Hieronimem Rozrażewskim na czele, który w protestacji wskazał na nieważ-
ność przysięgi monarchy złożonej pod przymusem możnych20. W sprawie głos 
zabrał także papież Sykstus V, który w listach przynaglał duchownych do nie-
ustępliwej walki przeciwko heretykom. Okres batalii toczących się przeciwko 
konfederacji w pierwszych latach panowania Zygmunta III zakończył w 1589 
r. synod piotrkowski, który umocnił nieprzejednaną postawę strony katolickiej 
w stosunku do ustawy tolerancyjnej21. 

Powstanie Upominania do ewangelików i Przestrogi do katolików, dzieł da-
jących początek całemu cyklowi pism antykonfederacyjnych, łączyło się ściśle 
z wydarzeniami z 1591 r., a konkretnie z tumultem krakowskim, w czasie którego 
zniszczono otwarty w 1572 r. i mieszczący się w zachodniej pierzei ul. św. Jana 
zbór luteran i kalwinistów, zwany Brogiem22. Po raz pierwszy budynek został 
zaatakowany w 1574 r. i wtedy doszło do jego częściowego zniszczenia. Choć 
władze surowo ukarały przynajmniej niektórych uczestników tych zamieszek, 
kolejny tumult miał miejsce w roku 1587. W 1591 r. zbór został doszczętnie spa-
lony i już nieodbudowany. 

Temu właśnie wydarzeniu, w którym – jak w poprzednich tumultach – brali 
udział studenci Akademii Krakowskiej, uczniowie szkół parafialnych, katoliccy 
mieszczanie i plebs, Skarga poświęcił w Upominaniu szczególną uwagę i dzieło 
to można w pewnej mierze uznać za reakcję kaznodziei na kierowane przez pro-
testantów pod adresem katolików oskarżenia. 

Nie bez znaczenia dla powstania Upominania miały również zjazdy dysyden-
tów w Chmielniku (1591) i Radomiu (1592), będące kolejnymi próbami docho-
dzenia i obrony przez nich swoich praw.

Powstanie w 1595 r. Procesu konfederacyjej – dzieła będącego zarówno 
kolejnym „ogniwem polemicznym” względem Upominania, jak też pierw-
szym „stawiającym konfederację warszawską przed trybunałem oskarżenia”23, 
oraz wydanego rok później Procesu na konfederacyją wiązało się wydarzenia-
mi z 1593 r., a konkretnie z uchwaleniem przez sejm konstytucji o tumultach. 
Fakt ten zapoczątkował trwającą do 1606 r. walkę o wyegzekwowanie proce-
su konfederacji warszawskiej. Ów ofensywny okres zakończył upadek rokoszu 

20 Zob. M. Korolko, Klejnot..., op.cit., s. 93.
21 Zob. ibidem, s. 94.
22 Zob. m.in.: M. Komorowska, Prolegomena..., op.cit., s. 50.
23 M. Korolko, Klejnot..., op.cit., s. 99.
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Zebrzydowskiego, co w konsekwencji doprowadziło do wycofania politycznego 
poparcia szlachty dla konfederacji. Również w tym samym roku (1606) Zygmunt 
III Waza, po uprzednich rozmowach ze Skargą i Fryderykiem Bartschem, odmó-
wił podpisania dokumentu zakazującego tumultów religijnych. Rok 1606 uznać 
można zatem za swoiste zamknięcie wieloletniego procesu ustawy tolerancyjnej 
z 1573 r.24. W przywołany kontekst wpisuje się wydana w 1607 r. najkrótsza spo-
śród antykonfederacyjnych broszur − Dyskurs na konfederacyją, uznawana także 
za streszczenie Procesu konfederacyjej25. 

*  *   *

Przekształcenia, jakim w kolejnych edycjach podlegały teksty Upominania 
do ewangelików i Przestrogi do katolików, są wielopoziomowe. Należą do nich 
głównie różnorodne modyfikacje stylistyczne, polegające na przeformułowaniu 
zdania (lub zdań) bądź na zmianie szyku frazy. I chociaż w większości przypad-
ków nie dochodziło do utraty pierwotnego sensu wyrażonej myśli, to są i takie 
miejsca, w których ingerencja pociągała za sobą istotną zmianę znaczeniową tre-
ści, o której decydował czasem zaledwie jeden wyraz26. 

Na zmiany semantyczne wpływ miały również amplifikacje i uzupełnienia, 
najczęściej kilkuwyrazowe lub kilkuzdaniowe. Dodane elementy czyniły kon-
kretne partie tekstu bardziej precyzyjnymi, uściślały wyrażane myśli, pełniły 
funkcje dopowiedzeń lub korygowały błędy. Tego rodzaju udoskonaleń w obrębie 
tekstów omawianych dzieł jest kilkanaście i występują głównie w Upominaniu.

Innym zabiegiem, zapewne podyktowanym troską o czystość języka, jest 
zastępowanie przez Skargę konkretnych wyrazów (szczególnie germanizmów), 
takich jak: hamować, folgować, ratować, buntować, bunt, ich synonimami bądź 
słowami o zwiększonym ładunku emocjonalnym. Wskazana predylekcja uwi-

24 Por. m.in. M. Korolko, Klejnot..., op.cit., s. 104; J. Tazbir, Państwo bez stosów…, op.cit.,  
s. 137-139.

25 Zob. M. Korolko, Klejnot..., op. cit., s. 104.
26 Tego typu korekty przeważnie miały przywrócić wypowiedzi poprawność gramatyczną, 

ale również zdarzały się zmiany nieznaczące, jak choćby polegające na odwróceniu kolejności 
dwóch wyrazów, np. Boska ręka (U 1592, 1600) → ręka Boska (U 1610). Odnosząc się do tek-
stów poszczególnych edycji dzieł polemicznych, posłużę się następującymi skrótami: Upominanie 
1592 → U 1592; Upominanie 1600 → U 1600; Upominanie 1610 → U 1610; Przestroga 1592 →  
P 1592; Przestroga 1600 → P 1600; Przestroga 1610 → P 1610; Proces konfederacyjej 1595 → 
PK; Proces na konfederacyją 1596 → PNK 1596; Proces na konfederacyją 1600 →PNK 1600; 
Proces na konfederacyją 1610 →PNK 1610.

O charakterze i różnorodności wprowadzanych przez Skargę zmian pisali również: M. Komo-
rowska, Prolegomena..., op. cit., s. 103-149; M. Kucała, Prolegomena filologiczne do edycji kazań 
ks. Piotra Skargi [niepublikowana praca magisterska napisana w Katedrze Edytorstwa i Nauk Po-
mocniczych Wydziału Polonistyki UJ pod kier. dr. hab. J. Gruchały, Kraków 1999], s. XVI-XVII; 
A. Szymczyk, Zmiany redaktorskie w wydaniach zbiorowych dzieł Piotra Skargi – epizod z edytor-
stwa staropolskiego [nieopublikowana praca magisterska napisana w Katedrze Edytorstwa i Nauk 
Pomocniczych Wydziały Polonistyki UJ pod kier. dr. hab. J. Gruchały, Kraków 2005].
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docznia się w wydaniach dzieł jezuity z lat 1609-161027. Tendencję tę można 
zaobserwować również w ostatnich wydaniach Upominania i Przestrogi (1610). 
Na przykład miejsce wyrazu bunt konsekwentnie zastąpiło ludoburstwo, a formy 
pohamować czy hamować zostały wyparte przez leksemy zatrzymać, odganiać, 
powściągnąć/powściągać. 

Pamiętać należy, że w przypadku dzieł polemicznych dbałość o elegancję czy 
styl wypowiedzi były dla Skargi priorytetem. Broszury antykonfederacyjne są 
przykładem tekstów użytkowych, narzędziem nieustannie reagującej na zmiany 
publicystyki. Z tego względu dużo ważniejsze są przekształcenia tekstu deter-
minowane zmieniającą się dynamicznie sytuacją polityczno-wyznaniową. Nie-
wątpliwie należy do nich redukcja obszernego, ponad dwudziestostronicowego 
fragmentu poświęconego krytyce konfederacji warszawskiej, który znikł z edycji 
Upominania z 1600 i 1610 r. Chodzi o partię tekstu zaczynającą się od: „Na te 
trzy rzeczy [...]” i kończącą się słowami: „[...] ukarać od urzędu może” (U 1592, 
s. 6-29). Zawarta w nim argumentacja, kierowana przez Skargę przeciwko usta-
wie tolerancyjnej, miała na celu udowodnić nieprawomocność zarówno samego 
dokumentu, jak też zawartych w nim ustaleń. W tym celu jezuita powołał się na: 
prawo Boskie (Dekalog), prawo kościelne (dekrety soborowe), pisma patrystycz-
ne, na których opiera się duża część prawa kanonicznego (m.in.: św. Augusty-
na, Cypriana, Hieronima, Leona, Grzegorza czy Bernarda), akty prawne wydane 
przez rzymskich cesarzy (m.in. Teodozjusza, Walentinianusa czy Martianusa) 
pozwalające karać heretyków, przysięgę królewską, w której monarcha zobowią-
zuje się do obrony kościoła i wiary katolickiej, dobre obyczaje, ustrój Rzeczy-
pospolitej, i w końcu „sam rozum przyrodzony”. Wszystkie wymienione aspekty 
stanowią dla jezuity źródło merytorycznej argumentacji, w oparciu o którą pod-
waża, kontestuje oraz ostatecznie obala zasadność i prawomocność przyjętego 
w dokumencie konfederacji warszawskiej „nowego” porządku rzeczywistości. 

Miejsce po usuniętym fragmencie wypełnił Skarga w edycjach z 1600 i 1610 
r. kilkuakapitową refleksją, rozpoczętą słowami: „Co się krzywdy [...]”, a zakoń-
czoną: „[...] mieć możecie” (U 1600, s. 445-447; U 1610, s. 406-408). Traktuje 
ona o krzywdach, jakich strona katolicka doświadczyła od dysydentów. Jezuita 
wskazuje instytucje i wartości poszkodowane w wyniku ich działań: Kościół, bi-
skupstwo krakowskie, urząd królewski, pokój sąsiedzki i w końcu dusze ludzkie, 
a następnie krótko omawia poniesione straty. Przeciwstawia im zdewastowany 
Bróg krakowski, by dowieść dysproporcji wzajemnie wyrządzonych krzywd. 
Nowo dodany fragment stanowi wprowadzenie do zagadnień, które autor szcze-
gółowo rozwija w całym dziele. Owo rozwinięcie konstruuje Skarga przede 
wszystkim z dwóch obszernych dyskursów pochodzących z pierwszych wydań 
Upominania (1592). Pierwszy z nich traktuje głównie o krzywdach Kościoła 
i Rzeczypospolitej. Jezuita dowodzi w nim, że obalenie zboru nie jest pogwałce-

27 Por. M. Komorowska, Prolegomena..., op.cit., s. 131.
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niem zasad konfederacji, są nimi natomiast m.in. liczne przypadki łupienia świą-
tyń katolickich i zagrabione dziesięciny28. W drugim autor skupia się na ukazaniu 
ewangelików jako tych, którzy rozrywają jedność Kościoła chrześcijańskiego. 
Podnosi także ponownie problem budowania zborów bez zezwolenia (wcześniej 
do tej kwestii odwołał się przy okazji opisu krzywd urzędu królewskiego i bi-
skupstwa krakowskiego) oraz rozwija myśl o dziesięcinie i negatywnych posta-
wach polskiego duchowieństwa katolickiego29. 

Przygotowując do druku edycje z 1600 i 1610 r., Skarga przeorganizował swój 
tekst i wprowadził wyraźne zmiany kompozycyjne w stosunku do pierwotnej posta-
ci dzieła (1592). Jedną z nich jest odwrócenie kolejności dwóch wskazanych wyżej 
passusów. Pierwszy, mówiący o krzywdach wyrządzonych Kościołowi i państwu, 
w wydaniu z 1592 r. znajdował się w końcowej części dzieła (U 1592, s. 40-48). 
W edycjach z 1600 i 1610 r. został umieszczony na początku (U 1600, s. 447-450; 
U 1610, s. 408-410) i tym samym bardziej wyeksponowany. Drugi, traktujący m.in. 
o szkodliwości herezji, w pierwszym wydaniu następował tuż po fragmencie poświę-
conym krytyce konfederacji warszawskiej (później usuniętym). W edycjach z 1600 
i 1610 r. Skarga umieścił go bezpośrednio po fragmencie traktującym o krzywdach 
Kościoła i państwa, po czym dodał jednozdaniową uwagę o przeniesieniu rozwa-
żań dotyczących konfederacji do dzieła następującego bezpośrednio po Upominaniu 
i Przestrodze, czyli do Procesu na konfederacyją; oba passusy scalił. W pierwszych 
wydaniach przedzielał je kilkuzdaniowy komentarz o następującej treści:

A iż P[an] Bóg szatańskie myśli i zawodzenia, i machinacyje jego na dobre 
Kościoła swego i cześć imienia wielkiego swego przywodzi, patrząc na to niespo-
dziane, nieumyślne, od dzieci, od ultajstwa, od robacząt, na poły cudowne zboru 
obalenie, upatruję ten osobliwy z tego pożytek: chce tego Pan Bóg po was, abyście 
po swej małej raneczce i niewielkim bólu naszę prawie śmiertelną katolicką ranę 
obejźrzeli i jako nas okrutnie boli, uważyli, iż na tak wiele kościołów naszych od 
was obalonych i spustoszonych, z żałością serdeczną patrzym.

Przywołany passus Skarga wykorzystał częściowo w tekście edycji z 1600 
i 1610 r., resztę zaś usunął. Do wskazanych wydań trafiło wyżej podkreślone 
zdanie, które jezuita umieścił pomiędzy nowo dodanym fragmentem a tym roz-
poczynającym szczegółowe rozważania na temat krzywd katolików, przesunię-
tym z końcowej do początkowej części dzieła. Zdanie umieszczone między tymi 
dwoma fragmentami stanowi swego rodzaju łącznik dla treści zawartych w obu 
ustępach. Wprowadza bezpośrednio do rozważań na temat szkód poniesionych 
przez stronę katolicką i określa kierunek wywodu jezuity, a także wyraźnie for-

28 O jeden swój zbór [...] − [...] trafić nie możecie: U 1592, s. 40-48; U 1600, s. 447-450; 
U 1610, s. 408-410. 

29 A kto mówi: „Jeśli Żydowie [...] − Gdzie tu dobre baczenie wasze? U 1592, s. 29-40; U 1600, 
s. 450-453; U 1610, s. 410-414. 
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mułuje cel, jaki Skarga pragnie osiągnąć nowo skomponowanym tekstem Upo-
minania – przedstawić stronę katolicką jako doświadczającą krzywd większych 
niż te, które stały się (i stają) udziałem ewangelików. 

Wprowadzone przez autora Żywotów świętych przekształcenia spowodo-
wały wyraźną zmianę problematyki Upominania w edycjach z 1600 i 1610 r. 
w stosunku do treści dzieła w pierwszych wydaniach. W pierwodruku dyskurs 
poświęcony krzywdom katolików był jedną z części broszury. Stanowił niejako 
kolejny etap rozważań na temat szkodliwości konfederacji warszawskiej, której, 
jak wspomniano, dotyczyła znaczna część Upominania z 1592 r. (ponad połowa). 
W edycjach z 1600 i 1610 r. problem szkód poniesionych przez stronę katolicką 
stał się głównym tematem Upominania. 

Tak radykalna zmiana problematyki dzieła nie jest przypadkowa, ale ściśle 
skorelowana z ówczesnymi wydarzeniami historycznymi. Początek XVII wie-
ku to czas coraz bardziej oczywistego zwycięstwa strony katolickiej i porażki 
zwolenników ustawy tolerancyjnej, co skutkowało przejawami nasilającej się 
przemocy wobec dysydentów30. Temat konfederacji, choć wciąż ważny, z wolna 
przestawał być centralny. Pojawiły się nowe wyzwania, a wśród nich – potrze-
ba swoistej legitymizacji aktów agresji ze strony katolickich współwyznawców 
i oszacowanie poniesionych przez każdą ze stron strat. 

*   *   *

Inną sytuację obserwujemy w przypadku Przestrogi do katolików. Między ko-
lejnymi jej edycjami nie zachodzą zmiany tak daleko posunięte jak w Upominaniu. 
Przede wszystkim nie dochodzi do wewnętrznego „przetasowania” fragmentów 
w obrębie dzieła. Głównym zabiegiem redakcyjnym w Przestrodze jest znacząca 
redukcja tekstu, ale ma ona miejsce dopiero w edycji z 1610 r. Usunięte zostały 
fragmenty poruszające przede wszystkim problematykę dziesięciny: jeden kilkuz-
daniowy i drugi obszerny31. Powstałych luk nie uzupełniono żadnymi innymi tre-
ściami. Pozostałe części zostały bezpośrednio ze sobą scalone, co w konsekwencji 
spowodowało skrócenie tekstu w ostatniej edycji o ponad połowę. Oprócz wska-
zanych fragmentów, redukcji w kilku miejscach uległy jeszcze nieznaczne partie, 
najczęściej kilkuwyrazowe. Miejsc tych Skarga również nie uzupełniał. 

Postać kolejnych dwóch broszur: Procesu konfederacyjej i Procesu na konfe-
deracyją, ukazuje, że znaczna ich część (co najmniej połowa) została skompono-

30 Zob. np. M. Korolko, Klejnot..., op. cit., s. 105; N.Z. Davis, Rytuały przemocy, „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 1987, t. 32, s. 37-63; J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, wyd. 
2, Kraków 2000, s. 99-102, 104-106, 108; K. Obremski, op. cit., s. 65-71; J. Tazbir, Polscy polemi-
ści..., op. cit., s. 717-728. 

31 Krótszy fragment: Dziesięciny, od sześciset lat [...] −[...] stękać i boleć niema? P 1592,  
s. 60-61; P 1600, s. 458; P 1610 – brak. Dłuższy fragment: Są niektórzy [...]− [...]siebie nie poto-
pili. P 1592, s. 69-84; P 1600, s. 461-466; P 1610 – brak.
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wana z fragmentów pochodzących z Upominania i Przestrogi32. Dzieła powstałe 
w 1592 r. stały się dla Skargi nie tylko zasobem przykładów, argumentów czy 
obrazów, za pomocą których zamierzał oddziaływać na odbiorcę, ale również 
rezerwuarem gotowych całostek tekstowych, które potraktował jako budulec 
Procesów. Wtórne wykorzystanie przez Skargę istniejącego już materiału literac-
kiego wyraźnie świadczy o użytkowym charakterze omawianych dzieł. Autor Ży-
wotów świętych nie tylko nadał zredukowanym fragmentom aktualną wymowę, 
ale przekształcił je tak, by zyskały odpowiednią dla ówczesnych realiów „siłę ra-
żenia”. Skarga posługiwał się ową literacką materią bardzo świadomie, w sposób 
przemyślany dokonując selekcji passusów umieszczanych w Procesach. 

A zatem w większości wypadków partie tekstów przejęte z Upominania i wy-
korzystane w Procesach nie pojawiają się w kolejnych edycjach (1600 i 1610) 
tego pierwszego, stały się bowiem budulcem nowych dzieł. Są to przede wszyst-
kim ustępy poświęcone krytyce konfederacji warszawskiej33. 

Wskazać można zaledwie jeden fragment obecny we wszystkich wydaniach 
obu Procesów, którego jezuita nie usunął z żadnej edycji Upominania34. Traktuje 
on o zakazie zawłaszczania ofiary należnej Bogu, a także o konsekwencjach gra-
bieży, jakimi są: utrata królestwa i doczesnego majątku oraz śmierć winowajców. 
Passus ten poddano różnorodnym modyfikacjom stylistycznym, które niekiedy 
skutkowały zmianą pierwotnego sensu i tonu wypowiedzi (został on wyraźnie 
zaostrzony). Oto przykład:

Upominanie do ewangelików
(1592, 1600, 1610)

Proces konfederacyjej (1595);
Proces na konfederacyją

(1596, 1600, 1610)
Przetoż jako Ananijasza i Zafirę karać 

was P[an] Bóg będzie, i jako na łupieżce 
i świętokradźce taki dekret swój puści, czego 
wam nie życzę, a pokuty od P[ana] Boga proszę.

Pomsty na cię u Boga żądać będę, abyć 
się tak stało jako Ananijaszowi i Zafirze: 
abyś i swoje dobrze nabyte zgubił, a twój 
potomek z tego pociechy nie miał, jeśli się nie 
upamiętasz.

32 Na fakt obecności w wymienionych dziełach fragmentów pochodzących z Upominania i Prze-
strogi zwróciła również uwagę J. Dąbkowska-Kujko (zob. op.cit., s. 81). Z dużym prawdopodobień-
stwem Skarga podczas tworzenia kolejnych swoich dzieł korzystał z osobistych notatek, a także go-
towych źródeł inwencyjnych, co może stanowić uzasadnienie dla licznych powtórzeń. Na ten temat 
zob. m.in.: M. Komorowska, Mówca czy autoplagiator..., op. cit., s. 114-115; eadem, Prolegomena..., 
op. cit., s. 62; eadem, Książki „miejsc wspólnych” w szkole, przekł. M. Skwara, [w:] Retoryka, pod 
red. M. Skwary, Gdańsk 2008 (Archiwum Przekładów „Pamiętnika Literackiego”), s. 158-178. Na 
temat metod kształtowania tekstów w epokach dawnych szerzej w: W. Pawlak, De eruditione compa-
randa in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku, Lublin 2012, passim.

33 [...] w Piśmie Ś[więtym] rozkazuje [...] − [...] cierpieć miała: U 1592, s. 7-12; PK, s. 6-9; 
PNK 1596, s. 26-34; PNK 1600, s. 480-484; PNK 1610, s. 435-438.

[...] samemu rozumowi [...] − [...] prawem koronnym nie jest: U 1592, s. 15-26; PK, s. 9-17; 
PNK 1596, s. 35-42; PNK 1600, s. 485-488; PNK 1610, s. 439-442.

34 Bo i Nabuchodonozor [...] – [...] proszę: U 1592, s. 46-47; PK, s. 4-5; PNK 1596, s. 12; PNK 
1600, s. 473; PNK 1610, s. 428.
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Omawiany fragment jezuita radykalnie przekształcił tylko raz – w tekście 
Procesu konfederacyjej, a następnie umieścił w Procesie na konfederacyją i tam 
pozostawił niezmieniony w kolejnych edycjach tego dzieła (z 1600 i 1610 r.).

Jeszcze dwie partie tekstu pochodzące z Upominania noszą ślady znaczących 
ingerencji redakcyjnych. W pierwszej wykazano sprzeczność konfederacji war-
szawskiej z prawem kościelnym, soborami i nauką wielkich doktorów Kościoła. 
Druga mówi o braku zgodności ustawy tolerancyjnej z prawem rzymskim. Oba 
passusy obecne w wydaniach z 1592 r. nie zostały uwzględnione w edycjach 
z 1600 i 1610 r.; umieszczono je natomiast we wszystkich wydaniach Proce-
sów (1595, 1596, 1600 i 1610). Wspomniane fragmenty najbardziej Skarga prze-
kształcił w Procesie na konfederacyją, ale drobniejsze modyfikacje w ich obrębie 
wprowadził już w Procesie konfederacyjej.

Największe zmiany znajdujemy w miejscu mówiącym o sprzeczności konfe-
deracji z nauką Kościoła. Skarga rozbił pierwotną kompozycję tego ustępu i wy-
raźnie go rozbudował, w szczególności refleksję nad myślą św. Augustyna, której 
poświęcił cały trzeci rozdział. W czwartym, znacznie mniejszym objętościowo 
od poprzedniego, autor odwołał się jedynie do nauki dwóch ojców Kościoła – 
Cypriana i Hieronima, świadomie pomijając innych uczonych teologów.

Drugi z fragmentów, dotyczący sprzeczności konfederacji z prawem rzymskim, 
zmienił Skarga głównie pod kątem stylistycznym, bez naruszania jego pierwotnego 
sensu. Tu także, choć w mniejszym zakresie, zastosował amplifikację, która obej-
mowała kilkuzdaniowy tekst zaczerpnięty z jednego z listów św. Augustyna.

W pozostałych miejscach pochodzących z Upominania nie spotkamy już zna-
czących przekształceń, choć faktem jest, że jezuita czasem redukował, dodawał 
bądź zmieniał pojedyncze słowo (czy słowa), jedno lub kilkuzdaniowy fragment 
lub dokonywał modyfikacji w obrębie szyku. Wprowadzane zmiany w różny 
sposób oddziaływały na kształt tekstu: czyniły go bardziej precyzyjnym bądź 
też szczegółowo rozwijały podjętą przez autora myśl, zwiększając siłę perswazji 
użytych argumentów. Oto jeden z przykładów:

Upominanie do ewangelików 
(1592)

Proces konfederacyjej 
(1595)

Proces na konfederacyją
(1596, 1600, 1610)

[...] i wiele bogów wnoszą, 
a niemal wszytkie do 
ateizmu nieznacznie 
prowadzą.

[...] i wiele bogów 
wnoszą.

[...] i wiele bogów przynoszą. Co 
i aryjańska sekta czyni: Chry-
stusa, innego Boga od Ojca 
wyznawając, i ci, którzy wie-
le Chrystusów, jako Pan sam 
mówi, ukazują, do tejże nie-
zbożności pogańskiej zmierzają.

Jak widać, w Procesie na konfederacyją poddane zmianom zdanie odnosi się 
już wprost do teologii znienawidzonych przez ogół szlachty antytrynitarzy, dość 
powszechnie przecież oskarżanych o ateizm. 
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Zauważyć należy, że Skarga, modyfikując w kolejnych wydaniach fragmenty 
pochodzące z pierwszej edycji Upominania, nie usuwał obszernych partii tekstu. 
Odrębny przypadek stanowi passus traktujący o przysiędze królewskiej i wy-
nikającej z niej powinności monarchy względem wiary katolickiej i Kościoła, 
jak również fragment mówiący o prawach koronnych i kwestiach dotyczących 
nadania przywilejów35. Jest to jedyny ustęp wyeliminowany z późniejszych edy-
cji Upominania (1600 i 1610), którego Skarga nie umieścił w żadnym z wydań 
obu Procesów. Uczynił to świadomie, o czym świadczy zamieszczona w miej-
scu, w którym się znajdował, uwaga, wskazująca – jak można sądzić – na to, że 
zwłaszcza za panowania arcykatolickiego Zygmunta III Wazy pouczenia kiero-
wane do władcy nie są już konieczne36.

W przypadku fragmentów pochodzących z Przestrogi obserwujemy nieco od-
mienny sposób pracy jezuity. Tu niektóre z nich Skarga traktuje jako wielofunkcyj-
ne, mogące stanowić tworzywo powstałych później Procesów37. Zasadniczo wska-
zać można jeden fragment obecny w kolejnych edycjach Procesów, tj. w Procesie 
konfederacyjej i dwóch wydaniach Procesu na konfederacyją (1596 i 1600), który 
autor usunął z Przestrogi. Uczynił to jednak dopiero w ostatniej edycji tego dzieła 
(1610). Jest to kilkuzdaniowy ustęp traktujący o dziesięcinach. Passus ten zreduko-
wał jezuita również w finalnym wydaniu Procesu na konfederacyją (1610)38. 

Pochodzące z Przestrogi, a umieszczone w Procesach partie tekstu w więk-
szości zachowują swą pierwotną postać lub ulegają nieznacznym zmianom, 

35 Przeciwna [...] – [...] niemasz: U 1592, s.12-15.
36 PK (1595): „Nie dotykam innych praw koronnych starych o obronach kościołów i zatrzy-

maniu wszytkich nadania przywilejów i wolności ich. Nie wspominam przysięgi królów, w której 
pierwej prawa kościelne i obronę ich poprzysięgają. Wszytki ty ta konf[ederacyja] psuje i burzy, na 
żadną się sprawiedliwość nie oglądając”.

PNK (1596, 1600, 1610): „Nie dotykam innych praw koronnych starych o obronach kościołów 
i zatrzymaniu wszytkich nadania przywilejów i wolności ich. Nie wspominam przysięgi królów, 
w której pierwej prawa kościelne i obronę ich poprzysięgają. Wszytki ty ta konf[ederacyja] psuje 
i burzy, na żadną się sprawiedliwość nie oglądając. Jeśli królowie obiecują i przysięgają kościo-
łów bronić i praw ich dochowywać, jako herezyj dopuścić się mają, które wszytkie prawa 
kościelne psują i Kościół Boży rozrywają i gubią, a jako ś[więty] Augustyn rzekł, wiarę chrze-
ścijańską niszczą?”.

37 [...] tak rozmyślnie [...] – [...] nie słucha: P 1592, s. 52-58; PK, s. 19-22.
Święty Ludwig [...] – [...] dopuszczają: P 1592, s. 54-55; PK, s. 20-21; PNK 1596, s. 55-56; 

PNK 1600, s. 495; PNK 1610, s. 448-449.
Gdy syn [...] – [...] karać nie będą: P 1592, s. 56; PK, s. 21; PNK 1596, s. 56-57; PNK 1600, 

s. 496; PNK 1610, s. 449.
[...] jako krew [...] – [...] wypłaci: P 1592, s. 56-57; PK, s. 21-22; PNK 1596, s. 57; PNK 1600, 

s. 496; PNK 1610, s. 449.
[...] na tak szkodliwe [...] – [...] nie ma: P 1592, s. 60-61; PK, s. 23; PNK 1596, s. 57-58; PNK 

1600, s. 496; PNK 1610, s. 449-450. 
Izali [...] – [...] czynili: P 1592, s. 60-63; PK, s. 23-25.
Jeszcze się wżdy [...] – [...] czynili: P 1592, s. 61-63; PK, s. 24-25; PNK 1596, s. 61-62; PNK 

1600, s. 498; PNK 1610, s. 451.
38 Dziesięciny [...] – [...] niema: P 1592, s. 60-61; P 1600, s. 458; P 1610 – brak; PK, s. 23; PNK 

1596, s. 57-58; PNK 1600, s. 496; PNK 1610 – brak.
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głównie stylistycznym, bez naruszenia sensu. W przeważającej części wszelakie 
modyfikacje autor wprowadził dopiero w Procesie na konfederacyją. W Procesie 
konfederacyjej tekst poszczególnych passusów wywiedzionych z Przestrogi za-
sadniczo pozostał bez zmian.

Analiza kompozycyjna wszystkich wydań Procesu konfederacyjej i Procesu 
na konfederacyją, jakie ukazały się za życia autora, ujawnia różnorodność spo-
sobów, jakimi Skarga posługuje się w „zarządzaniu” fragmentami pochodzącymi 
z Upominania i Przestrogi. W większości przypadków umieszcza w Procesach 
spójne, ciągłe wywody, nie naruszając ich wewnętrznej kompozycji. Nierzadko 
tworzy z nich także autonomiczne rozdziały (dotyczy to głównie passusów po-
chodzących z Upominania). Ponadto, wplatając wybrane partie tekstu z Upomi-
nania i Przestrogi w aktualny, bieżący dyskurs, rozwija za ich pośrednictwem 
podjętą myśl bądź oferuje dopowiedzenia. 

Broszurą, do której jezuita nie przeniósł żadnego fragmentu z Upominania ani 
Przestrogi, jest Dyskurs na konfederacyją – dzieło zamykające cykl Skargow-
skich pism wymierzonych w ustawę tolerancyjną. 

*   *   *

Uczeni podejmujący się przygotowania edycji krytycznej dzieła bądź dzieł 
polemicznych Piotra Skargi stają przed poważnym dylematem, jakim jest wybór 
podstawy wydania. W przypadku omawianych tu pism problem jawi się jako nie-
mal niemożliwy do rozstrzygnięcia. Powodem takiego stanu rzeczy jest użytkowy 
charakter dzieł polemicznych, determinujący nieustanne, dynamiczne przekształ-
cenia tekstów broszur tak, aby korespondowały ze zmieniającą się rzeczywisto-
ścią polityczną i wyznaniową. Teksty te ciągle „żyją”, gdyż pozostają w służbie 
publicystyki. Każda z edycji omawianych dzieł jest wyrazem ostatecznej woli 
autora warunkowanej konkretnym kontekstem sytuacyjnym i historycznym, a to 
z kolei daje prawo do traktowania wszystkich wydań jako równorzędnych i jed-
nakowo ważnych. 
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W tytule rozprawy została ujęta równorzędnie, pozornie niewiele mająca ze 
sobą wspólnego, trójka wielkich bohaterów1: Purusza, Dionizos, Konrad. Zesta-
wienie sygnalizuje zarówno powinowactwo tych postaci, jak również stanowi 
zapowiedź unaocznienia istniejącego między nimi dysonansu. Już na wstępie 
rozważań warto wskazać na zasadnicze dyferencjacje tych osobowości oraz roz-
graniczyć osobność wynikłą z posiadanych przez nich natur. Purusza (indyjskie 
bóstwo) i Dionizos (mitologiczny bóg starożytnej Grecji) to byty przypisane 
do boskiej dziedziny – obydwaj są uznawani przez swoje rodzime kultury za 
ważnych, mających realny wpływ na dzieje ludzkości, a co za tym idzie, ist-
nieją w konkretnej przestrzeni geograficznej, mentalnej i religijnej. Konrad zaś, 

1 Słowo „bohater” jest, rzecz jasna, mało precyzyjne w tym kontekście; nie obejmuje wszyst-
kich właściwości prezentowanych postaci. 
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Mickiewiczowski buntownik, to postać stricte literacka. W przeciwieństwie do 
wspominanych bóstw charakteryzuje go ludzka, niedoskonała natura. Pomimo 
znaczących przedziałów czasowych dzielących występowanie tytułowej trójcy2 
wszystkie te kreacje wiąże – poza mitem literackim – niezauważony do tej pory 
w badaniach szczegół: stanowią one realizację idei Makroantroposa3. 

Makroantropos to byt w pełni świadomy dzierżenia kosmicznej mocy pło-
dzącej, skłaniającej do poszukiwania prawdy, wpływania na świat. Bohater 
makroantropiczny stawia sobie za cel dotarcie do najodleglejszych ustroni (nie 
tylko własnej psychiki, ale i kosmosu), w których złączy się z transcendentnym 
źródłem (sacrum), by stworzyć warunki do zespolenia się części (człowieka) 
z całością (kosmosem, absolutem). Jego wewnętrzne poszukiwanie odbywa 
się z dala od życia codziennego, podporządkowanego różnorodnym dążeniom 
jednostkowego istnienia. Najprościej rzecz ujmując, Makroantropos jest isto-
tą kosmiczną4 – niezrozumiałą w warstwie ontologicznej i epistemologicznej 
– w której zjawiska psychiczne i kosmiczne nigdy nie były oderwane, lecz 
zawsze pozostawały w niej obecne. Byt tego rodzaju pobudza własną świa-

2 W badaniach nad starożytnością przyjmuje się, że najstarsze z hymnów, w których pojawia 
się Purusza, datować należy na lata 1500-1200 p.n.e. (zob. Upaniszady, przeł., wstęp i komentarz  
M. Kudelska, wyd. II uzup., Kraków 2004, s. 15). Mitologia starożytnej Grecji (jeśli przyjmiemy 
tezę o jej najpóźniejszym pochodzeniu) to dopiero VIII w. p. n. e. (w tym wieku żył prawdo-
podobnie Homer, twórca Iliady i Odysei). Zaś Konrad Adama Mickiewicza powołany został do 
metaforycznego życia w XIX wieku (pierwsze wydanie części trzeciej Dziadów to 1832 r.; zob. 
 A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2007, s. 276). Zatem kulturę, w której pierw-
szy raz powiedziano o Puruszy, dzieli od powstania Mickiewiczowskiego dramatu (w najszerszej 
z możliwych perspektyw czasowych) aż 30 wieków!

3 Spośród piszących o Makroantroposie należy wspomnieć o Marianie Kurdziałku, zajmują-
cym się średniowiecznymi doktrynami prezentującymi obraz człowieka jako obraz świata. Mimo 
że badacz nie poświęca wiele miejsca Makroantroposowi, to poza aspektami estetycznymi idei 
dostrzegł również jej właściwości poznawcze, mogące być wykorzystane przez takie dziedziny 
nauki, jak antropologia czy literaturoznawstwo. Na podstawie analizy dzieła Bernardusa Silve-
strisa (De mundi universitate) przekonywał: „Człowiek, widziany w perspektywie tak pojmowa-
nego świata, przedstawiał się bądź to jako najwierniejsza kopia owego »wielkiego, inteligent-
nego zwierzęcia«, bądź jako odzwierciedlenie świata – terenu działania Boga i natury, a więc 
jako »trzeci twórca«, bądź też jako replika świata – mieszkania Boga, a więc jako »prawdziwe 
mieszkanie Boga«. Pierwsze z ujęć upoważniało do traktowania świata jako »wielkiego Człowie-
ka«  (»magnus Homo«, »Makroantropos«), zaś człowieka jako »skondensowany świat« (»bre-
vis mundus«). Dawało zatem podstawę do dopatrywania się odpowiedników ludzkich organów 
w organizmie wszechświata i organów wszechświata w organizmie człowieka”. M. Kurdzia-
łek, Średniowieczne doktryny o człowieku jako obrazie świata, „Roczniki Filozoficzne” 1971, 
z. 1, s. 30. O Makroantroposie po roku 2000 przypomniała Katarzyna Kopias-Łokuciejewska. 
Przypomnienie ogranicza się jednak wyłącznie do tego, co w przywołaniach motywu (jeśli ktoś 
już o nim w ogóle pisze) jest powszechne, mianowicie do podkreślenia, że Makroantropos jest 
„wielkim człowiekiem, przez którego dochodzi się do wiedzy o bycie ludzkim”; K. Kopias-Ło-
kuciejewska, Koncepcja człowieka i jego miejsce we wszechświecie w doktrynach Paracelsusa 
i Boehmego, „Medycyna Nowożytna” 2001, z. 8/1, s. 19.

4 Warto powołać się na autorytet Seneki Młodszego, jednego z tych znaczących w dziejach 
myślicieli, którzy postrzegali człowieka jako odbicie kosmosu, zaś wszechświat opisywali właśnie 
w kategoriach ludzkich. W Listach moralnych do Lucyliusza Seneka pisał w odniesieniu do kosmo-
su „membri sumus corporis magni” („jesteśmy członkami wielkiego ciała”).
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domość do przyjęcia myśli, iż bez jego działania nic nie może istnieć, a jeśli 
jednak coś trwa, musiało zaistnieć na niedoskonałych zasadach, które należy 
zburzyć i odnowić w doskonałej formie. Makroantropos jest również twórcą 
– ale nie wyłącznie stworzycielem świata, kosmicznych przestrzeni: to przede 
wszystkim kreator własnego „Ja”5. 

Śledząc losy zawartej w tytule szkicu makroantropicznej trójcy, czytelnik do-
strzeże wiele paralel, jak i dychotomii w ich konstrukcji. Żaden z przypadków 
nie zaprzeczy jednak naturze Makroantroposa, stanowić będzie zaś o jego in-
dywidualnej wartości. Poznawanie owych istnień rozpocznijmy od najstarszego 
z nich – Puruszy.

W Indiach dla określenia podmiotowości danego bytu do dziś funkcjonuje 
termin puruṣa6. Jednak na przestrzeni dziejów nabył on dodatkowych znaczeń 
i w różnych konfiguracjach zaczął przyjmować różnorodną semantykę. Prymar-
nie oznacza „człowieka, mężczyznę i dosyć często denotuje Makroantroposa”7. 
Natomiast druga grupa znaczeniowa odnosi się do przejawów tego podmiotu, 
zatem nie tylko do ukonstytuowanego ontologicznie bytu, ale przede wszystkim 
jego aktywności w świecie oraz w kształtowaniu własnej osobowości. W religii 
hinduskiej, której prawdy wiary zostały ujęte w hymnach Rygwedy8 czy Upani-
szadach9, pojawia się postać tajemniczego Puruszy – Praczłowieka składającego 
z siebie ofiarę, będącą asumptem do zaistnienia świata zewnętrznego:

Bogowie przeprowadzili ofiarę z Puruszy jako obiaty. Wiosna była dla niej tłusz-
czem, lato paliwem, jesień obiatą10.

Gdy puruszę rozdzielali – na ile części? − zawahali się. Czym jego twarz ma być, 
czym ramiona, czym uda i stopy? Bramini jego głową byli, ramiona kszatrijami 
uczynione, jego uda to wajśjowie, ze stóp powstali śudrowie11.

5 Podstawowe informacje o Makroantroposie, które sukcesywnie będę rozwijać, podaję za usta-
leniami Maryli Falk. Zob. M. Falk, Mit psychologiczny w starożytnych Indiach, przeł. I. Kania, Kra-
ków 2011. Na potrzeby artykułu ujednolicam (również w cytatach) zapis słowa „Makroantropos”. 
Falk przyjęła w swych rozważaniach wariant „Makrantropos”. 

6 Zob. M. Kudelska, Dlaczego istnieje raczej „Ja” niż „to”? Ontologia podmiotu w Upanisza-
dach, Kraków 2009, s. 114. 

7 M. Kudelska, op. cit., s. 114.
8 Cytaty z Rygwedy podaję za: M. Ruchel, Gra ze światem w »świat« – o kulturze w Indiach, 

[w:] Filozofia kultur wschodu, red. P. Mróz, M, Ruchel, A. Wójcik, Kraków 2015, s. 26, 29.
9 Upaniszady cytuję w przekładzie Marty Kudelskiej. Kolejne teksty hymnów będę oznaczać 

skrótami: Brihadaranjaka – Brh; Mundaka – Mn; Katha – Kth; Aitereja – Ait; Puruszasukta – Pur, 
następnie opisując je rozdziałem hymnu (niekiedy rozdziały mają też swoje podrozdziały, ma to 
miejsce, gdy w oznaczeniu liczbowym pojawiają się nie trzy a cztery wartości) i liczbowymi ozna-
czeniami konkretnych wersów.

10 Pur 10.90.6.
11 Pur 10.90.11‒12.
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I jeszcze:

Uczynił twierdzę o dwu stopach i o czterech stopach,
W tę twierdzę, stawszy się ptakiem,
W tę twierdzę – »puras« – purusza wszedł.
On jest zaprawdę Purusza, gdyż we wszystkich twierdzach ma swą siedzibę,
Nie ma niczego, co przez niego nie jest odkryte,
Nie ma niczego, co przez niego nie jest skryte.
[…]
On upodobnił się do każdego kształtu,
Tak, by każdy kształt miał jego wygląd,
Indra przy pomocy mai, swej magicznej mocy,
Różnorodny w formach wędruje,
Ujarzmione są jego dziesiątki setek tysięcy rumaków.
On jest tym stadem rumaków,
On dziesiątkami, tysiącami, wieloma i nieskończonymi12. 

W wyniku rozczłonkowania Puruszy pojawia się rzeczywistość zarówno konsy-
stencjalna, jak i niedostępna sensorycznemu poznaniu13. O materialnym charakte-
rze bytu świadczą wymienione w hymnie składowe przestrzeni: „twierdza”, „ptak”, 
„kształt” oraz „stado rumaków”. Ta stworzona przez Praczłowieka twierdza (pura), 
to rama architektonicznej wizji przedmiotowego świata14, mieszczącego w sobie wię-
cej twierdz, w których znajduje się również on sam. Purusza, zamieszkując wszyst-
kie budowle, manifestuje w ten sposób swą wszechobecność. Ale jako byt absolutny 
ma również możliwość dokonania świadomej metamorfozy siebie. Metamorfoza jest 
kolejnym słowem-kluczem nieodzownym na drodze rekonstrukcji charakteru Ma-
kroantroposa. Przyjmując rozliczne formy, odkrywa i zakrywa on jednocześnie to, co 
święte, ważne, nadrzędne. W cytowanym tekście Brihadaranjaki  pojawia się rów-
nież – co ważne – nawiązanie do magicznej mocy mai, która tworząc wciąż nowe 
fenomeny, przyczynia się do skrywania pierwotnego kształtu świata zmysłowego. 
Warto poddać refleksji pytanie, czy lektura hymnu nie dozwala traktować Puruszy na 
zasadzie fizycznej emanacji mai. Jego zmiana w niezliczone w swej wielkości stado 
koni (metaforyka hipologiczna), podkreślać ma prawdopodobnie makroantropiczną 

12 Brh 2.5.18‒19.
13 Należy podkreślić, że w myśli klasycznych systemów bramińskich nieobecny był pogląd 

creatio ex nihilo. W filozofii hinduistycznej, buddyjskiej oraz naukach dżainizmu świat istnieje od-
wiecznie, zaś rzeczywistość percypowana przez istnienia materialne miała swój początek w ofiar-
niczym akcie Puruszy. Zob. Zapis panelu dyskusyjnego Bóg a zło, którego uczestnikiem była Marta 
Kudelska: www.racjonalista.pl/pdf.php/s,6530 [dostęp dn. 14.07.2018].

14 O symbolice architektonicznej zob. W. Gutowski, Burzyciel świątyń i budowniczy nadgwiezd-
nych miast. O symbolice architektonicznej w twórczości Tadeusza Micińskiego, [w:] idem, Pasje 
wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski, Toruń 1991; M. Podraza-Kwiatkow-
ska, Symbol architektoniczny. Zejście w głąb. Martwa natura, [w:] eadem, Symbolizm i symbolika 
w poezji Młodej Polski: teoria i praktyka, Kraków 1975; E. Czaplejewicz, Architektoniczne wizje 
Prusa (państwa, człowieka i literatury), [w:] Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyj-
skich XIX wieku. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red.  
E. Czaplejewicz, W. Grajewski, „Prace Slawistyczne” nr 72, Wrocław 1988.
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wszechobecność i nieskończoność. O bytowym charakterze Puruszy traktują też nie-
które z fragmentów Mundaki. Warto je przytoczyć i pokrótce omówić:

Boski, pozbawiony formy Purusza,
Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, nienarodzony,
Bez tchnienia, bez umysłu, czysty15.
Purusza jest tym wszystkim,

Działaniem ascezą, brahmanem ponad śmiercią,
Kto zna to, co jest skryte w miejscu tajemnym,
Ten mój miły, tu na ziemi rozrywa węzeł niewiedzy16.
Jasno widoczny, choć skryty,
Znany jako poruszający się w tajemnym miejscu,
Wielka kraina, w niej osadzone jest wszystko,
To, co się porusza, oddycha i migocze,
To, co poznano jako istniejące i nieistniejące,
Godne pożądania i wyższe od tego, co poznano,
To jest najlepsze dla wszystkich stworzeń17.

Purusza, jak sugerują zacytowane teksty Upaniszad, jest „wszystkim”. Jego 
pierwotna forma pozbawiona empirycznych ekwiwalentów sugeruje doskona-
łość, zaś miejsce bytowania pozostaje nienazwane. Możliwe, że to celowy zabieg 
wzmacniający doskonałość nierozpoznanego w pełni bóstwa. Ontologiczny cha-
rakter Puruszy równy jest zatem tajemnicy, a tajemnica ewokuje Makroantroposa 
– istnienie nieprzejednane w swej strukturze. Lektura dawnych tekstów podsuwa 
myśl, iż od czasu istnienia Puruszy trwanie harmonii w świecie warunkuje się. 
Purusza jest władcą oraz dawcą nieskażonego niczym światła, na co wskazują 
słowa: „Purusza wielkości kciuka18, podobny do światła bez dymu/ On Panem 
tego, co było i będzie” (Katha 4.13). Należy zauważyć, że światło zostało tu 
skojarzone przede wszystkim z prawdą, w rezultacie czego Puruszę wypadałoby 
odczytywać także jako konkretyzację owej prawdy. W nim mieści się wszech-
świat, wszystko co istniało, istnieje i istnieć będzie. Jak zauważa Marta Kudel-
ska, świetlane porównanie Puruszy odsyła prawdopodobnie także do innego tek-
stu starożytnego, mianowicie do Państwa Platona i jego słynnej metafory jaskini. 
Starożytny myśliciel pisał w przywołanym dialogu (514A-517A): 

Na szczycie świata myśli świeci idea Dobra i bardzo trudno ją dojrzeć, ale kto ją 
dojrzy, ten wymiarkuje, że ona jest dla wszystkiego przyczyną wszystkiego, co 
słuszne i piękne, że w świecie widzialnym pochodzi od niej światło i jego pan…

15 Mn 2.1.2.
16 Mn 2.1.10.
17 Mn 2.2.1.
18 Określenie Puruszy kciukiem (sygnalizujące jego niewielkie rozmiary) odsyła do ważnego 

w myśli hinduskiej mitu o karle, „który, robiąc trzy kroki od ziemi do słońca i dalej, staje się Ma-
kroantroposem i transcenduje świat”. M. Falk, op. cit., s. 139.
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Analizując tekst Państwa, badaczka dowodziła, że dla dzieła greckiego filozo-
fa wzorem mogła być właśnie postać Puruszy, nie poruszyła jednak – poszukując 
wyjaśnienia dla idei Dobra19 – innej kwestii, mianowicie tego, że przedstawiona 
scena została paralelnie zbudowana również w odniesieniu do mai – kosmiczne-
go marzenia. To przecież maia, której postać w tekstach Upaniszad przyjmuje 
Purusza, skrywa prawdę o ukrytej dla najwytrwalszych platońskiej idei. 

Nader ważnym fragmentem dla zrozumienia wagi idei Makroantroposa w kul-
turze indyjskiej wydaje się także passus z Mundaki:

Oto prawda:

[…]
Z niego [Puruszy] rodzi się tchnienie,
Umysł i wszystkie zmysły,
Przestrzeń, wiatr, blask i wody
Oraz ziemia podtrzymująca wszystko.
Ogień to jego głowa, oczy – słońce i księżyc,
Uszy stronami świata, a mową objawione Wedy,
Wiatr to tchnienie, sercem cały świat, a ziemia stopami,
On zaprawdę wszystkich stworzeń wewnętrznym atmanem20.

Po zakończeniu formowania kosmicznej doskonałości dochodzi do aktu 
rozczłonkowania psychokosmicznego Puruszy – istnienia, na które składają się 
wszystkie kosmiczne zasady21. Konkretne części Makroantroposa (głowa, oczy, 
uszy…) są przykładem ekwipolentnych elementów sensualnie doświadczanego 
świata. Tak dziejąca się rzeczywistość wskazuje jednocześnie na regułę, z któ-
rej jasno wynika, że mikrokosmos stał się zależny od makrokosmosu, zatem 
jeśli naturę traktować jako żywą, to jest ona taką tylko dzięki temu, że została 
uczyniona z części innej żyjącej istoty, bytowo wyższej od niej, czyli Puruszy. 
Mając na uwadze, że świat materialny został uczyniony z owego Praczłowieka, 
a wartość Absolutu wyraża się tylko w nim, to rzeczywistość należy percypo-
wać jedynie jako jego odbicie. Podobną tezę zdawał się stawiać Platon, kiedy 
mówił, że świat postrzegalny jest wyłącznie odbiciem idei22, z czym oczywiście 
nie zgadzał się jego uczeń, Arystoteles – ale to już problem na osobne rozwa-
żania.

W kontekście zaprezentowanych rozpoznań wypada jeszcze podkreślić po-
zorną sprzeczność między omówionym hymnem a Nāsadīyasūktą. Falk, anali-
zując różne sposoby opisywania przez starożytnych Puruszy, dostrzegła, że jego 
deskrypcja ulegała znaczącej zmianie w czasie, źródeł tego precedensu dopatry-
wała archeolożka w:

19 Zob. Kudelska, Dlaczego istnieje raczej…, s. 121. 
20 Mn 2.1.1‒4.
21 Ait 2.1‒3.
22 Zob. A. Drozdek, Bóg Platona, „Studia Philosophiae Christianae” 1998, z. 34/2, s. 90.
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nieustającej paradoksalnej antynomii, zarysowanej już wyraźnie w micie Puruszy-
-Skambhy, między koncepcją Ja-Wszystkiego jako Wszechświata i projekcją tego 
Makroantroposa w transcendencję: wyraża się w niej podstawowa sprzeczność 
między rzeczywistością przeżywaną w doświadczeniu normalnym, sprzeczność 
stanowiąca fundament wszystkich dalszych form rozwojowych tej spekulacji; co-
raz wyraźniej rysuje się w niej przeciwieństwo między kosmicznym rozmachem 
nowej wizji i mobilnym światem solarnym, wyrażanym figurami dawnych bogów, 
którzy w tej perspektywie zlewają się w jedno reprezentatywne jestestwo – Słońce, 
witalne centrum wielorakiego kosmosu23.

Swą myśl kontynuowała w słowach:

Teraz zdecydowanie uwyraźnia się świadomość, że prawdziwego Wszechświa-
ta, kosmosu w postaci Jednego, niepodobna wtłoczyć w ramy rzeczywistości ze-
wnętrznej; pierwsze potwierdzenia jego pozakosmicznej transcendencji wyrażają 
jednocześnie jego immanencję psychiczną24.

Konieczne dla właściwego odczytania roli Makroantroposa-Twórcy w świecie 
wydaje się zatem dostrzeżenie zależności podkreślającej, że istnienie rzeczywi-
stości stało się możliwe dzięki jego sercu, które, jak podkreśla Munadaka (2.1.4), 
ukonstytuowało „cały świat”. Rzeczywistość postrzegalna istnieje właśnie dzięki 
sercu Puruszy, który daje początek nie tylko naturze, o czym przeczytać można 
w kolejnych fragmentach Mundaki – dzięki tej ofierze powstaje zarówno czło-
wiek, jak i wszelkie przejawy świata kultury: język, muzyka oraz literatura.

Analizując sposób opisu Makroantroposa, należy stale mieć na uwadze roz-
poznanie, podkreślające że przywoływany już termin puruṣa desygnuje człowie-
ka (mężczyznę). Makroantropos, będąc w materialnej postaci kosmicznej – idei 
skrępowanej więzami somy, ukazany został w jednym z hymnów Brihadaranjaki 
jako:

jaśniejący, nieśmiertelny Purusza będący w ciele,
To on jest zaprawdę atmanem,
On jest nieśmiertelnością, on jest brahmanem, on jest tym wszystkim25.

Mimo przywdziania ciała, jego fizyczność nie okazuje się w żaden sposób 
ograniczona, co za tym idzie, nie ujarzmia ona doskonałości jego duchowej na-
tury – nadal jest tym Puruszą, którym był w formie astralnej. Warto odnotować 
również, że Brh 4.4.5-6 wspomina o ważnej składowej Praczłowieka, mianowi-
cie jego powstaniu „z pragnienia”26 i noszeniu pragnienia w sobie. Analizując 
hymny Brihadaranjaki – z których pierwsza część jest wykładem ontologicz-
nym, kolejna zaś bazuje na doświadczaniu świata i samego siebie w rzeczywisto-
ści (określimy je mianem epistemologicznych) – dociera się do rozpoznania, iż 

23 M. Falk, op. cit., s. 27.
24 Ibidem.
25 Brh 2.1.1.
26 M. Kudelska, op. cit., s. 124. 
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przez wspominane pragnienie Purusza zostaje doprowadzony do miejsca sacrum, 
które kryje się w nim samym. Dlatego też Makroantropos, będąc duchowym by-
tem w materialnej formie, znajduje się „w aureoli słońca”27, doświadczeniu pełni, 
wskutek czego może doświadczyć pierwotnej Transcendencji28. Nie należy rów-
nież zapominać, że dopóki Purusza nie zyska świadomości bycia Ja-Wszystkim, 
nie stanie się ideałem Makroantroposa. Jego zadaniem jest zatem pobudzenie 
własnego atmana (duszy) do przeniknięcia i pozostawienia w mikro- i makro-
kosmosie swej jaźni. Jeśli już tego dokona, ma „odnaleźć” siebie w przestrzeni 
i zadać pytanie o możliwość trwania rzeczywistości bez niego. Jeśli uzna, że nic 
nie może istnieć bez jego „Ja”, wtedy okaże się całością. Taki właśnie Purusza-
-Makroantropos wciela się w człowieka, który spogląda na rzeczywistość jako na 
emanację siebie samego. Dopiero w takiej postaci staje się autentycznie wszyst-
kim, gdyż cały świat jest nim i w nim. Ujęta w ten sposób rzeczywistość okazu-
je się ponadto autonomiczna. Makroantropos wskazuje więc na personalizację 
świata postrzegalnego, będącego jednocześnie żywą istotą.

Ostatni z przytaczanych charakterystyczny wyróżnik niezwykłej idei psycho-
kosmicznego bytu Falk zaakcentowała z emfazą, gdyż świadczyć miał on według 
niej o niejednorodnym charakterze Makroantroposa, a co za tym idzie – o jego 
umiejętności łączenia przeciwieństw. Badaczka pisała:

boski uniwersalny Purusza, żyjący Makroantropos, nieskończona światłość po-
nad wszelkim mrokiem jest również – onże sam – straszliwym ogniem-Kālą, któ-
ry niszczy światy. Nieobjęta wspaniałość świetlistego praoceanu, boskiej Natury 
Virāj, objawiającej powszechnego Boga miłości, przemienia się w złowrogi, ośle-
piający blask kosmicznego pożaru, który objawia Boga zagniewanego. Przebija 
z tego dawna świadomość, że boska Prakrti i Virāj i demoniczna Prakrti i Kālī to 
dwa aspekty jednej i tej samej mocy29.

Falk poczyniła bezsprzecznie ważne rozpoznanie, udowodniła, że Makro-
antropos-Twórca może przerodzić się w Makroantroposa-Burzyciela, co jest 
oczywiście swoista aporią. Jako światło będzie nie tylko oświetlać drogę, ale 
też oślepiać, spalać i niszczyć. Będąc naczelnym bóstwem świata, ma prawo do-
konać wszechogarniającego pożaru kosmicznego30, funkcjonującego na zasadzie 
teofanii jego „Ja”. Ostatnie słowa indolożki uznać należy więc za poświadcze-
nie zespolenia przeciwieństw, idei którą średniowieczny teolog i filozof Mikołaj 

27 Brh 5.5.2.
28 Zob. M. Falk, op. cit., s. 113.
29 M. Falk, op. cit., s. 200.
30 Niewątpliwe to nawiązanie do charakterystycznego dla myśli stoickiej cyklu odrodzeń. War-

to, w kontekście omawianej idei, odnotować, że stoicy byli zwolennikami teorii pożaru świata. 
Podobnie w przekazach o Makroantroposie, którego aspekt burzenia świata wskutek wszechogar-
niającego kosmicznego pożaru ewokuje skojarzenia ze stoickimi wyobrażeniami. Zob. W. Szczer-
ba, Kosmiczna koncepcja wiecznego powrotu w filozofii starej Stoi, „Theologica Wratislaviensia” 
2007, t. 2, s. 20.
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z Kuzy określił mianem coincidentia oppositorum, uważając ją za „najmniej nie-
doskonałą z definicji Boga”31. Nie bez powodu. Pamiętajmy, że idealność bóstwa 
objawia się w umiejętności mieszczenia w sobie dychotomii i czynienia z nich 
równoważnych aspektów boskiego bytu. Makroantropos niewątpliwie posiadł tę 
umiejętność, ma zatem świadomość, iż prawdziwa pełnia objawić się może tylko 
wtedy, gdy rzeczy sobie odległe zespolą się w jego istnieniu, a z tych różniących 
się od siebie cech – integrujących się w wewnętrznej walce psychokosmicznego 
Makroantroposa – wyłoni się harmonia32.

Przyjrzyjmy się teraz innej postaci, której przedstawienie wydaje się upraw-
nione przy użyciu idei Makroantroposa. Bóstwem starożytnej Grecji poddającym 
się tego rodzaju deskrypcji wydaje się Dionizos33. Warto dodać, że w tejże ekspli-
kacji pełni on (człowiek-bóg) jednocześnie funkcję pomostu pomiędzy starożyt-
nym Puruszą (bóg) a romantycznym buntownikiem Konradem (człowiek). Z hi-
storią Dionizosa zapoznać się można czytając Przemiany Owidiusza, niezwykle 
kunsztownie skonstruowane dzieło, w którym przygody bohatera – będącego 
motywem wielu późniejszych, także współczesnych dzieł – umieszczone zostały, 
co wydaje się nieprzypadkowe, tuż po narracji o mitycznym Narcyzie. Oczywi-
ście nie tylko ten utwór wspomina Dionizosa, został on opisany w rozlicznych 
dziełach, choćby w w Dionysiaku Nonnosa z V wieku. Robert Graves, tworząc 
swoje opus magnum wspomniał, że rekonstruując jego historię bazował właśnie 
na dziele autora Metaboli. Historię syna Zeusa przedstawił tak:

Zeus w tajemnicy spłodził swego syna Zagreusa z Persefoną, zanim zabrał ją do 
Podziemi jej wuj Hades. Synom Rei, kreteńskim kuretom lub, jak inni mówią, ko-
rybantom, nakazał pilnować kołyski Zagreusa w pieczarze na Idzie. Skakali nad 
nim potrząsając hałaśliwie bronią, tak jak to w swoim czasie robili nad Zeusem 
na Dikte. Tytani, wrogowie Zeusa, ubielili się gipsem, by nie można ich było roz-
poznać, i poczekali, aż kureci zasną. O północy zwabili Zagreusa ofiarowując mu 
zabawki dziecinne, między innymi szyszkę, warkotkę, złote jabłka, lustro, kości do 
gry i pęczek wełny. Kiedy rzucili się na niego, chcąc go zamordować, Zagreus nie 
stchórzył, lecz kilka razy zmieniał postać usiłując się im wymknąć. Wcielał się po 
kolei w Zeusa ubranego w płaszcz z koźlej skóry, w Kronosa zaklinającego deszcz, 
w lwa, konia, rogatego węża, tygrysa i byka. W tym ostatnim wcieleniu dopadli go 
tytani, mocno schwycili za rogi i nogi, rozszarpali zębami i zjedli na surowo. Atena 

31 Cyt. za: M. Eliade, Mefisto i Androgyn, czyli tajemnica pełni, [w:] idem, Sacrum, mit, histo-
ria: wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, s. 200.

32 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E. Zieliński, t. I, Lublin 1999, s. 96. Po-
nownie warto przyjrzeć się ideom starożytnego zachodu i zastanowić się, czy opis ten nie wskazuje 
na podobieństwo między gr. nous (umysłem zewnątrzświatowym), jedną z zasad przedłożonych 
przez presokratyków. Warto też porównać poruszany w szkicu problem z Heraklitowym logosem 
– rozumem kosmicznym, synonimem ładu kosmicznego – którego stoicy utożsamiali z bytem nad-
rzędnym.

33 Więcej informacji na temat powstania kultu Dionizosa, relacjach z jego życia, a także o tym, 
za co Orficy chcieli śmierci Dionizosa, można poczytać w: J. Rybowska, „Dionizos Agathos Da-
imon”, Łódź-Kraków 2014; Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia, nauka, red. T. Drew-
niak, A. Dittman, Nysa 2009.
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przerwała straszną ucztę na krótko przed jej zakończeniem, ocaliła serce Zagreusa, 
włożyła je w figurkę gipsową i tchnęła w nią życie czyniąc w ten sposób Zagreusa 
nieśmiertelnym34.

W przywołanym fragmencie ważne okazują się dwie składowe budujące nar-
rację: rekwizyty oraz bohaterowie. O pojawiających się tu przedmiotach i ich 
symbolicznym znaczeniu pisano już tak wiele razy, że najlepszym rozwiązaniem 
będzie odesłać czytelnika po prostu do wybranych prac35. Mówiąc o makroantro-
picznej naturze Zagreusa, nie można nie ująć w rekonstrukcji jego osoby umie-
jętności zmiany kształtu. Przypomnijmy, że pisząc o Puruszy jako tym, który po-
trafi zmieniać się w „stado rumaków”, wskazywaliśmy na ową metamorficzność. 
To zaskakujące rozpoznanie, kierujące naszą uwagę na animalistyczne wciele-
nia Zagreusa, przyjmującego nie tylko formę lwa czy tygrysa, ale także konia. 
Nie ma wątpliwości, że zarówno Praczłowiek Purusza, jak i Zagreus potrafią 
panować nad swoimi ciałami, nad ich aspektem ontycznym, czyniąc siebie w ten 
sposób wolnymi od ułomności somy, symbolizującej w gnostyckich misteriach 
więzienie, pułapkę bez wyjścia, której opuszczenie okazuje się możliwe dopiero 
z chwilą śmierci. 

Dla lepszego zrozumienia zacytowanej powyżej historii warto przywołać 
jeszcze inną rekonstrukcję mitu, zawartą w Klasycznej mitologii Marksa Mor-
forda i Roberta Lenardona. Tomasz Sikora, poddając tę historię analizie, zwrócił 
uwagę, że – będąc bardziej „orficką” – podkreślać ma przede wszystkim rytualny 
aspekt narracji36:

Zeus obcował ze swoją córką Persefoną, która urodziła syna, Zagreusa, co jest in-
nym imieniem Dionizosa. Zazdrosna Hera pobudziła Tytanów przeciwko dziec-
ku. Potwory, z twarzami wybielonymi kredą, zaatakowały niemowlę, gdy patrzyło 
w lustro. Po zabójstwie Tytani pożarli rozczłonkowane ciało. Ocalało tylko serce, 
które Atena zaniosła Zeusowi. Połknięte przez Zeusa, który potem obcował z Se-
mele, sprawiło, że Dionizos narodził się ponownie37.

34 R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1982, s. 114.
35 Jedne z najciekawszych interpretacji „zabawek” i lustra małego Zagreusa przedstawił Martin 

Litchfield West, zob. M.L. West, The Orphic Poems, Oxford 1983, s. 154-159. Intrygujące rozpo-
znanie zawarł autor na stronie 155: „Clement tells us that having got past the Kouretes by some 
trick, the Titans enticed Dionysus with play things; he quotes two Orphic verses: cone, bull-roarer, 
puppets with jointed limbs, and fair gold apples from the sweet-voiced Hesperids, and then gives 
a list of objects which he calls `the tokens of this sacrament […]: knucklebone, ball, pine-cone (or 
spinning-top), apples, bull-roarer, mirror, and unworked wool (or fleece). The mirror seems to have 
played a particularly important part in the Orphic narrative. It was specially made by Hephaestus, 
and when Dionysus saw his reflection in the followed it until he came to the place of slaughter. 
There is also one text, generally overlooked, which says that the narthex (giant fennel) was bro-
ught to Dionysus by the Titans.”. Myśli Westa podsumował wspominany już Tomasz Sikora, zob.  
T. Sikora, EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyki katoptrycznej, Kraków 2004, s. 182..

36 Zob. T. Sikora, op. cit., s. 181.
37 R. Lenardon, M. Morford, Classical mythology, New York–London 1999, s. 223, cyt. za:  

T. Sikora, op. cit., s. 223.
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Mimo że relacja jest znacznie krótsza od poprzedniej, wyeksponowano w niej 
ważny szczegół – akt zmartwychwstania. Aż połowa tej wypowiedzi została po-
święcona sercu, podczas gdy w narracji pierwszej motywowi odrodzenia przezna-
czono zaskakująco niewiele miejsca. Nie bez przyczyny sygnalizuje się obecność 
serca w micie. Dla interpretacji w duchu makroantropicznym jest to wyjątkowo 
ważna zbieżność. Zagreus na skutek uratowania przez Atenę jego serca ma moż-
liwość odrodzenia, czym oczywiście przypomina dzieje Puruszy, którego serce 
także zostało wyeksponowane na tle innych części ciała. Akcentując ten problem, 
pozwalamy również wybrzmieć innemu indyjskiemu motywowi, nierozerwalnie 
sprzęgniętemu z Makroantroposem – chodzi oczywiście o precedens rozczłon-
kowania ciała, który w Grecji przyjął z czasem indywidualny odpowiednik języ-
kowy w formie sparagmos. Paralelny opis podzielenia ciała Zagreusa i Puruszy, 
z których najważniejszy okazuje się symbol miłości – określany w Upaniszadach 
„całym światem” – bez wątpienia umieszcza Zagreusa-Dionizosa w tradycji Ma-
kroantroposa. 

W narracji zrekonstruowanej przez Morforda i Lenardona nierozwinięty po-
został także osobliwy opis lustra, przed którym siedziało i w którym przeglądało 
się niemowlę. Aby zrozumieć ideę katoptrycznego zabiegu, warto wspomnieć 
o scenie z jednej ze starożytnych płytek słoniowych, przechowywanych obecnie 
w Museo Civico Archeologico w Bolonii, na której widnieje tajemniczy rytuał ze 
zwierciadłem. Przed dziecięciem zasiadającym na tronie stoi tajemnicza postać 
dzierżąca w swych dłoniach lustro. Badacze nie są zgodni co do interpretacji lu-
strzanego fenomenu w dziejach Zagreusa38, ale jeśli zinterpretować go anektując 
makroantropiczną wykładnię, okaże się, że lustro może pełnić funkcję narzędzia 
inicjacyjnego – staje się chwilą, w której przyglądający się sobie zaczyna do-
strzegać prawdziwego siebie, dlatego musi poddać się koniecznej zmianie, by tę 
doskonałość móc ze swego wnętrza wykrzesać. Zagreus pozbywając się ciała, 
staje się Dionizosem – boskim zmartwychwstałym. 

Aby wzmocnić makroantropiczną deskrypcję, trzeba spojrzeć także na ujaw-
niający się w mitycznej narracji motyw metamorfozy Zagreusa-Dionizosa w ze-
stawieniu z Puruszą, u którego zmiana wiązała się z przyjęciem człowieczej for-
my, kiedy to ów byt zaczął rozumieć swą niezwykłość i sprzęgnięcie ze światem. 
Dzieje Zagreusa to historia ewolucji w Dionizosa. Słaby syn Zeusa odradza się 
w silnym i świadomym swej wielkości nieśmiertelnym Dionizosie – bóstwie 
wina i, co znamienne, bożku dzikiej natury (!). Zauważamy, że śmiertelne ciało 
Zagreusa przestało istnieć, a jego miejsce zajęło – ponownie pozwólmy sobie 
na wykorzystanie chrześcijańskiej nomenklatury – ciało uwielbione, boskie, nie-
ograniczone słabościami ziemskiego ontosu.

Za słusznością przyjętej metody, kojarzącej pozornie nieprzystające do siebie 
postacie z odległych od siebie kultur, przemawia wiele, warto jednak pokusić się 

38 Zob. T. Sikora, op. cit., s.183.
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o rewizję poczynionych analiz. Łatwo zadać pytanie, czy w micie znajdują się 
poświadczenia poznania siebie, czyli odkrycia swej niezwykłości przez Dionizo-
sa? Niestety, wydaje się, że na taką wykładnię nie pozwala żaden z fragmentów 
mitu. Nie dyskredytuje to jednak poczynionych analiz, których słuszności można 
dowieść, powołując się na inny tekst starożytny, w którym świadomość pozna-
nia Dionizosa została wyraźnie podkreślona. Zasadnym tropem wydają się znane 
i cenione przez współczesnych czytelników Bachantki Eurypidesa, w których to 
pewny swej wielkości Dionizos prowadzi dialog z Penteusem, czyniąc (ważkie 
dla nas) androgyniczne rozpoznanie. W replikach padają słowa:

[Dionizos]: Ty, który pragniesz widzieć to, czego nie powinieneś widzieć, i dążysz 
do tego, do czego nie powinieneś dążyć. Penteusie, powiadam, wyjdź przed dom, 
abym mógł cię zobaczyć noszącego szaty kobiety, menady, bachantki, i bacz na 
twoją matkę i jej gromadę. Zaiste wyglądasz jak jedna z cór Kadmosa.
[Penteus]: Zaprawdę, wydaje mi się, że widzę dwa słońca. Teb dwoje i twierdzę 
o siedmiu bramach, a ty prowadzisz mnie idąc przede mną jako byk i rogi widzę 
na twojej głowie. Czyżbyś zwierzęciem był wprzódy? Z pewnością zmieniłeś się 
w byka.
[Dionizos]: Bóg, uprzednio źle nastawiony, w zgodzie nam teraz towarzyszy. Teraz 
zobaczysz, co powinieneś zobaczyć39.

Z przytoczonego fragmentu bezpośrednio wynika wiedza Dionizosa, któ-
ry wie więcej od innych, ma również możliwość pokierowania niedoskonały-
mi ludźmi do jej pozyskania. Podobnie, w kontekście posiadanej wiedzy, został 
zobrazowany Dionizos w Żabach Arystofanesa. Jako jedyny dostrzegł powolny 
upadek Aten, dlatego udał się do podziemi, by wydostać z nich Eurypidesa, mo-
gącego przyczynić się do odnowy kraju z czasów jego największej świetności. 
Jednak – jak na komedię przystało – historia nosi znamiona karykatury pierwszo-
planowej postaci i zawiera niezliczone zwroty akcji, dlatego też przywołanie Żab 
potraktować należy przede wszystkim jako ciekawostkę.

Kończąc przybliżanie sylwetki i losów Dionizosa, warto też zadać pytanie, 
jaką funkcję pełnił on na Olimpie, w którym to przecież znalazł się w zaskakują-
cych okolicznościach40? Odpowiedź może wydać się trywialna, ale to właśnie on 
wniósł na Olimp „życie”. Dzierżony przez niego atrybut winnej latorośli pobu-
dził panteon do radości, zabawy. Skłaniając do nieskrępowanej zastałymi zasada-

39 Eurypides, Bachae, with an Introduction, Translation and Commentary by R. Seaford, War-
minster 2001, s. 117. Tłumaczenie za T. Sikora, op. cit., s. 184. Dotychczasowe polskie tłumaczenia 
nie oddają w pełni słów rozmowy tej dwójki. Tłumaczenie Jana Kasprowicza znacząco odbiega 
od tekstu oryginalnego, zaś przekład Jerzego Łanowskiego, mimo że bliższy oryginałowi, także 
bazuje na żarcie językowym. Por. Eurypides, Bachantki, [w:] idem, Tragedie, t. III, przeł. i oprac. 
J. Łanowski, Warszawa 1980.

40 Olimp, będąc siedzibą bogów, charakteryzował się ograniczonością miejsc. Mogło w nim 
przebywać jednocześnie wyłącznie dwunastu przedstawicieli boskiego panteonu. Dionizos, naj-
młodszy z bogów, był trzynasty. Jego osoba od początku swego pobytu na Olimpie przysparzała 
dylematów, nie tylko współmieszkańcom pałacu, ale też interpretatorom. 
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mi egzystencji, wskazał na możliwość zyskania wieczności także przez ludzi. To 
właśnie w Dionizosie wykonało się wyniesienie ponad miarę ludzkiego aspektu. 
Dlatego uprawnione jest przekonanie stanowiące, że Dionizos-Makroantropos 
pełni rolę pomostu między boskim Puruszą a ludzkim Konradem. Z istoty śmier-
telnej, stał się on przecież nieśmiertelnym bóstwem.

Mimo że opracowania Dziadów Adama Mickiewicza nie przynoszą poważniej-
szych rozwazań nad ideą Makroantroposa uważam, że zasługuje już teraz na wpro-
wadzającą do problemu analizę. Warto zauważyć, że w Wielkiej Improwizacji, pa-
miętnej scenie dramatu, mamy do czynienia z kosmiczną projekcją świata. Bohater 
z chwilą rozpoczęcia monologu przenosi się do nienazwanej przestrzeni (w takiej 
samej bytował Purusza!). Wydaje się, że owa oniryczna rzeczywistość jest dla nie-
go jak najbardziej realna – pomimo że zjawia się w niej po omdleniu – lecz niejed-
noznaczna ontycznie i właściwie niemożliwa do zidentyfikowania. To przedziwne, 
ale jednocześnie nader realistyczno-fantasmagoryczne miejsce podkreśla niezwy-
kłość Konrada, który staje się kreatorem otaczającej go topografii. Zauważmy, iż 
Wielka Improwizacja pełni także funkcję zwierciadła, ukazującego nieznane do tej 
pory zdolności bohatera, obnażając przy tym jednocześnie jego słabości: 

Wam, pieśni, ludzkie oczy, uszy, niepotrzebne; –
Płyńcie w duszy mej wnętrznościach,
Świećcie na jej wysokościach,
Jak strumienie podziemne, jak gwiazdy nadniebne.
Ty Boże, ty naturo! dajcie posłuchanie. –
Godna to was muzyka i godne śpiewanie41.

Idealnym komentarzem do przywołanego fragmentu dramatu wydają się sło-
wa Zdzisława Kępińskiego, który z przekonaniem pisał:

Konrad odnosi sukcesy właśnie na całym odcinku swojej fizyki, którą my 
uważamy za absurdalną, a ponosi klęskę na odcinku swej socjologicznej inicjaty-
wy, gdzie wiodło się mniejszym od niego42.

I rzeczywiście tak jest. Konrad włada własną duchowością, potrafi złączyć się 
z kosmicznym uniwersum, i jak Purusza doświadczyć jego istnienia w zespoleniu 
z własną duszą (atmanem). Jest w dziele jeszcze inny fragment, który na makro-
antropiczną proweniencję wskazuje, ale przed jego ujawnieniem postawmy kilka 
kluczowych warunków, bez spełnienia których Konrad nie mógłby być Makro-
antroposem. Jeśli warunki zostaną spełnione, uzasadnione będzie interpretowa-
nie jego osoby poprzez wykorzystanie idei psychokosmicznego Makroantroposa. 
Bohater Dziadów będzie Makroantroposem, gdy:

–  dokona się w nim przemiana, przede wszystkim psychiczna, ale też fizyczna;
–  zawładnie naturą i dosięgnie kosmosu – stanie się człowiekiem kosmicz-

nym;
41 A. Mickiewicz, Dziady cz. III, [w:] idem, Utwory dramatyczne, Warszawa 1983, s. 154-155.
42 Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny, Warszawa 1980, s. 200.



58 BARTŁOMIEJ BOREK

–  mimo ograniczeń wynikających z ciała i obecności w świecie będzie czuł 
się wolnym;

–  ulegnie rozczłonkowaniu;
–  zrozumie, kim jest43.
Pierwszy warunek wydaje się już spełniony. Konrad „zrodził się” z Gustawa. 

W momencie przemiany zyskał większą wiedzę i stał się uczestnikiem psycho-
fizycznej metamorfozy44. Oczywiście pamiętamy moment, w którym Konrad na 
ścianie więzienia napisał: „Bogu Najlepszemu, Największemu. Gustaw zmarł 
1823. 1 listopada. – Tu narodził się Konrad 1823. 1 listopada”45. Niewątpliwa to 
paralela do ponownych narodzin i zmiany imienia, której doświadczył Zagreus – 
późniejszy Dionizos.

Drugi z warunków, władanie nad kosmiczną przestrzenią, nie wydaje się wca-
le prosty do zrealizowania. Jest w dziele jednak fragment, który dostrzegł już 
Kępiński, a zdaje się on kluczowy dla zrozumienia tejże postaci. Zauważmy, że 
Konrad, przebywając w tym dziwnym miejscu, zaczyna rozumieć niezwykłość 
charakteru sytuacji, w której się znalazł, mówi przecież:

Ja mistrz!
Ja mistrz wyciągam dłonie!
Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie
Na gwiazdach jak na szklannych harmoniki kręgach46.

Kępiński komentuje to słowami:

Człowiek stojący na ziemi, a sięgający gwiazd osiąga wielkość całego świata […]. 
W tym momencie rozpoznajemy doskonale nam znany schemat przedstawiający 
nagiego mężczyznę z ramionami uniesionymi i rozpostartymi szeroko (czasem też 
z rozstawionymi nogami) i wpisanego w koło lub w czworobok. Jest to człowiek 
kosmiczny (makroanthropos)47.

43 Wydaje się, że oprócz wymienionych cech, typowych dla konstruktu makroantropicznego, 
kluczowy jest także narcyzm. Każdy z omawianych tu bohaterów mógłby (w większej lub mniej-
szej mierze) zostać nazwany Narcyzem. Tak Konrada opisywała swego czasu choćby Maria Ja-
nion, kiedy w stosunku do bohatera Dziadów pisała o „narcystycznej samoafirmacji”. Zob. M. Ja-
nion, IV część „Dziadów” i wczesnoromantyczny bohater egzystencji, „Pamiętnik Literacki” 1987,  
z. 1, s. 11. O Narcyzie pisał też wiele Michał Głowiński, zob. M. Głowiński, Narcyz i jego odbicia, 
[w:] idem, Mity przebrane, Kraków 1990. Poszerzoną interpretację wszystkich relacji o Narcyzie 
przedstawiłem swego czasu w artykule: „Idzie Miłość do mnie, gdy wiszę nagi wśród szyderczych 
zwierciadeł”. O tajemnicy miłości własnej w »Niedokonanym« Tadeusza Micińskiego, [w:] Oblicza 
miłości. Studia literaturoznawcze, red. K. Bałękowski, K. Maciąg, Lublin 2016, s. 65-80.

44 Por. I. Puchalska, „Oszalały Herakles”, czyli o bohaterstwie ekspiacyjnym w polskich 
narracjach dziewiętnastowiecznych (Adam Mickiewicz, Walery Łoziński, Henryk Sienkiewicz),  
[w:] Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytkowska, 
O. Płaszczewska, Kraków 2012, s. 282-283.

45 A. Mickiewicz, op. cit., s. 129.
46 Ibidem, s. 155.
47 Z. Kępiński, op. cit., s. 204.
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Badacz w swych dalszych rozważaniach przechodzi do rozpoznań alchemicz-
nych, kabalistycznych, sięga również po narzędzia średniowiecznej filozofii. Jed-
nak nie wiąże ich na tyle z Makroantroposem, by opisać tę ideę szerzej, a szkoda, 
gdyż i z nich mógłby zrobić pożytek dla podkreślenia wagi omawianego tu za-
gadnienia. Ale powróćmy do Konrada. Bohater, wyciągając dłonie – podkreślmy 
z całą stanowczością, że nic nie wskazuje na to, by odrywał się on od ziemi, 
podkreśla to również czasownik „wyciągać”, sugerujący wyłącznie ruch danej 
kończyny, wydłużenia ciała w geście chwytania czegoś – będąc jednocześnie 
osadzonym na globie, sięga gwiazd48. Przed oczami spostrzegawczego obserwa-
tora pojawia się – co sygnalizował również Kępiński – Człowiek witruwiański 
Leonarda da Vinci, choć jeszcze bliższy opisanej sytuacji zdaje się drzeworyt 
z szesnastowiecznego traktatu Agryppy De occulta philosophia.

Konrad, stojąc na ziemi i sięgając gwiazd, staje się człowiekiem kosmicznym. 
Łączy świat ziemski z sacrum, przenosząc w ten sposób wszechświatową harmo-
nię do świata postrzegalnego, z którym jest ciągle zespolony dolną partią ciała. 
W obranej przez romantycznego buntownika pozycji warto dostrzec też obec-
ność tworzących rzeczywistość opozycji góra–dół. Wydaje się, że poeta świado-
mie wykorzystał istniejące w kulturze od tysiącleci pozytywne waloryzowanie 
tego, co w górze (na niebie), oraz negatywne tego, co w dole (na ziemi)49.

Kolejno, należy zauważyć, że pomimo zamknięcia w więzieniu Konrad sięga 
gwiazd. Zatem materialne ograniczenia krat – czy też ciała – nie są dla niego żad-
ną przeszkodą na drodze do kontaktu z Transcendencją. Trzeci warunek niezbęd-
ny do stania się Makroantroposem nie okazał się dla Konrada zbyt trudny. Ale 
co z dalszymi? Choćby rozczłonkowaniem, który w hymnach o Puruszy i micie 
o boskim Dionizosie został mocno wyeksponowany?

Oczywiście idea rozczłonkowania ma swoją konkretyzację w osobie Konra-
da, jednak ten pierwiastek Makroantroposa wybrzmiał w dziele bardzo subtelnie, 
dlatego prawdopodobnie wciąż go nie dostrzegliśmy w naszych omówieniach 
Mickiewiczowskiego dzieła:

Myśli moje! gwiazdy moje!
Czucia moje! wichry moje!50

Psychiczne składowe osobowości, które są jego mentalnymi członkami, two-
rzą kosmos i żywioły. Przez wykorzystany tu motyw zestawienia Konrad zostaje 

48 W kontekście funkcjonowania idei Makroantroposa w świecie starożytnym, nie przebadano 
jeszcze powiązań idei z katasteryzmem, czyli przeniesieniu danej osoby (po śmierci) w formie 
gwiazd (konstelacji) – choćby za wyrządzone tej istocie krzywdy czy w podzięce za zasługi – na 
firmament niebieski. Więcej o katasteryzmie zob. w: M. Herman, Metaforyka astralna w poezji 
rzymskiej, Kraków 2007. 

49 Zob. R. Piętkowa, O poetyckiej refleksji nad kształtem przestrzeni, „Język Artystyczny” 1987, 
nr 5, s. 30; Zob. R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, 
red. J. Bartmiński, Lublin 2012, s. 359.

50 A. Mickiewicz, op. cit., s. 156. 
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objawiony nie tylko w ciele, ale i w naturze. Mickiewicz zapewne świadomie 
wkomponował umysł (gr. nous) Konrada w kosmos, podkreślając w ten sposób 
rozpoczynający się w jego bohaterze proces indywiduacji.

Warte przywołania w poruszanym kontekście rozczłonkowania jest jeszcze 
inne wcielenie Mickiewiczowskiego kochanka narodu, mianowicie kreacja 
bohatera Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego. W dramacie autora Wesela 
Konrad rozmawia z Maskami – projekcją swych własnych pragnień, marzeń 
oraz niepokojów. Biorąc udział w tyradzie z podzielonym sobą, doświadcza 
silnych emocji – afektów, które pomimo bycia poza nim są z jego osobą kohe-
rentne. Nie sposób pominąć tu jego dialogu z Muzą, której wprost oświadcza, 
że wcielił się w niego nieznany duch, wskutek czego zyskał moc nad zdolności 
Muzy:

KONRAD
Kto to przeze mnie mówi…? Duch rzekł, że nawiedzi, jeżeli to, com przyrzekł… 
Cóżeście
słyszeli? Oni mię podsłuchali – i myśl mą wydadzą.

MUZA
Skończyłeś rolę – cóż to – jeszcze rola?

KONRAD
Rola – rola skończona? Wasz umysł tak dzieli
myśli na rolę i nicość powszednią,
że skoro rolę wypowiecie gładko,
deski sceniczne spod stóp wam uciekną
i rola najpiękniejsza staje się wam brednią.
Nędzarze!

MUZA
Ach, oszalał Konrad.

KONRAD
Moja swatko,

żegnaj mi. Od dziś moja poczyna się wola.
Zdobyłem dzisiaj władzę ponad twoją władzą51.

Niezwykłość przemienionego Konrada nie zostaje objawiona wyłącznie 
w psychice, okazuje się obecna również w jego fizyczności, przyjmuje on prze-
cież meduzie insygnium władzy, anektując w ten sposób jej cechy:

KONRAD
Erynie, bóstwa, potępione,

51 S. Wyspiański, Wyzwolenie. Dramat w trzech aktach, Kraków 1903, s. 177-178.
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na czoło kładą mi koronę
wężowych splotów! – Węże, haj!52

Przyjęty splot węży zaczyna palić jego oczy, w następstwie czego odbiera 
mu zdolność widzenia. Ale po chwili ponownie jako jednostka aktywna, mimo 
utraty wzroku (utrata składowej somy nie odbiera Konradowi sprawności) – akt 
ten możemy traktować jako moment inicjacji przypominający praktyki daw-
nych plemion na młodych chłopcach – pragnie dynamicznie działać. Dlatego też 
w ostatnich słowach dramatu zostaje on opisany z odpowiednim naciskiem na 
swą niezwykłość i nieuległość ułomnościom ciała:

Wtedy to w ten błękitny ranek

Konrad-Erynis z Eryniami,
zaprzysiężony bóstwom brat,
niewolnik razem i kochanek,
wybieży w świat
na LOT,
na szary świt, w błękitny świt,
miecz w ręku mając,
wzrok wydarty,
otoczon chórem, w wieńcu żmij,
jako ten wasz czterdziesty czwarty,
w naród wołając:
WIĘZY RWIJ!!!53

Konrad to postać kosmiczna, wznosi się, leci w przestworza, by uświadomić 
zniewolonemu narodowi, że ludzką powinnością jest „rwanie więzów”. Kon-
rad-Makroantropos Wyspiańskiego, o którym chór mówi „Ty masz moc”54, jest 
świadomy swego posłannictwa, tak jak pewny był tego Konrad z Dziadów.

W dramacie Mickiewicza, świadomość Konrada budzi się w chwili wyrażania 
cytowanych wcześniej czterech kosmicznych eksklamacji. W momencie połą-
czenia swych myśli z kosmosem zaczyna rozumieć swą nadludzką osobowość, 
zatem i piąty warunek – bycie świadomym dzierżenia iskry Makroantroposa – 
zostaje spełniony. Poświadcza to także fragment, w którym Konrad mówi: „jam 
się Twórcą urodził”55, czy ten wspominający o wcieleniu (sic!), zrozumieniu, że 
to, co zewnętrzne, jest nim samym:

Teraz duszą jam w moję ojczyznę wcielony
Ciałem połknąłem jej duszę,
Ja i ojczyzna to jedno56.

52 Ibidem, s. 190.
53 S. Wyspiański, op. cit., s. 194.
54 Ibidem, s. 192.
55 A. Mickiewicz, op. cit., s. 158.
56 Ibidem, s. 162.
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Konrad bez wątpienia jest Człowiekiem-Makroantroposem. Mówi prze-
cież:

Nazywam się Milijon – bo za miliony
Kocham i cierpię katusze57.

Noszący piętno Makroantroposa, odczuwa cały świat, w dodatku tę rzeczy-
wistość percypuje jako samego siebie. Jeśli Purusza wcielając się w ciało czło-
wieka, rozumie zewnętrze istnienia jako własne jestestwo, to tak samo bohater 
Dziadów zmuszony jest doświadczać cierpienia wszechświata.

W opisie Konrada pojawia się pewna niemożliwa do przemilczenia wątpli-
wość. Tym, co może zastanawiać analizującego ideę Makroantroposa w dziele 
Mickiewicza, jest finał drogi bohatera-buntownika, a mianowicie jego upadek 
w konfrontacji z Bogiem. Od razu nasuwa się pytanie, czy Makroantropos może 
upaść? Odpowiedź wydaje się jednoznaczna – nie. Ale zwróćmy uwagę na to, co 
podkreśliła Falk, analizując jedną z Upaniszad (Czhandogję). Badając ją stwier-
dziła: „na końcu procesu nie stoi już żywa osoba Makroantroposa, lecz kosmos 
»wygasły«. Ta sama droga do atmana interpretowana jest w sensie odwrotny-
m”58. W kontekście tych słów nieuprawnione jest stwierdzenie sugerujące, że 
Konrad przegrywa. Należy zauważyć, że koniec jego drogi wiąże się z wygaśnię-
ciem kosmosu. Bohater Dziadów poznał i doświadczył długo szukanej prawdy 
o sobie samym, dlatego nie musi dłużej przebywać w dziedzinie, w której nie 
może aktywnie działać. Jego obecność w tym miejscu wzmaga zatem poczucie 
uwięzienia. Dlaczego zatem poeta umieścił Konrada w tej ograniczonej-nieogra-
niczoności? Wydaje się, że czyniąc tak, pozwolił przemienionemu dokonać aktu 
inicjacji na drodze wspomnianej już indywiduacji, której zwieńczeniem było 
właśnie pobudzenie jaźni59 do ujawnienia się Makroantroposa, co przypomina 
także postać spoglądającego w lustro Zagreusa. Ów moment jest dla Konrada 
swoistym aktem teozofii, w której objawiło się dążenie egzystującej w świecie 
jednostki do jedności świata zewnętrznego (kosmosu) ze światem wewnętrznym 
(duszą). Konrad otrzymał w ten sposób możliwość zespolenia z naturą, prawo 
do stania się częścią świata, co było bliskie głoszonej przez Paracelsusa idei, 
znanej zapewne Mickiewiczowi60. Paracelsus przekonywał: „Niebo bowiem to 
jest człowiek, a człowiek to jest niebo, a wszyscy ludzie – jedno niebo i niebo – 
tylko jeden człowiek”61. Ale Konrad-Makroantropos to nie tylko twórca, to także 

57 Ibidem.
58 M. Falk, op. cit., s. 261.
59 L. Kolankiewicz, Carl Gustaw Jung – wędrowiec Wschodu [wstęp do:] Carl Gustav Jung: 

Podróż na Wschód, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 1989, s. 12.
60 Myśl Paracelsusa dotarła do Wilna w wieku XVI, a żywą polemikę z jego ideami prowadził 

między innymi Jan Śniadecki, chwaląc rozwój i technikę, ganiąc zaś pozbawione przejawów racjo-
nalności poglądy tego wybitnego przyrodnika. 

61 C.G. Jung, Paracelsica, Zürich-Leipzig 1942, s. 26, cyt. za: Z. Kępiński, op. cit., s. 209.
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– co bezsprzecznie należy wyartykułować, poszukując podobieństw między nim 
a starożytnym Puruszą – burzyciel.

Zauważmy, że Konrad jak Makroantropos-Kāla ma możliwość niszczenia 
tego, co uzna za bezwartościowe i nieprzynoszące pożytku. W kontekście kon-
taktu z nieposłusznymi ludźmi mówi:

Co ja zechcę, niech wnet zgadną,
Spełnią, tym się uszczęśliwią,
A jeżeli się sprzeciwią, 
Niechaj cierpią i przepadną62.

Wynika z tego prosty wniosek: Konrad, jak Purusza, może jednocześnie two-
rzyć i rujnować, a to kolejne podobieństwo między nim i starożytnym Praczło-
wiekiem. Podobnie bohater Wyzwolenia zamknięty w teatralnej przestrzeni może 
wpływać na ludzi. W jakimś niezrozumiałym procesie aktorzy nie wypowiada-
ją własnych słów, a przytaczają wypowiedzi Konrada, stającego się reżyserem 
świata – władcą istnień. Siłą swej imaginacji nakłania aktorów pogrążonych 
w somnambulicznym transie do tworzenia świata takim, jakim jest on w wizji 
Konrada najwłaściwszym. 

Puentując rozpoznania poświęcone Konradowi, zwróćmy jeszcze uwagę na 
pewien szczególny fakt, podkreślający jego istnienie w świecie przeciwieństw. 
Obecne w materialnym świecie sprzeczności nie zniechęcają go do poszuki-
wań natury gnoseologicznej. Konrad pragnie poznać siebie, dostrzec zagubione 
w więzach ciała psychiczne uwarunkowania swego bycia. I właśnie w tym pozor-
nym chaosie – który przecież musi jeszcze lepiej uporządkować (zapala gwiazdy, 
rozmieszcza je na niebie) – ukryta jest harmonia, bez której niemożliwe byłoby 
nadanie głębszego sensu swemu istnieniu63. Oczywiście to wszystko scala się 
w nader spójną całość, jednak wciąż otwarty pozostaje problem konfliktu Kon-
rada z Bogiem64. Jak go odczytać, by nie zaprzeczyć przedstawionym analizom? 
Możliwe, że pełni on funkcję swoistego dowodu na istnienie Transcendencji, cią-
głej obecności Absolutu, który jest jeszcze nad nim, a który to umieścił go na 
chwilę w jednej z twierdz, zbudowanej przez Wszechwładnego Puruszę? W kon-
tekście walki Konrada ze Stwórcą nie można też zapominać o scenie paralel-
nej z Wyzwolenia, w której to Konrad-Demiurg prowadzi walkę z Geniuszem65, 
uznawanym przez badaczy literatury za samego autora Dziadów.

Tym rozpoznaniem kończymy analizę trzech bohaterów realizujących arche-
typ Makroantroposa: Puruszy, Dionizosa i Konrada. Każdy z nich posiada cechy 

62 A. Mickiewicz, op. cit., s. 159.
63 Zob. R. Teuchmann, O żywiołach w starożytnej filozofii chińskiej, indyjskiej i greckiej, „Stu-

dia Filozoficzne” 1989, nr 3, s. 38.
64 Zob. M. Cieśla-Korytkowska, Spór jako element kreacji świata przedstawionego w „Dzia-

dach”, „Pamiętnik Literacki” 1994, nr 4, s. 32-35.
65 Zob. A. Łempicka, Geniusz i Konrad, „Pamiętnik Literacki” 1969, nr 60, z. 1, s. 59.
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czyniące go bez wątpienia Makroantroposem. Ich ciała podlegają rozczłonko-
waniu, na różny sposób łączą się z naturą, rodzą się wielokrotnie, nie krępują 
ich cielesne powłoki, w których są osadzeni, a przede wszystkim doświadczają 
w sobie tego, który może zmieniać rzeczywistość. Pozostaje jeszcze jedno „ale”. 
Mianowicie, gdzie jest to poszukiwane przez nich sacrum, które zostało wyeks-
ponowane w tytule szkicu? Wydaje się, że ukryte, a upragnione przez Makroan-
troposa sacrum, to pobudzona do aktywności poznawczej jaźń, która pozwala 
udoskonalić duszę i wspiera Makroantroposa w dotarciu do najgłębiej skrywa-
nych tajemnic istnienia.
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Уцелевшее литературное творчество Бруно Шульца составляют два сбор-
ника рассказов Коричные лавки и Санаторий под Клепсидрой1, критические 
очерки и собрание писем. Тем не менее благодаря этому относительно не-
большому литературному наследию Бруно Шульц стал писателем мировой 
славы, о чем  свидетельствуют многочисленные переводы его рассказов на 
более чем тридцать пять языков. 

Русский перевод Асара Эппеля полного собрания произведений был 
опубликован сравнительно недавно: в 1993 году; очередные переводы Эппе-
ля и Леонида Цывьяна появились в 2000 году. О рассказах Шульца в версии 
этих и других переводчиков написана моя кандидатская диссертация Поэ-
тическая проза Бруно Шульца в русских и украинских переводах, основным 

1 В выше перечисленные собрания не были включены рассказы Комета, Республика 
мечты, Отчизна и Осень. B. Schulz, Opowiadania, eseje, listy, opr. W. Bolecki, Warszawa 
2000.
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предметом которой является стилистический анализ переводов и использо-
ванные в них переводческие стратегии.   

Можно с уверенностью сказать, что стиль Коричных лавок является поэ-
тической прозой, на что обращали внимание многие исследователи2. Поэти-
ческий характер рассказам Шульца придает звуковая организация повество-
вания (звуковые повторы, создающие различные виды симметрического по-
строения речи, ритмика, однородные синтаксические обороты, изысканная 
лексика, обилие метафор и сравнений), а также сюрреалистическая эстети-
ка. Мир, представленный в Коричных лавках, подобен импрессионистиче-
ским картинам, он восхищает читателя изобилием разнообразных красок 
и утонченностью линий. Особенно ярко в рассказах Шульца изображен 
чувственный аспект различных явлений реальности, когда автор раскрыва-
ет перед читателем феномен синестезии, синхронно соединяя в наррации 
зрительные, звуковые, осязательные и обонятельные ощущения3.   

При интерпретации творчества Шульца весьма полезным может оказаться 
эссе Мифологизация реальности4, где автор Коричных лавок выразил свои 
взгляды на связь между языком и действительностью. 

Суть реальности – с м ы с л. То, что не имеет с м ы с л а, не является для нас 
реальным. Каждый фрагмент реальности живет благодаря тому, что участвует 
в неком универсальном с м ы с л е.5

В манифесте, где по мнению Владимира Шпакова „выражено эстетиче-
ски-фолософское кредо автора”6,  также представлена концепция поэзии 
как детерминанта любой художественной речи. Согласно этому суждению, 
слово некогда существовало как  „великое универсальное целое” в своем 
исконном состоянии и своей подлинности, когда знак и значение были тож-
дественны. Состояние полноты и самотождественности цельного слова 
Шульц называет мифом. 

В старых космогониях это выражалось в изречении: „В начале было Слово”. 
Неназванное для нас не существует. Назвать что-либо – значит включить 
это в некий универсальный смысл. Изолированое, подобное части мозаики 
слово – это уже позднейший продукт, уже результат техники. Изначальное 
слово было фантасмагорией, кружащейся вокруг смысла света, было великим 
универсальным целым7.   

2 Влодзимеж Болецки, Кшиштоф Сталя, Ежи Фицовски, Кшиштоф Миклашевски, 
Влодзимеж Панас и др.

3 Этой теме посвящен разел моей диссертации Импрессионистическое воссоздание 
художественного образа в переводах.  

4 B. Schulz, op. cit., s. 11.
5 Ibidem, s. 11. Перевод А. Лаговская.
6 В. Шпаков, Демиург из Дрогобыча, рецензия, Бруно Шульц Трактат о манекенах, 

Журнал „Знамя” 3, 2001, http://znamlit.ru/publication.php?id=1394 
7 B. Schulz, op. cit., s. 11.
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[...] Образ также явлвется порождением изначального слова, слова, которое 
еще не было знаком, но мифом, историей, жестом8. 

В результате процесса практического использования языка как „органа 
общения” „мифологические смыслы” слова затерлись, а его изначальное 
единство распалось на множество новых значений. По утверждению 
Шульца, поэтическая функция слова, состоящая в передаче изначального 
„смысла мира”, то есть мифа, является противопоставлением использования 
языка для потребностей социальной коммуникации.  

Жизнь слова состоит в том, что оно пружиниться и напрягается, растягивается 
на тысячи соединений, как почетвертованное тело легендарной змеи, части 
которой ищут друг друга во тьме. Этот тысячекратный и интегральный 
организм слова был разорван на отдельные выражения, звуки, на разговорную 
речь и в этой форме, приспособленный к практическим потребностям, 
перешел к нам как орган коммуникации9.

Кшиштоф Сталя обращает внимание на то, что смысл у Шульца занимает 
центральное положение внутри реальности и слова: 

Смысл является серединой, центром, внутренним содержанием мира. 
Слово-смысл, которое „было в начале”– это изначальное целое, интегральность 
и единство мира и языка, предмета и знака; это основа основ, псевдоним Бога 
– бесконечности, абсолютизма и однородности10.  

Именно благодаря утрате исконного смысла слова возникли необходимые 
условия для того, чтобы могло появиться литературное искусство:

Эта раздробленность и рассеяние, проклятие Бога, источник зла 
одновременно сделали возможным возникновение поэтического творчества 
как такогого. Только благодаря появлению трещин, благодаря тому, [...] 
что изначальная бесконечность и тотальность Бога-слова-смысла была 
разбита, рассеяна, ослабив свое господство над миром, появились поэзия 
и человеческое творчество, состоявшиеся как проявление свободы, как 
проявление выбора11. 

Возврат изначальной силы значения и звучания языка осуществляется 
посредством поэтической организации речи. В свою очередь охватывающий 
все слова  смысл поэзии таится исключительно в „давних сочетаниях слов”, 
то есть в контекстах. В качестве оппозиции выступают безразличные друг  
к другу слова, служащие практической коммуникации. 

8 Ibidem, s. 12.
9 Ibidem, s. 11.
10 K. Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie mateczniki sensu, „Pamiętnik 

Literacki” 1983, z. 1, s. 87, 88.
11 Ibidem, s. 90.
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В Мифологизации реальности проявляется языковое сознание самого 
автора, а также объяснение его собственного литературного стиля. Категория 
„поэзии” языка у Шульца имеет эстетическое и метафизическое значение: 
определение „поэзия” является аналогом нарративной прозы. 

Рассказы Шульца можно рассматривать как своеобразную попытку пре-
вращения прозы в поэзию. Мир, представленный в Коричных лавках, отли-
чактся крайней необычностью. Ошеломив читателя, он призван изменить 
его убеждения как к принципам литературного произведения, так и к окру-
жающей его действительности.

Согласно представленным в Мифологизации реальности взглядам, 
роль, равнозначную „поэзии” играет „музыкальность”. Принцип музы-
кальности определяет не только звуковая организация произведения (ал-
литерации, ритмика, однородные синтаксические обороты, ономатопеи-
ческие слова), основанная главным образом на повторении звуков либо 
звуковых сочетаний. Музыкальность не сводится к зависимости между 
словом и звуком, она относится ко всей многослойности литературного 
произведения: „Перенос акцента со звуковой организации на особенности 
представленного мира было у Шульца другим планом того, как стереть 
разницу между поэзией и прозой”12. 

Музыкальность в наррации создается прежде всего с помощью повторе-
ния элементов (на пример лейтмотивов13) и разного способа их представле-
ния. Её также образует взаимосвязь различных фабульных линий, разноо-
бразие компотентов, составляющих одну тему, сопоставление разнородных 
тематических планов, соединение „мотивов информационных с мотивом 
внутренних флуктуаций”14, а также игра „угашений” и „усилений” поэти-
ческих средств15. Наиболее выразительные, неизменно повторяющиеся мо-
тивы рассказов Шульца, – это Книга, тайна, сон, смерть, время, „проникно-
вение в суть”, распространение – расширение (ферментация, паразитизм, 
испорченность) и сжатие (сокращение), пустота, экзотика, театр, двузнач-
ность, эфемерность, ересь.    

Даже не слишком внимательно читая Шульца нельзя не заметить в его прозе 
навязчивое повторение образов – глубины, сущности, корня, обители, гнезда, 
ядра и таящихся в этих местах идеи, сути, эссенции [...] Характерными рка-
зываются также способы добраться до этих „глубин”– чаще всего это схожде-
ние, проникновение, забредание, просовывание, обнаружение. То, что скрыто 
а глубине, в „обители”может также расти, выливаться, взрываться16. 

12 W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu Międzywojennym, Wrocław 1982, s. 239.
13 B. Schulz, op. cit., s. 32.
14 Ibidem, s. 107.
15 W. Bolecki, op. cit., s. 246.
16 K. Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni, [w:] Czytanie Schulza, red. J. Jarzębski, 

Kraków 1994, s. 193. 
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Многомерность конструкции произведения подобна „многослойной 
структуре сна, ее можно многократно читать посредством разных ключей, 
каждый раз обнаруживая более глубокий смысл”17.  

То, что вне искусства живет и поддерживается только в разделении „либо 
– либо”, в произведении искусства утрачивает разделенность и становит-
ся „и так, и так”, и этот кажущийся фальсификат становится в искусстве 
абсолютно легальным, подобно тому, как это имеет место в сновидени-
ях18. 

Более чем несколько десятков лет автор Коричных лавок является писа-
телем мировой славы, год столетия со дня его рождения, 1992, был огло-
шен ЮНЕСКО годом Бруно Шульца. В современном мире важная роль 
Интернета как источника информации более чем очевидна. Здесь в разви-
тие шульцологии болшой вклад сделала Бранислава Стоянович, автор Ин-
тернет-страницы www.brunoschulz.org. На сайте размещены статьи о жиз-
ни и творчестве Шульца, все тексты писателя, информация о его картинах  
и фресках, разнообразных художественных произведениях, вдохновленных 
автором Коричных лавок. Также можно найти подробные сведения о публи-
кациях прозы Шульца на иностранных языках, что послужило мне большой 
поддержкой при поиске русских и украинских переводов в работе над кан-
дидатской диссертацией.

Популярность Шульца среди исследователей и почитателей литера-
турного искусства в Польше невозможно переоценить. О неповторимой 
поэтике Коричных лавок, о неисчислимых измерениях Санатория под 
Клепсидрой написано множество книг, научно-исследовательских работ 
и интересных статей. Ярким примером огромного интереса к творче-
ству писателя из Дрогобыча является Шульцевский словарь, где в ши-
рокой сфере шульцологии встретились „индивидуальные усилия интер-
претаторов и исследователей творчества Шульца”19: „Это не „словарь 
языка писателя”, а подготовленная коллективом филологов, биографов, 
арт-критиков, кино- и театроведов, психологов, религиоведов и редакто-
ров шульцевская энциклопедия, являющаяся очередным этапом глори-
фикации Бруно Шульца, а само шульцеведение выводящая на качествен-
но новый уровень”20.    

17 B. Schulz, op. cit., s. 41.
18 Ibidem, s. 107.
19 W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Słownik schulzowski, Gdańsk 2003, s. 3. 
20 И. Клех, Вокруг да около Шульца, „Иностранная Лтература”, 9. Журнальный зал 2007б 

http://magazines.russ.ru/inostran/2007/9/kl5.html#_ftnref1
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Однако в России Шульц не является настолько известным писателем как 
Франц Кафка21 или Марсель Пруст, на чьи фамилии чаще всего указывают ли-
тературные критики, стремясь описать либо истолковать Коричные лавки путем 
сопоставления этого произведения с творчеством общепризнанных авторов.

 Без сомнения, рассказы Шульца могут напоминать Процесс либо Пре-
вращение: где миром правит иррациональность, отсутствие конкретных 
правил, атмосфера онирической непредсказуемости. Однако стиль Кафки 
существенно отличается от организации нарративного пространства Шуль-
ца: у Кафки он прежде всего точен и выверен до мельчайших деталей, в то 
время как характерной чертой Коричных лавок является многословие22, то 
есть многократное выражение того же самого содержания с помощью раз-
ных слов.  

С Прустом Шульца сближает прежде всего повышенное внимание к дет-
ству как главной универсальной загадке нашей экзистенции, в письме Ан-
дрею Плесневичу автор Коричных лавок писал: „Мой идеал – это дорасти до 
детства. Это и было бы настоящей зрелостью”23. 

При очевидных сходствах - с Марселем Прустом Шульца объединяет 
упоение прошлым и восторженное обилие сравнений, а с Францем Кафкой 
- одержимость образом отца и склонность к метаморфическим фантазиям, 
между ними и менее очевидное различие - у старших писателей более 
ярко выражена приверженность к традиционным иудейско-христианским 
ценностям, а у Шульца - беззащитность перед тайной существования24.

Биографы Шульца, в том числе Ежи Фисовски, пишут, что во время со-
ветской оккупации Дрогобыча в 1939 – 1941 годах в редакции львовского 
журнала „Новые Горизонты” Украинской Народной Республики, куда обра-
тился писатель в поисках работы, ему было отказано в публикации со сло-
вами „Нам здесь прусты не нужны”. В чем же состоит сходство рассказов 
Шульца с произведениями французского автора? В повести В поисках поте-
рянного времени, также как и в Санатории Под Клепсидрой присутствуют 
многочисленные отступления и экскурсы, полифонические описания, а то, 
как представлены мельчайшие подробности предметов и явлений, свиде-
тельсвует об исключительной восприимчивости, наблюдательности, уме  
и проницательности автора. Но можно ли это сходство поэтики Шульца 

21 Кафка был одним из любимых писателей Шульца. Первый польский перевод Процесса, 
официальным автором которого является Юзефина Шелиньска – невеста Шульца, был сделан 
с его помощью. Послесловие к переводу написал сам Шульц. О сложностях, связанных  
с определением автора первого польского перевода Процесса пишет Йоанна Капица-Цужитек 
(Joanna Kapica-Curzytek) http://esensja.pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=19123.    

22 W. Bolecki, op. cit., s. 237.
23 B. Schulz, Księga Listów, opr. J. Ficowski, Kraków 1975, s. 73.
24 Апдайк, Польские меиаморфозы, „Иностранная Литература”, № 8, Журнальный Зал, 

1996 http://magazines.russ.ru/inostran/1996/8/shulc.htmlю   
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с наррацией Пруста принять в качестве руководства для переводчика Ко-
ричных лавок? Думаю, что ни родственное мировоззрение, ни общие темы  
и литературные мотивы не делают Шульца эпигоном  Кафки или Пруста. 

Художественное мастерство польского автора не уступает выше пере-
численным писателям, причем воссоздание поэтики его произведений – ор-
ганизации художественной речи, может оказаться для переводчика более 
сложной задачей чем передача эстетически значимых качеств произведений 
Кафки и Пруста. Стиль Шульца является его собственной неповторимой 
идиомой, где в роли главного мотива выступает творчество как таковое, 
функционирование языка в его неограниченных возможностях.   

Свою творческую манеру Шульц весьма красочно представил в рассказе 
Весна, во фрагменте, описывающим архитектурный стиль виллы Бианки:

Mam dziwnie wyczulony zmysł stylu. Ten styl drażnił mnie i niepokoił czymś 
niewytłumaczonym. Poza jego, z trudem opanowanym, żarliwym klasycyzmem, 
poza tą pozornie chłodną elegancją kryły się nieuchwytne dreszczyki. Ten styl był 
za gorący, zbyt ostro pointowany, pełny niespodzianych pieprzyków. Jakaś kropla 
nieznanej trucizny wpuszczona w żyły tego stylu czyniła jego krew ciemną, eksplo-
zywną i niebezpieczną. […]

Odgadłem tajemnicę tego stylu. Tak długo linie tej architektury w swej na-
tarczywej swadzie powtarzały ten sam niezrozumiały frazes, aż pojąłem ten szyfr 
zdradliwy, to perskie oko, tę łaskotliwą mistyfikację. Była to zaprawdę zbyt przej-
rzysta maskarada. W tych wyszukanych i ruchliwych liniach przesadnej wytwor-
ności była jakaś papryka nazbyt ostra, jakiś nadmiar gorącej pikanterii, było coś 
fertycznego, żarliwego, zbyt jaskrawo gestykulującego – coś, jednym słowem, ko-
lorowego, kolonialnego i łypiącego oczyma… Tak jest, styl ten miał na dnie swym 
coś niesłychanie odrażającego – był rozpustny, wymyślny, tropikalny i niesłychanie 
cyniczny25.   

В приведенном фрагменте легко узнать характерную черту поэтики 
Шульца – многословные ряды. Многословие считается одним из наибо-
лее оригинальных стилистических приемов Коричных лавок26. Кшиштоф 
Миклашевски, автор очень интересного анализа звуковой организации 
шульцевского текста, заметил: 

[...] кажется, что Шульц написал всего два или три предложения, которые 
повторял в разнообразных вариантах и тонациях, создал лишь несколько 
образов, которые неодступно, как мания все время возобновляются в его 
творчесте, отображаясь каждый раз в новом зеркале, созданном автором27. 

В представленном выше фрагменте главной темой является архитектур-
ный стиль, который можно сравнить с писательской манерой самого автора 

25 B. Schulz, Sklepy Cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą, Wrocław 2005, s. 139-140.
26 W. Bolecki, op. cit., s. 237.
27 K. Miklaszewski, Poeta prozy (O poetyckiej materii prozy Brunona Schulza), „Poezja” 1971, 

s. 49. 
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Весны. Стиль представлен здесь двумя контрастирующими между собой 
мотивами „żarliwego klasycyzmu”, „chłodnej elegancji”, „przesadnej wytwor-
ności” с одной стороны и „nadmiaru gorącej pikanterii”, растущей до „niesły-
chanie odrażającego” уровня „niesłychanie cynicznej rozpusty”. 

В начале этот стиль кажется тайной: „czymś niewytłumaczonym”, за чем 
„kryją się nieuchwytne dreszczyki” с „kroplą nieznanej trucizny”. Потом поня-
тие тайны преобразовывается в серию близких по значению, но имеющих 
негативную окраску определений: „niezrozumiały frazes”, „szyfr zdradliwy”, 
„łaskotliwa mistyfikacja”. Здесь явно виден ряд синонимических эпитетов: 
необъяснимый, неуловимый, неизвестный, непонятный. Возможно, из-за 
страха перед неизвестным, тайне стиля сопутствует  „krew ciemna, eks-
plozywna i niebezpieczna”, а также „zdradliwość”, то есть на первый взгляд 
стиль кажется безобидным, но в нем кроется опасность, которая при этом 
может вызвать непредсказуемый эффект28.  

Потом тайна становится „łaskotliwą mistyfikacją”, „zbyt przejrzystą ma-
skaradą”, а сам секрет стиля состоит в его преувеличении: он оказывается 
„za gorący, zbyt ostro pointowany”, содержит в себе „jakąś paprykę nazbyt 
ostrą”, „natarczywą swadę”, „nadmiar gorącej pikanterii”, „coś kolorowego, 
kolonialnego”, а к тому же „zbyt jaskrawo gestykulującego” и „łypiącego 
oczyma”. 

О кокетстве силя, то есть о желании вызвать симпатию читателя, привле-
кая его внимание, говорят выражения: „niespodziewane pieprzyki” (что-то, 
что придает привлекательность, украшает)29, „perskie oko”(соблазнительный 
взгляд, передача шутливого смысла скрытого между строк30. Кокетство про-
является в „łypaniu oczyma”, „nadmiarze gorącej pikanterii” (желании вызвать 
сенсацию), а также в экзотике, выраженной эпитетами „kolorowy”, „kolo-
nialny”, „tropikalny”.     

Образование парафраз здесь подобно фигуре ploke: появляются раз-
ные элементы, каждый из которых модифицирует все предыдущие, но при 
этом семантически все они между собой сохраняют явное синонимическое 
родство. Выражение „z trudem opanowany, żarliwy klasycyzm” в контексте 
рассказа означает примерно то же самое, что „pozornie chłodna elegancja, 
coś fertycznego, żarliwego” а также „wyszukane linie przesadnej wytworności”  
и эпитет „wymyślny”. В свою очередь другой перифрастический ряд обра-
зуют родственные по значению (не принимая во внимание сходство в звуча-
нии) выражения „nieuchwytne dreszczyki”, „niespodziane pieprzyki”, „papryka 
nazbyt ostra”, „za gorący, zbyt ostro pointowany”, „nadmiar gorącej pikanterii”, 

28 Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2007, s. 1477,  
s.v. zdradliwy.

29 Słownik frazeologiczny języka polskiego, red. S. Skorupka, Warszawa 1985, s. 670,  
s.v. pieprzyk.

30 Ibidem, s. 592 s.v. oko.
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„coś kolorowego, kolonialnego”, „tropikalny”, „coś zbyt jaskrawo gestykulują-
cego […] i łypiącego oczyma”.  

Перечисленные парафразы неизменно возвращаются к ключевой теме, 
причем в каждом выражении содержится заметная часть измененного эле-
мента. Таким образом цель становится идентична исходной точке.  

Шульца вообще не интересует многозначность, распространяющаяся на 
взаимоисключаюшие значения. В то же время все его метафоры оказываются 
взаимодополняющими версиями на одну тему. Синтаксически сложное, 
многосоставное многословие сужается к минимальному семантическому 
полю, производи как бы вторичные семьи слов. […] Поскольку все 
элементы взаимоуподобляюются в сфере значения, можно сказать, что 
семантика метафоры Шульца объединяет и унифицирует все лексические, 
синтаксические, композиционные и другие  различия 31.

Посредством нарративной речи в литературном произведении Шульц 
иллюстрирует, как одно и то же значение можно выразить разными спосо-
бами, при помощи разнообразной лексики. Это многократное выражение 
одного и того же разными словами Войчех Выскель называет „вариативной 
техникой”32, Кшиштоф Сталя – „матрицами значений”33,  Влодзимеж Болец-
ки – „названием неназываемого”, „метаязыком”34: „[...] текст построен из 
минимального количества лексических элементов, из которых генерирует-
ся максимальное количество словообразовательных форм35. Таким образом 
писатель изображает бессилие парафраз против неуловимой „сути вещей”, 
которой они стремятся достичь. „Трансценденция зесь означает бесконеч-
ность, возможность выражения мира в его чудесной непредсказуемости”36. 

В русском переводе Асара Эппеля выше приведенный фрагмент выгля-
дит следующим образом:  

У меня поразительно острое чувство стиля. Здешний стиль дразнил меня 
и беспокоил чем-то необъяснимым. За его с тудом выдержанным чистым 
классицизмом, за его с виду холодной элегантностью крылась непонятная 
жутковатость. Стиль этот был слишком горяч, слишком резко акцентирован, 
полон неожиданных метин. Некая капля неведомого яда, впущенная в его 
жилы, делала кровь его темной, взрывчатой и опасной. […] 

Я разгадал тайну стиля. Линии архитектуры так долго повторяли в сво-
ем настырном краснобайстве одну и ту же невнятную фразу, пока я не понял 
этот предательский шифр, это жеманство, эту щекочущую мистификацию. 
Тут был и вправду слишком явный маскарад. В изысканных и подвижных 

31 W. Bolecki, op. cit., s. 278.
32 „technikа wariacyjnа” (W. Wyskiel, Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele 

Brunona Schulza, Kraków 1980, s. 111).
33 „matryce znaczeń” (K. Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni, op. cit., s. 195).
34 „nazywanie nienazywalnego”, „metajęzyk” (W. Bolecki, op. cit., s. 277).
35 Ibidem, s. 263.
36 K. Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni,op. cit., s. 195.
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чересчур элегантных линиях скрывалась слишком пряная приперченность, 
некоторый избыток жаркой пикантности, что-то верткое, пылкое, слишком 
выразительно жестикулирующее, - одним словом, что-то цветное, колониаль-
ное и вращающее белками... Именно так – в сути стиля было что-то слишком 
отталкивающее – он был разнузданный, изощренный, тропический и неверо-
ятно циничный37 (Шульц 1993: 137-138)   

Асар Эппель38 является автором первого полного перевода обоих со-
браний рассказов Шульца на русский язык. Его перевод был опубликован  
в 1993 году в Москве. В 2000 году появилась еще одна переводсеская версия 
Эппеля. В том же году в Петербурге вышел еще один русскоязычный вари-
ант всех рассказов Шульца под названием Трактат о манекенах, автором 
которого был Леонид Цывьян39. Вот его версия Весны:  

У меня поразительно обостренный инстинкт стиля. А этот стиль раздра-
жал меня, тревожил чем-то необъяснимым. За его с трудом сдерживающим 
себя классицизмом, за внешне холодной элегантностью крылась неулови-
мая дрожь. Стиль этот был слишком жарким, слишком резко подчеркнутым, 
полон неожиданной остроты. Из-за капельки неведомого яда, впрыснутой в 
жилы этого стиля, его кровь стала черной, взрывчатой и опасной. [...]

Я разгадал секрет этого стиля. Линии этой архитектуры в навязчивом 
своем велеречии так долго повторяли одну и ту же невразумительную фразу, 
что наконец-то я понял ее коварный шифр, подмигивание, щекотную ми-
стификацию. Поистине то оказался чрезмерно прозрачный маскарад. В этих 
затейливых подвижных линиях с их претенциозной изящностью крылся 
некий чересчур острый перчик, некая чрезмерность жаркой пикантности, 
было что-то лихорадочное, горячечное – одним словом, нечто цветастое, ко-
лониальное, стреляющее глазами... Да, именно, стиль этот таил на дне что-
то немыслимо отталкивающее – он был распутный, изощренный, неслыхан-
но циничный40.  

Изначально тайна стиля у обоих переводчиков названа „чем-то необъяс-
нимым”, – как у Шульца. За этим скрывается „непонятная жутковатость”41 

37 Б. Шульц, Коричные лавки. Санатория Под Клепсидрой, пер. А. Эппель, Москва – 
Иерусалим 1993, с.137-138.

38 Асар Эппель (1935-2012) – писатель и переводчик, родился в Москве. Автор переводов 
Франческо Петрарки, Джовани Боккаччо, Бертольда Брехта, Редьярда Киплинга, Генриха 
Сенкевича, Константина Галчинского, Юлиана Тувима, Станислава Мрожка и др. В 1990  
и 1998 годах получил награду  журнала „Иностранная литература”. В 2000 году Эппель был 
награжден медалью „За заслуги перед польской культурой”, a в 2003 получил награду Поль-
ского ПЭН-клуба за переводы произведений польской литературвы на русский язык.

39 Леонид Цывьян (1938-2007) родился в Петрозаводске, переводил произведения фран-
цузской и польской литературы: Поля Верлена, Гийома Аполлинера, Марселя Пруста, Анту-
ана де Сент-Экзюпери, Станислава Мрожка, Виславы Шимборскей и др.  

40 Б. Шульц, Трактат о манекенах, Санкт-Петербург 2000, с. 191-193. 
41 niezrozumiała upiorność (Wielki słownik polsko-rosyjski, red. D. Hessen, R. Stypula, Warsza-

wa 1979, s. 475, s.v. upiorny).
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у Эппеля  и „неуловимая дрожь”42 у Цывьяна с практически дословно пере-
веденной обоими переводчиками „некой каплей неведомого яда”43. Потом 
тайна стиля в переводах преображается в „невнятную фразу, предательский 
шифр, щекочущую мистификацию”– у Эппеля и в „невразумительную фра-
зу, коварный шифр, щекотную мистификацию” у Цывьяна. Эти выражение 
являются очень близким по значению отображением выше перечисленного 
ряда определений „niezrozumiały frazes, szyfr zdradliwy” и „łaskotliwa misty-
fikacja” в тексте оригинала. 

Мотив избытка и преувеличенности стиля, с которым связана тема рас-
пространения, в тексте Эппеля передает ряд выражений: „слишком горяч”, 
„слишком резко акцентирован”, „чересчур элегантные линии”, „слишком 
пряная приперченность”, „избыток жаркой пикантности”, „слишком выра-
зительно жестикулирующее”, „слишком отталкивающее”. Здесь трудно не 
обратить внимание на многократно повторяющееся наречие „слишком”, его 
синоним черезчур, а также родственное им по значению существительное 
„избыток” (по-польски nadmiar)44. Пикантности и игривости тексту добавля-
ют выражения „жеманство”, „пикантность”, „что-то цветное, колониальное 
и вращающее белками”, „разнузданный”, „тропический”. Употребленное 
Эппелем слово „жеманство”45 (по-польски pretensjonalność, zmanierowanie) 
приводит на ум обвинение Шульца Витольдом Гомбровичем устами вар-
шавской мещанки, „докторовой жены с улицы Вильчей”, в том, что Шульц 
– это „либо больной извращенец либо ломака, скорее всего ломака”46.  
В тексте оригинала лексеме „жеманствo” соответстует фразеологизм „per-
skie oko”, что по-русски дословно переводится как „персидский глаз”, а оз-
начает кокетливое игривое посматривание47. Кроме стремления сооблазнить  
этот идиом подразумевает шутливую передачу скрытого смысла „между 
строк”, одновременно перекликаясь с парафразой „coś łypiącego oczyma” 
через общий элемент – глаз. Цывьян перевел этот фразеологизм при по-

42 nieuchwytny dreszcz (ibidem, s. 167, s.v. dreszcz).
43 У Шульца – „jakąś kroplą nieznanej trucizny”.
44 Wielki słownik polsko-rosyjski, op. cit., s. 480.
45 Ушаков (1935: 856, s.v. жеманный – слащаво изысканный, лишенный простоты и есте-

ственности, манерный) 
46 „[...] albo chory zboczeniec, albo pozer, lecz najpewniej pozer. On tylko udaje tak”. Ква-

зи-корреспонденция между Шульцем и Гомбровичем известная как „поединок за пани док-
торову с Вильчей” (pojedynek o pani doktorową z Wilczej) была опубликована в журнале „Stu-
dio” 1936, nr 7. Её инициатором был редактор журнала Богуслав Кучиньски. Текст появился 
вместе с квази-письмами Витольда Гомбровича: Открытое письмо Бруно Шульцу и Бруно 
Шульцу. B. Schulz, Księga Listów, opr. J. Ficowski, Kraków 1975, s. 165).

47 S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 592;  s.v. oko – 
spoglądać zalotnie, filuternie. 
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мощи отглагольного существительного „подмигивание”48, означающего 
здесь кокетство и флирт, сохранив при этом связь с выражением „łupiącego 
oczyma” (стреляющее глазами). Похожий смысл имеет польское выражение 
„strzelać oczami” (по-русски – стрелять глазами), то есть бросать чарующие 
взгляды49. Эппель здесь употребил выражение „вращающее белками”, кото-
рое производит более сильное впечатление чем словосочетания, использо-
ванные Шульцом и Цывьяном.      

Чтобы отобразить ключевой мотив чрезмерной стилистической эмфа-
зы, Цывьян использовал следующий ряд многословия: „слишком жар-
ким”, „слишком резко подчеркнутым”, „чрезмерно прозрачный маска-
рад”, „с претенциозной изящностью”, „чересчур острый перчик”, „чрез-
мерность жаркой пикантности”, „что-то лихорадочное, горячечное”.  
О „стилистической распущенности” непосредственно говорят наречия 
„слишком”, „чрезмерно”, „череcчур”, а также существительное „чрез-
мерность” и прилагательное „претенциозный”. Кокетство и экзотика 
стремящейся очаровать читателя наррации в тексте Цывьяна передана 
выражениями „нечто цветастое, колониальное, стреляющее глазами”, 
„что-то немыслимо отталкивающее”, „распутный”. Мотив избытка до-
полнительно подчеркивают наречия „немыслимо” и „неслыханно”  
(у Эппеля – „невероятно”).

Несомненным достоинством стиля Шульца является то, как автор по-
средством организации художественной речи демонстрирует механизм ли-
тературных приёмов. Благодаря этому читатель получает возможность не 
только „прикрыть глаза от восхищения этой глубокой рецепцией”50, но так-
же наблюдать, каким образом, с помощью каких именно языковых средств 
нарратор убеждает читателя принять его мир. Читатель стновится одновре-
менно свидетелем и участником творческого процесса. Нарратор Коричных 
лавок много раз непосредственно обращается к потенциальному адресату, 
стремясь снискать его благосклонность и одобрение по отношению к автору 
и содержанию прочитанного.  

[...] нарратор „прозы”постоянно [...] ведёт весьма изысканную игру со сво-
им потенциальным ч и т а т е л е м: оправдывается перед ним [...], угова-
ривает принять првила своей наррации [...], показывает читателю, каким 
образом развивается фабула  [...], втягивает в круг фабульных тем [...], об-
наруживает свой собственный „характер”[...], убеждает в эффективности 

48 Д. Ушаков Д., Толковый словарь русского языка, т. 3, Москва 1935-1940, с. 406,  
s.v. подмигнуть – мигнуть, одобряя или делая намек на что-нибудь или предупреждая о чем-
нибудь.

49 S. Skorupka S., op. cit., s. 593, s.v. oko.
Д. Ушаков Д., Толковый словарь русского языка, т. 4, Москва 1935-1940, с. 555,  

s.v. стрелять.
50 „przymknąć oczy z zachwytu nad tą recepcją głęboką” B. Schulz, Sklepy Cynamonowe. Sa-

natorium Pod Klepsydrą, op. cit., s. 89.
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внимательного чтения [...], сокращает дистанцию между собой и адреса-
тами, меняя грамматические категории личности, а прошедшее время на 
настоящее, что в свою очередь приближает ситуацию наррации к ситуации 
перцепции51.   

Архитектурный стиль виллы Бьянки, представленный в вышеприведен-
ном фрагменте, можно сравнить с творческой манерой самого нарратора, 
стрящего речь „w swojej natarczywej swadzie”. То, как переводчики передали 
эту парафразу, очень ярко иллюстрирует использованные ними переводче-
ские стратегии и манеры. Эппель употребил гиперболическое выражение 
„в своем настырном краснобайстве”, где существительное „краснобайствo” 
носит явно пейоративный характер, означает бессодержательное красноре-
чие, болтливость, многословие52. Эпитет „настырный” (по-польски – zbyt 
uporczywy, nachalny) дополнительно подчеркивает негативную окраску па-
рафразы. Словосочетание „настырное краснобайство” созвучное русскому 
народному языку, в данном контекстке может произвести впечатление преу-
величенной экстравагантности, искусственности.    

Употреблённое у Шульца выражение „w swojej natarczywej swadzie” име-
ет двузначный смысл: существительное „swada” не подразумевает ничего 
негативного, означает свободу речи либо наррации, энергию, этнузиазм53. 
В то же время определяющее его прилагательное „natarczywy”– навязчиво 
и агрессивно требующий чего-либо54, вызывает ощущение чего-то неприят-
ного, докучливого.     

Цывьян перевёл данную парафразу при помощи архаического существи-
тельного „велеречиe” (по-польски – krasomówstwo) и эпитета „навязчивый” 
(по-польски –natrętny): „в навязчивом своем велеречии”. Это выражение пе-
редает смысл оригинала, причем его звучание не носит оттенка напыщен-
ности как парафраза, употреблённая Эппелем. 

На осноовании анализа приведённого фрагмента можно прийти к вы-
воду, что обоим переводчикам удалось передать одну из главных особен-
ностей Коричных лавок – обилие словесных рядов (многословие), где 
главной темой является творчество и способ функционирования языка. 
Несомненным достоинством текста Эппеля является творческий подход  
к переводу, но временами создаётся впечатление, что автор перевода стре-
мится произвести больший эффект чем тот, который вызывает у польского 
читателя оригинал. Можно предположить, что цель этого приёма состоит 
в стремлении передать необыкновенно возвышенные эмоции оригинала, 

51 W. Bolecki, op. cit., s. 257.
52 Д. Ушаков Д., Толковый словарь русского языка, т. 1, Москва 1935-1940, с. 1499,  

s.v. краснобайство (разг., неодобрит.) –  многословие, внешняя эффектность речи.
53 Słownik poprawnej polszczyzny, op cit., s. 440, s.v. swada – werwa, zacięcie, temperament 

(zwykle pisarza, mówcy).
54 Ibidem, s. 1229.
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его неописуемую лирику. Но „Шульц реализует „невыразимое” explicite, 
причём с лёгкостью истинного вдохновения и простотой и открытостью 
ребёнка.”55

Представление своеобразного шульцовского языка в версии Цывьяна 
кажется несколько менее выразительной чем в польском тексте и переводе 
Эппеля. Однако необходимо заметить, что все основные стилистические 
приёмы, придающие произведениям Шульца поэтический характер, на-
шли в его переводе свое отражение. Примером может послужить приве-
дённый здесь анализ отображения техники „многословия”, когда задача 
переводчика состоит в извлечении из одного основного семантического 
элемента (выражения)  всего его лексического потенциала, что в свою 
очередь требует умения использовать синонимические богатства родного 
языка.  

Одной из отличителтных черт шульцовского стиля являются 
многосоставные предложения и частое употребление близких по значению 
выражений. Благодаря характерному развитию в повествовании того же 
самого речевого материала, читатель получает возможность пережить 
„единство во множестве”, о котором писал Станислав Виткевич. Об 
интерпретации рассказов Шульца Виткевичем интересно высказался 
Влодзимеж Болецки:     

Вот так нарративная проза Шульца неожиданно осуществила изложенную во 
многих экспликациях теории Чистой Формы Виткевича горячо желанную си-
туацию идеального восприятия произведения искусства. Сделала возможным 
для него переживание „непостижимой странности существования”, ощуще-
ние „единства во множестве”и всех остальных показателей действия Чистой 
Формы. „Мне стало страшно – пишет Виткаци – а еще больше чýдно56. В 
рассказах Шульца Виткаци нашел то, чего искали герои его произведений и 
он сам – часто безрезультатно – в искусстве и в жизни: нашел экстатическое 
переживание, фундаментальную деформацию реальности, а также интенсив-
ную силу ощущений, исходящих из достижения невыразимой тайны суще-
ствования57.     

Принцип „многословия” связан с изображением „неисчислимого 
множества обличий мира”58. 

Текст Шульца, как каждый лист бумаги, имеет две стороны, но только одна 
из них поддается прочтению. Та другая, тёмная сторона текста – это сфера 

55 S. Witkiewicz, Twórczość literacka Brunona Schulza, [w:] Bez kompromisu: pisma krytyczne 
i publicystyczne, opr. Degler J., Warszawa 1976, s. 194.

56 „Zrobiło mi się straszno, a jeszcze bardziej cudownie. S. Witkiewicz, op. cit., s. 184.
57 W. Bolecki, Witkacy – Schulz, Schulz – Witkacy (wariacje interpretacyjne), [w:] Czytanie 

Schulza, op. cit., s. 145.
58 „nieprzeliczonej wielości wyglądów świata”. K. Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń 

języka..., op. cit., s. 100.
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смысла, собравшая в себя то, что невозможно никогда представить, то, что 
никогда не может присутствовать в полной мере, оставаясь – по словам самого 
автора – вечно „необоснованным”59, то есть не поддающимся однозначному 
истолкованию60.   

Неисчерпаемая перспектива интепретации отразилась в разных пере-
водческих стратегиях, использованных переводчиками. Различия между 
стилем оригинала и стилем перевода неизбежны. Они обусловлены разли-
чиями в грамматических системах языков, а также изменяющимися конно-
тативными значениями, связанными с  разницей культурных контекстов. 
Кроме того, в стиле перевода отображается личность переводчика61 (Чуков-
ский 1968): его интерпретация произведения, литературные и другие пред-
почтения, творческая манера. 

Русскую литературную традицию интерпретации литературного про-
изведения отличает этический и познавательный подход. Такой способ 
восприятия не подходит для чтения Шульца, чьи рассакзы предлагают 
„необыкновенно интенсивный способ эстетического переживания”62, свой-
ственного лирическим произведениям.  Переводчик должен писать так, что-
бы читатель „не знал, где начинается образ, а заканчивается музыка и вхо-
дят значения слов как таковые”63, что несомненно является очень трудной 
задачей. Нужно признать, что переводчики серьёзно отнеслись к ней. Это 
подтверждает присутствие в русских текстах главной отличительной черты  
шульцовсских рассказов – многократного выражения одного и того же со-
держания разными словами, чтобы как можно лучше и глубже передать их 
смысл.  

59 „niezgruntowane” 
60 M. Markowski, Wiosna – między retoryką a erotyką, [w:] Czytanie Schulza, op. cit., s. 286.
61 К. Чуковский, Высокое искусство, Москва 1968.
62 „nadzwyczaj intensywny typ przeżycia estetycznego”  (W. Bolecki, op. cit., s. 304).
63 „nie wiedział, gdzie się obraz zaczyna, a kończy muzyka i gdzie wchodzą w grę znaczenia 

słów jako takie”  (S. Witkiewicz, op. cit., s. 192).
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„Historyczność” Jehowy

Jerzy Lovell urodził się 1 maja 1925 r. w Drohobyczu, zmarł 4 grudnia 1991 r. 
w Krakowie. Jego pradziadek był Anglikiem, ożenił się z polską szlachcianką 
i pozostał w Polsce. Sam Jerzy debiutował jako poeta w miesięczniku „Mło-
dzież” w 1943 r., pisał również opowiadania, jednak prawdziwą sławę zdobył 
jako reportażysta. Tworzył pod pseudonimami: Jerzy Doliński, Jel., Tomasz Klon 
i T.K. Choć współcześnie nieco zapomniany, niegdyś nazywany był „wielką po-
stacią polskiego reportażu”. Zajmował honorowe miejsce wśród autorów tego 
gatunku, jego nazwisko wymieniane było obok nazwisk, takich jak: Hanna Krall, 
Ryszard Kapuściński czy Melchior Wańkowicz. Ważniejsze publikacje to m.in. 
zbiór Są takie dzielnice (1956), Raport w sprawie aniołów (1958) czy Podróże 
Polaków (1969).
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Wiersz Jehowa Jerzego Lovella został wydrukowany w opublikowanej w 1947 
roku antologii Pieśń ujdzie cało1, opracowanej przez Michała Maksymiliana Borwi-
cza. Podobnie jak inne utwory pochodzące z tego tomu podejmuje temat Zagłady 
narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Przystępując do analizy i interpre-
tacji tekstu Lovella, należy zastanowić się, jakie przesłanki decydują o jego osadze-
niu w konkretnym kontekście historycznym, determinując ściśle określony sposób 
odczytania. Odbiorca nie może mieć bowiem najmniejszych wątpliwości co do tego, 
że utwór wpisuje się w nurt poezji Holokaustu, mimo iż treść ta wyrażana jest przez 
podmiot implicite. Analiza głównych motywów, które wykorzystuje Lovell, kreując 
swój obraz poetycki, ułatwi z kolei ostateczne odsłonięcie źródła inspiracji twórcy 
i umożliwi refleksję nad rolą, jaką względem wiersza odgrywa jego prototekst2.

Na dole – 
Hans we śnie liczy obrazy, 
które z powietrza zdjął własną ręką: 
zarysy – kontury – twarze – 
potoczyć lufą od prawa do lewa – 
nic. Błękitna plama na niebie 
na wysokości, gdzie były twarze 
zarysy – kontury – 
 
a wyżej, bardzo wyraźnie – Führer, 
a obok, bardzo plastycznie – biust Gretchen 
(jak jej się podobał pierścionek tej starej Żydówki?) 
 
Tak śni Hans. 
W mieście. Na dole3.

Bohaterem Jehowy jest Hans. Wydaje się, że imię to nie zostało wybrane 
przez autora przypadkowo. Jeśli dotrzemy bowiem do statystyk prezentujących 
najpopularniejsze imiona niemieckie w latach 1939–1945, zauważymy, że imię 
to figuruje niezmiennie w pierwszej trójce rankingu; w 1939, 1943 i 1945 roku 
zajmuje nawet pierwszą pozycję4. Nie trzeba jednak odwoływać się do szcze-
gółowych statystyk, aby stwierdzić, że w obiegowej opinii to właśnie „Hans” 
jest utożsamiany z typowym Niemcem. Fakt ten zdają się potwierdzać utrwalone 
w tradycji anegdoty i opowiastki. Bohaterem swego tekstu czyni więc Lovell 
stereotypowego Niemca, co jest pierwszym sygnałem, wyznaczającym czytelni-
kowi właściwą ścieżkę interpretacyjną.

1 Pełny tytuł tomu: Pieśń ujdzie cało. Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, 
oprac. M. M. Borwicz, Kraków 1947.

2 Terminu prototekst używam, posiłkując się nomenklaturą wypracowaną na gruncie teorii in-
tertekstualności (m.in. za Henrykiem Markiewiczem: H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, 
[w:] H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989).

3 J. Lovell, Jehowa, [w:] Pieśń ujdzie cało...,  op. cit., s. 113.
4 Dane zgromadzone na podstawie: www.beliebte-vornamen.de.
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Kolejną wskazówkę czytelnik odnajduje już w pierwszym segmencie utworu. 
Hans śni, we śnie ukazują mu się wizje, które stopniowo rozmywają się w nicość. 
Najistotniejszy wydaje się być jednak fakt, iż narzędziem służącym bohaterowi 
do liczenia i porządkowania obrazów sennych jest lufa, czyli główna część broni 
palnej, nadająca pociskom kierunek lotu. Ewentualne wątpliwości co do tego, iż 
mamy do czynienia z lirycznym przedstawieniem realiów II wojny światowej, 
rozwiewa przywołanie przez Lovella określenia „Führer”, jednoznacznie odno-
szącego się do przywódcy nazistowskich Niemiec, Adolfa Hitlera. Na trop Zagła-
dy naprowadza z kolei czytelnika wspomnienie prezentu ofiarowanego Gretchen 
– kochance, narzeczonej, być może żonie Hansa. Tekst przynosi informację mó-
wiącą o tym, iż prawowitą właścicielką podarowanego Gretchen pierścionka była 
„stara Żydówka”. Przymiotnik „stara” może sugerować lekceważący, pogardliwy 
stosunek nadawcy względem tego, co jest przez niego określane. W kontekście 
wydarzeń wojny i Zagłady nie jest to zaś okoliczność w najmniejszym stopniu 
zaskakująca. Pierścionek starej Żydówki należałoby tu, jak się wydaje, odczyty-
wać jako symbol grabieży dokonywanych na ludności żydowskiego pochodzenia 
podczas II wojny światowej.

Uniwersalizm i ironia

Jak zostało ustalone, Lovell nie bez powodu nazwał bohatera swojego wier-
sza popularnym imieniem. Czyniąc to, nadał bowiem tekstowi uniwersalny 
wymiar. Ze sferą nazewnictwa wiąże się również inne zagadnienie, mianowi-
cie kwestia ironii w utworze. Niemieckie postacie ukazane w Jehowie – Hans 
wprost, Gretchen poprzez swoiste pośrednictwo poetyki snu – najprawdopo-
dobniej stanowią parę kochanków (świadczy o tym m.in. erotyczne nacecho-
wanie wizji bohatera). Naturalnym skojarzeniem wydaje się tu być inna para, 
tym razem dziecięca, pochodząca ze świata baśni. Mowa o Hänsel und Gre-
tel, czyli Jasiu i Małgosi. Istnieje prawdopodobieństwo, że zbieżność imion 
nie jest tu przypadkowa. Skutkiem zestawienia baśniowego wzorca posta-
ci z kreacją bohatera wiersza jest kontrast. Baśń ma niemiecki rodowód, Wil-
helm Karl Grimm i Jacob Ludwig Karl Grimm byli niemieckimi pisarzami 
i uczonymi. Uwzględniwszy ten fakt, możemy dopatrywać się tu celowego dzia-
łania Lovella, który poprzez zderzenie dwóch porządków: świata baśni, stano-
wiącego nie tylko element niewinnej, dziecięcej rzeczywistości, lecz także kul-
tury Niemiec, oraz świata wojny, brutalnego i pełnego okrucieństwa, próbuje 
w ironiczny sposób podsumować kulturowy dorobek narodu niemieckiego. In-
nymi słowy, współczesny Lovellowi „Jaś” jest uzbrojonym, podporządkowanym 
führerowi nazistą, „Małgosia” zaś, przyjmując należący do żydowskiej kobiety 
pierścionek, w sposób symboliczny staje się współodpowiedzialna za zbrodnię. 
Oczywiście nie sposób udowodnić, że aluzja do jednej z najpopularniejszych ba-
śni miała charakter zamierzony i świadomy. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie 
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rozstrzygnąć, czy skontrastowanie dwóch przywoływanych tu porządków było 
rzeczywistym celem autora, czy też dziełem przypadku. Niemniej zależność owa 
niewątpliwie istnieje, w mniejszym lub większym stopniu wpływa na recepcję 
tekstu, wydaje się być przy tym na tyle interesująca, iż warta przynajmniej zasy-
gnalizowania.

„Góra” i „dół”

Mimo formalnego podziału na kilka strofoid, w wierszu wyróżnić możemy 
zasadniczo dwie główne części, reprezentujące symboliczną opozycję „góra – 
dół”. W dole sytuuje się to, co przyziemne: niedookreślone bliżej miasto, w któ-
rym przebywa śpiący Hans. Warto zwrócić uwagę na to, że motyw snu jest tu 
niezwykle istotny, stanowi bowiem punkt wyjścia dla wszystkich wizji bohate-
ra. Te z kolei pozwalają nam wstępnie nakreślić jego tożsamość, poznać myśli 
i pragnienia. Zauważyć należy, iż o onirycznej konwencji wiersza nie decyduje, 
co oczywiste, wyłącznie fakt wykorzystania przez autora motywu marzenia sen-
nego. Cały tekst Lovella wydaje się być bowiem budowany w oparciu o zasady 
rządzące sferą snów – stąd też niezwykłość, mroczność, zagadkowość i pozorna 
niespójność świata przedstawionego, który na pierwszy rzut oka sprawia wraże-
nie pozbawionego logicznego następstwa prezentowanych przez podmiot lirycz-
ny wydarzeń.

„Dół” w utworze Jehowa oznacza to, co przyziemne, związane z codzienno-
ścią śpiącego (z jednej strony mamy tu do czynienia z erotyczną fantazją, z dru-
giej – pojawia się postać Hitlera i wspomnienie ograbionej Żydówki). W opo-
zycyjnym układzie „góra” przedstawiona w drugiej części wiersza odnosić mo-
głaby się zatem do sfery tajemnicy, niezwykłości i transcendencji. Hipoteza ta 
wydaje się być w pełni uzasadniona:

W górze 
noc śmiertelnie ranna światłem reflektorów 
charczy – 
(nie odróżnisz: samolot jęczy czy noc?) 
Aż nagle 
zza obłoku gasnącej myśli starej Żydówki 
punkt rośnie światłem w Dziewicę – 
zakrzywiony róg księżyca 
podnosi spod nóg 
i wyprostowuje w nóż – 
nożem przebija gwiazdy, 
że spadają, świszcząc, w dół – 
zanim zgasną, 
błysną z ziemi do chmur 
i zmaleją 
w huk – 
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nad lejem 
chylą się domy, 
piętrami schodzą niżej i niżej – 
w gruz5.

Analizując i interpretując drugą partię tekstu, w pierwszej kolejności warto 
zwrócić uwagę na specyficzny dobór środków artystycznych: epitety i metafo-
ry użyte przez Lovella przynoszą skojarzenia z cierpieniem i umieraniem (cyta-
ty: „noc ś m i e r t e l n i e  r a n n a  (…) c h a r c z y ”, „samolot j ę c z y  czy noc?”, 
„g a s n ą c a  myśl starej Żydówki” itd.). Taki typ obrazowania wprowadza do 
tekstu nastrój grozy i niepokoju, pełni także funkcję odsyłacza, wskazującego na 
ukryty sens utworu, który nawiązuje bezpośrednio do dramatu ofiar Zagłady i II 
wojny światowej.

W kolejnych wersach podmiot opisuje dość niejasną, przynajmniej po-
czątkowo, wizję. Gdybyśmy spróbowali odczytać tę część Jehowy dosłownie, 
a następnie streścić to, o czym opowiada osoba mówiąca w wierszu, usiłując 
jednocześnie odsłonić przyczynowo-skutkowy porządek poetyckich wydarzeń, 
jako punkt wyjścia musielibyśmy obrać „obłok gasnącej myśli starej Żydów-
ki”. To właśnie ten obraz stanowi początek szeregu niezwykłych zjawisk uję-
tych w utworze Lovella. Zauważyć należy, że epitet „gasnąca myśl” sugeruje 
najprawdopodobniej, iż żydowska kobieta przeżywa chwile agonii. Umierająca 
postać staje się tu źródłem swego rodzaju cudu: myśl konającej zradza tajemni-
czą Dziewicę, która – posługując się atrybutem księżyca-noża – w nadprzyrodzo-
ny sposób doprowadza do zniszczenia nieboskłonu. Przebite ostrzem gwiazdy 
spadają na ziemię i, wybuchając, doszczętnie rujnują budynki miasta. Widząc 
to, stara Żydówka, prawdopodobnie już martwa, mająca wybrać między piekłem 
i niebem, „nawraca się” i ostatecznie obiera drogę do raju. Jednak przedstawione 
powyżej sprawozdanie – bo takiego słowa trzeba by tu użyć – ogranicza się do 
warstwy dosłownej utworu, nie stanowi więc interpretacji sensu stricto.

Aby dotrzeć do rzeczywistej treści Jehowy, aby odszyfrować przesłanie wier-
sza, nie można poprzestać na tym poziomie lektury. Należy, ujmując rzecz me-
taforycznie, zejść głębiej i odnaleźć źródło poetyckiej inspiracji Lovella: dotrzeć 
do prototekstu, pełniącego funkcję pryzmatu, poprzez który będziemy mogli 
spojrzeć na utwór i właściwie odczytać jego znaczenie.

Intertekstualność i „pamięć źródła”

Kluczową rolę w procesie interpretacji odgrywa wspomniana już pokrótce w po-
czątkowej partii szkicu teoria intertekstualności. Warto przypomnieć jej genezę oraz 
podstawowe założenia. Termin „intertekstualność” do nauki o literaturze wprowa-
dziła Julia Kristeva, francuska badaczka pochodzenia bułgarskiego. W 1967 roku, 

5 J. Lovell, Jehowa, op. cit., s. 113-114.
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referując poglądy Michaiła Bachtina, wskazała, iż to właśnie jemu przypisywać 
należy odkrycie mozaikowej budowy wszystkich tekstów, które zawsze stanowią 
przekształcenie uprzednio „wchłoniętych” treści6, w istocie są zatem konstruowa-
ne z cytatów, stanowią niejako powielenie tego, co już wcześniej funkcjonowało 
na polu literatury. Centrum teorii stanowiła więc teza głosząca, że każdy tekst jest 
w rzeczywistości „mozaiką cytatów” – jest „wchłonięciem” i przekształceniem 
innego tekstu7. Założenie to przyniosło ze sobą konkretne skutki. Konsekwen-
cją rozpowszechnienia koncepcji Kristevej była całkowita zmiana sposobu po-
strzegania dzieła. Głównym zadaniem badacza nie był już opis wewnętrznych 
struktur tekstowych, lecz analiza „strukturowania tekstu”, interpretacja dzieła 
jako procesu, próba zbadania praktyki wytwarzania sensu przez utwór literacki8. 
Przyjęcie takiej optyki wymuszało zmianę samego rozumienia pojęcia struktury 
literackiej, która – już według Bachtina – nie była tworem zastanym, lecz dyna-
micznie wypracowującym się w relacji do innej struktury. W świetle powyższych 
założeń niemożliwa staje się analiza, która nie sytuowałaby tekstu względem in-
nych utworów – niemożliwą jest więc interpretacja dzieła „samego w sobie”, 
pozbawiona odniesień i nieuwzględniająca szerokiego spektrum relacji między-
tekstowych.

W tym miejscu zaznaczyć należy różnicę między intertekstualnością a trady-
cyjną problematyką historii literatury. O potrzebie wyraźnego rozgraniczenia tych 
dwu dziedzin wspomina Michał Głowiński, akcentując, iż charakterystyczne dla 
badań historycznoliterackich tropienie zapożyczeń, ustalanie wpływów czy wy-
chwytywanie zależności między tekstami nie należy do głównych zainteresowań 
intertekstualistów. Jak pisał Jonathan Culler, intertekstualność niewiele ma wspól-
nego z badaniem źródeł – nie ogranicza się bowiem do dociekań, skąd zaczerp-
nięto elementy, które figurują w strukturze konkretnego dzieła. Skupia się raczej 
na tym, co owe „zapożyczenia” oznaczają, jaki jest ich sens, jaką rolę odgrywają 
w tekście i w jakiej formie zostały do niego wprowadzone9. Pytanie o źródło jest 
wyłącznie wstępnym etapem analizy, punktem wyjścia do dalszych rozważań.

Powróćmy jednak do głównego wątku niniejszego opracowania, do interpre-
tacji wiersza Jehowa. Nie ulega wątpliwości, iż prototekstem służącym Lovello-
wi za źródło inspiracji jest Biblia, a ściślej – pierwszy wers dwunastego rozdziału 
Apokalipsy św. Jana: „I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona 
w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na głowie jej korona z gwiazd dwunaście”10.

6 Zob. H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, [w:] H. Markiewicz, Literaturoznawstwo 
i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 198.

7 Ibidem.
8 A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006,  

s. 335.
9 M. Głowiński, O intertekstualności, [w:] M. Głowiński, Poetyka i okolice, Warszawa 1992, 

s. 89.
10 Ap 12, 1. Cytat na podstawie Biblii Jakuba Wujka.
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Poeta, czerpiąc z Pisma Świętego, wprowadza do struktury swego wiersza 
elementy takie jak: znak (u Lovella: punkt) na niebie, słońce (u Lovella: świa-
tło), postać Niewiasty (przez Lovella nazwanej Dziewicą), gwiazdy oraz księżyc 
w charakterystycznym położeniu (pod nogami Niewiasty). W świetle powyż-
szych ustaleń należy stwierdzić, iż Jehowa wpisuje się w intertekstualną kate-
gorię nawiązania tematycznego11, którego wyróżnikiem jest m.in. uzupełnianie 
fabularne prototekstu, poprzez dopisywanie do niego dalszych ciągów zdarzenio-
wych. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż pierwotne (biblijne) oraz wtórne (lirycz-
ne) znaczenia obrazu nie są ze sobą tożsame.

Zostało już powiedziane, że ustalenie prototekstu uznać należy jedynie za po-
czątkowy etap dociekań, punkt wyjścia dla intertekstualnej analizy dzieła literac-
kiego. Należy bowiem odpowiedzieć na pytania: w jakim celu autor zdecydował 
się na modyfikację biblijnych wersetów i jaką rolę odgrywa w tekście Jehowy 
nowotestamentowy prototekst? Aby uzyskać odpowiedź, w pierwszej kolejności 
trzeba rozszyfrować symboliczne znaczenie figury Niewiasty z Apokalipsy św. 
Jana oraz towarzyszących jej atrybutów.

Komentarze do Pisma Świętego wyznaczają trzy możliwe ścieżki interpreta-
cji znaczenia tej postaci. Po pierwsze: wskazują na jej rysy indywidualne (w tym 
ujęciu Niewiastą byłaby Matka Mesjasza); po drugie: dostrzegają cechy zbio-
rowe (wedle takich założeń Dziewica symbolizować miała społeczność Izraela, 
a także, konkretniej, Syjonu lub Jerozolimy; miała więc być uosobieniem teo-
kratycznego ludu Bożego w jego starotestamentowym ujęciu); po trzecie zaś: 
uwypuklając jej cechy mieszane, traktują jako postać analogiczną do Niewiasty 
z Protoewangelii12. Wieniec z dwunastu gwiazd odnosić się ma natomiast 
do doskonałej zbiorowości (dwanaście pokoleń Izraela, dwunastu apostołów 
itd.).

Wydaje się, iż intencji autora bliższa jest druga z wymienionych tu dróg inter-
pretacji symbolu Dziewicy. Na taki trop naprowadza odbiorcę wiersza żydowska 
bohaterka, wspomniana w pierwszej części Jehowy. Jeśli przyjmiemy, że autor 
nawiązał do biblijnej postaci Niewiasty, traktując ją jako literacką reprezentację 
ludu Izraela, Bożego narodu wybranego, pozornie nielogiczna wizja poetycka 
nabierze nowego znaczenia. Można bowiem wnioskować, iż mamy tu do czy-
nienia z reinterpretacją motywu apokalipsy, która w Lovellowskim ujęciu zysku-
je status zemsty za cierpienie żydowskich ofiar wojny i Zagłady. Obraz znisz-
czonego przez spadające gwiazdy miasta stanowi być może zapowiedź kary dla 

11 Termin zaczerpnięty z klasyfikacji opracowanej przez Henryka Markiewicza. (Zob. H. Mar-
kiewicz, op. cit., s. 222-225). 

12 Protoewangelia – „pierwsza Ewangelia”. Protoewangelią nazywano Rdz 3,18 
z tej racji, że w tradycji Kościoła, począwszy od Ojców Kościoła, miejsce to traktowano 
jako zapowiedź Jezusa Zbawiciela. „[Bóg rzekł do węża:] Wprowadzam nieprzyjaźń mię-
dzy ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, 
a ty zmiażdżysz mu piętę”. Zob. Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tłum. 
i oprac. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1994, s. 1065.
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prześladowców oraz rekompensaty dla prześladowanych. Taką hipotezę zdaje się 
potwierdzać zakończenie utworu:

A wtedy stara Żydówka 
idąc do piekła 
obejrzała się w tył 
i uwierzyła w Jehowę – 
po czym zawróciła drogą do nieba13.

Dokonuje się tu swoiste „nawrócenie”: żydowska kobieta, z której „gasnącej 
myśli” zrodziła się apokaliptyczna przepowiednia, jest świadkiem objawienia 
przyszłych zdarzeń, dających nadzieję na zadośćuczynienie za krzywdy. Fakt ów 
sprawia, że „stara Żydówka” wybiera raj zamiast piekła14. W tekście Lovella bo-
haterka zaczyna wierzyć w Jehowę, w tradycyjnym ujęciu utożsamianego prze-
cież z nieomylnym Sędzią i obrońcą swego ludu. Samo imię Stwórcy15 pojawia 
się w tytule wiersza nie bez powodu. „Nowa Apokalipsa” będzie bowiem Jego 
dziełem, to On, jako sprawiedliwy mściciel, odegra nadrzędną rolę podczas Dnia 
Sądu, inicjując moment, w którym winni zapłacą za wyrządzone zło.

Warunkiem niezbędnym w procesie interpretacji liryku jest zatem p a m i ę ć 
t e k s t u - ź r ó d ł a  – zakorzenionego w tradycji i wyznaczającego czytelnikowi 
właściwy sens utworu Lovella. W podobnych kategoriach rozpatrywać należało-
by także pozostałe wątki, takie jak m.in. wspomniane w początkowej części tego 
szkicu aluzje do baśni braci Grimm.

Jeśli zaś przyjmiemy punkt widzenia badaczy, którzy związkom międzytek-
stowym nadają znaczenie szerokie, pojmując je jako obszar wszelkich odnie-
sień kulturowych oraz nawiązań do wzorców silnie zakorzenionych w tradycji16, 
musimy uznać, że wykorzystane przez Lovella motywy snu, piekła czy opozy-
cji „góry” i „dołu” także wpisują się w sferę relacji intertekstualnych. W tym 
przypadku nie jesteśmy wszelako w stanie wskazać jednego, konkretnego źródła 

13 J. Lovell, Jehowa, op. cit., s. 114.
14 W ramach dygresji warto wspomnieć, iż piekło w poezji Holokaustu niezwykle często bywa 

synonimem wojny i Zagłady; infernalne obrazy nierzadko służą zaś opisowi dramatycznych wyda-
rzeń tamtych czasów. Jako przykład niech posłużą tytuły utworów takich jak: Mengele w ucieczce 
Hirsza Oszerowicza, Między drutem kolczastym i gwiazdami Michała Maksymiliana Borwicza, 
Z „Pieśni o dziadku moim Isucherze Schwartzu” Izabeli Gelbard czy Śni mi się Majdanek Lejba 
Olickiego.

15 Imię Boże „Jehowa” pojawia się w Biblii Gdańskiej (przekład Biblii na język polski z 1632 
roku, dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jest jednym z najpopularniejszych 
polskich tłumaczeń protestanckich).

16 Takie stanowisko reprezentuje m.in. Marc Eigeldinger, który w swej książce Mythologie et 
intertextualité (1987) przedstawia koncepcję pięciu „pól intertekstualności”: pola sztuk pięknych, 
muzyki, Biblii, mitologii oraz filozofii. Postuluje przy tym, by relacji intertekstualnych dopatrywać 
się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z obecnością „innego języka” w obrębie języka literac-
kiego. Poprzez określenie „inny język” rozumie zaś Eigeldinger wszelkie odniesienia kulturowe. 
Zob. A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 
2012, s. 28.
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„zapożyczeń”. Bez wątpienia jednak głównym punktem odniesienia dla auto-
ra, dla czytelnika zaś – pryzmatem, poprzez który należy analizować utwór, jest 
Apokalipsa św. Jana.

Nawiązujący do proroczej księgi utwór Jerzego Lovella wydaje się być do-
skonałym przykładem tekstu, którego analiza i interpretacja wymaga odwoła-
nia się do teorii intertekstualności oraz do kategorii „pamięci tekstu”. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, iż znajomość biblijnego źródła inspiracji autora jest ko-
niecznym warunkiem, umożliwiającym odbiorcy właściwe odczytanie dzie-
ła. Próba oderwania wiersza od jego nowotestamentowego „pierwowzoru” 
wpłynęłaby negatywnie na recepcję tekstu, czyniąc go niejasnym, niespójnym 
i pozbawionym głębszego znaczenia.
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Pytanie o wariantywność przedstawieniową figur należących do tradycji ludo-
wych regionu górnośląskiego, kojarzonego stereotypowo z przemysłem ciężkim, 
wizualnie nieatrakcyjnym, na swój sposób wyblakłym krajobrazem oraz ludno-
ścią zamieszkującą obszar (post)industrialny, poprzedzić należy krótkim rozwa-
żaniem terminologicznym, odnoszącym się do zagadnienia postawionego w ty-
tule niniejszej publikacji. Zasadne wydaje się być przede wszystkim wyjaśnienie 
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pojęcia „tekstów folklorystycznych”, ważnych z punktu widzenia zamieszczo-
nych w niniejszym artykule analiz i opisów. W polu znaczeniowym tej niezbyt 
przejrzystej konstrukcji leksykalnej znaczącą rolę odgrywa, co było intencją 
autora, odniesienie do tekstów źródłowych, które przybierając formę spisanych 
przekazów ustnych: podań, bajek, anegdot, legend czy opowiastek ludowych, 
tworzą podatny grunt dla badań etnograficznych oraz eksploracji prowadzonych 
z punktu widzenia antropologii kultury1. 

Świat zjawisk niezwykłych występujących i opisanych w kontekście kultu-
ry Górnego Śląska jest silnie zmaskulinizowany. Widoczny jest tutaj z jednej 
strony wyraźny wpływ kultury patriarchalnej, z drugiej strony szerszy kon-
tekst społeczny i kulturowy tworzy oddziaływanie czynnika legendotwórczego, 
powstającego na styku tradycji i specyfiki kultury formującej się równolegle 
do rozwoju przemysłu ciężkiego i wydobywczego. W konsekwencji wiodącą 
rolę − również w odniesieniu do kształtowania kolektywnej imaginacji − od-
grywają postaci męskie. Ich dominacja w świecie legend, podań, bajek i opo-
wieści odzwierciedla się w popularności poszczególnych przekazów; jako 
przykład posłużyć może nieodłącznie kojarzona z górnośląskim przemysłem, 
niemalże „szlagierowa”, wyposażona w nadprzyrodzone, wręcz czarodziejskie 
moce, postać ducha kopalni skarbnika. Nieco mniej popularnymi postaciami 
w podaniach ludowych są nacechowane silnym potencjałem ludycznym figury 
przedstawieniowe, takie jak utopiec czy diabeł. Postaci żeńskie, choć wyka-
zują imponującą wariantywność przedstawień, tworzą zasadniczo skromniej-
szą reprezentację w korpusach tekstów, czasem pojawiając się w roli postaci 
drugoplanowych. Do zbioru figur żeńskich, kształtujących tożsamość zbiorową 
mieszkańców regionu za pośrednictwem wielowiekowej i wielopokoleniowej 
tradycji przekazu podań, legend czy bajek, zaliczyć należy m. in. mory, połu-
dnice czy strzygi 2. Nie sposób nie wymienić przy tym postaci świętych: Barba-
ry, Anny i Jadwigi, na stałe silnie związanych z lokalnymi tradycjami kościel-
nymi i ludową religijnością.

1 Na zasadność używania adekwatnej terminologii w odniesieniu do tekstów, w których nie bra-
kuje opisów zjawisk nadprzyrodzonych, zwraca uwagę Dorota Simonides. Posługując się przykła-
dem bajek i podań proponuje następujące rozgraniczenie gatunkowe: „Jako podstawowe kryterium 
podziału opowiadań na bajki i podania zwykło się przyjmować subiektywną postawę narratora 
ludowego, ponieważ podanie żyje z wierzeń i demonów. Toteż w bardzo uproszczony sposób mo-
żemy powiedzieć, że jeśli narrator wierzy w opowiadaną treść, jeśli relacjonuje ją nie jako utwór, 
ale jako rzecz autentyczną – wówczas tekst odbierany jest jako podanie, jeśli nie wierzy – jest on 
bajką, w znaczeniu fikcji”. D. Simonides, Śląski horror: o diabłach, skarbnikach i utopcach, Ka-
towice 2013, s. 9.

2 Z tą ostatnią, co niewątpliwie dodaje jej pewnego lokalnego kolorytu, związany jest przesąd, 
iż można uwolnić się spod jej władzy, trzymając przez trzy dni straż przy jej trumnie. Wątek ten, 
na co wskazuje Simonides, zapisany został w wielu wersjach i wariantach, w oryginalny sposób 
przetworzyli go: Jan Kupiec, Lucjan Malinowski i Niemiec z Górnego Śląska – Alfons Perlick. Por. 
ibidem, s. 51.
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Skarbnik

Postać skarbnika odgrywa zasadniczą rolę dla folkloru i obyczajowości Gór-
nego Śląska. Przede wszystkim jest on egzemplifikacją figury nieodłącznie zwią-
zanej ze zjawiskiem charakterystycznej interferencji, zachodzącej pomiędzy 
folklorem bazującym na wykorzystaniu potencjału żywiołu ludowego, a silnie 
ustrukturyzowanym, industrialnym etosem pracy. Skarbnik jest postacią zwycza-
jowo kojarzoną z górnośląskim przemysłem, dokładniej rzecz ujmując, kopalnia-
mi węgla kamiennego. Jego obecność zaznacza się już w przekazach XIV-wiecz-
nych, zaś w XX wieku intensyfikuje się jeszcze bardziej, w szczególności dzięki 
rozwojowi w okresie międzywojennym lokalnych printmediów (prasy codzien-
nej czy szeroko rozumianej publicystyki). 

W wydanym w roku 1937 zbiorze legend i podań Kwiaty na hałdach Ludwik 
Łakomy utrwala zakorzenioną w tradycji regionu charakterystykę postaci, pisząc 
w rozdziale „Dziwy na grubach” o skarbniku jako o duchu kopalni, strzegącym 
przed śmiercią i niebezpieczeństwem3. Pokazany zostaje on niewątpliwie jako 
figura pozytywna, swoisty opiekun ludzi pracy, który, na co wskazuje autor anto-
logii z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru: „nie skrzywdzi nikogo 
»jeny chacharom nie przeje«”4. Opisowi postaci towarzyszy jednocześnie przy-
danie jej charakterystycznych, utrwalonych w tradycji przekazów międzypoko-
leniowych, atrybutów zewnętrznych: lampy dającej czerwone światło, srebrnej 
brody po pas, czy górniczego kabotu. Łakomy podkreśla, używając ukierunko-
wanej na przedstawienie szczegółów narracji, iż choć skarbnik wygląda jak szty-
gar, wyróżnia go posiadanie mocy nadprzyrodzonych. Stąd też przydane zostają 
mu zwyczajowo cechy typowe dla opisów świata grozy: „Gdy zaczyna pukać 
o skały, to zaraz będzie nieszczęście”5. 

Choć charakterystyka ducha podziemi ulega w górnośląskim piśmiennictwie 
z biegiem czasu pewnej modulacji, wyraźnie wyodrębniający się zbiór cech dys-
tynktywnych, wskazujących na jego oryginalność i jednorazowość, pozostaje za-
sadniczo niezmienny. Dorota Simonides opisując przymioty tej najbardziej dla 
regionu charakterystycznej postaci, kreśli z uwzględnieniem szerszego horyzon-
tu antropologicznego pewien schemat komparatystyczny, umieszczając promi-
nentnego bohatera legend wywodzących się z okręgu przemysłowego w pante-
onie figur pokrewnych: 

Wiele narodów świata zna na przykład opowieści o demonach strzegących skarbów, 
ale fakt, że na Górnym Śląsku jest to skarbnik, mieszkający w kopalniach węgla, 
który przestrzega górników przed nieszczęściem i współpracuje z nimi, jest śląską 
konkretyzacją tego wątku. Na innych terenach demon ten nazywa się inaczej, ma 

3 Zob. L. Łakomy, Kwiaty na hałdach, Katowice 1937, s. 10.
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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do spełnienia odmienne funkcje, pojawia się w innych miejscach i w różnym kon-
tekście wierzeniowym, i tak na przykład duch Karkonoszy, zwany liczyrzepą czy 
rzepnikiem [niem. Rübezahl], strzeże skarbów zakopanych w górach6. 

Skarbnik w ujęciu legend i podań górnośląskich jawi się jako postać ponadcza-
sowa. Niewątpliwie jest figurą popularną również z dzisiejszej perspektywy, 
co potwierdzają liczne opracowania jego toposu w folklorze i etnografii górno-
śląskiej oraz znacząca ilość publikacji na jego temat. Jako przykład posłużyć 
może m. in. wydana w roku 1999 antologia tekstów Śląskie opowieści Mariana 
Piegzy. Zwracając uwagę czytelnika na postać skarbnika autor zbioru, rozsze-
rzając poprzez to znacząco perspektywę przedstawieniową, nawiązuje do boga-
tego splotu motywów i wątków obecnych paralelnie zarówno w piśmiennictwie 
polsko-, jak i niemieckojęzycznym7. W jednym z polskich wariantów przed-
stawienia postaci, co pokazuje Piegza na przykładzie popularnej opowiastki, 
w której znaczącą rolę odgrywa charakterystyczna konstelacja figur, na plan 
pierwszy wysuwa się młody, „pyskaty” górnik, który w obliczu trudności za-
wodowych (w warstwie szczegółowej: zadania niezwykle skomplikowanego 
do wykonania), stara się szukać pomocy u sił nadprzyrodzonych8. Górnik, bę-
dący egzemplifikacją mieszkańca regionu, pokazany zostaje jako postać jedno-
znacznie pozytywna: w trudnych sytuacjach okazuje ludzkie uczucia i daleko 
idący humanitaryzm. Taki modus przedstawieniowy uwypukla jednocześnie 
znaczenie rzeczy małych i przyziemnych, co uwidacznia się w scenie poka-
zującej dokarmianie pod ziemią myszy. Motyw ten, tylko pozornie niewiele 
znaczący, pociąga za sobą z punktu widzenia rozwoju fabuły zasadnicze dla 
całej opowieści konsekwencje. Odnosząc się do rozwoju wydarzeń: gdy mysz 
znika, przed oczami górnika staje niespodziewanie postać, która w sferze wy-
glądu zewnętrznego − i tutaj po raz kolejny wykorzystany zostaje rezerwu-
ar typowych dla skarbnika atrybutów − wygląda jak „pomniejszony staruszek 
z siwą brodą”9. Dalszy rozwój wydarzeń wpisuje się w konwencję baśniową ze 
szczęśliwym zakończeniem: skarbnik doradza doświadczonemu przez los gór-
nikowi, gdzie wywiercić otwory do wysadzenia ściany, ten wzorowo realizuje 
swoje zadanie, dzięki czemu rychło awansuje i zostaje sztygarem10. 

6 D. Simonides, op. cit., s. 5.
7 Rozszerzając nieco obszar eksploracji, powołując się na słowa Marka Zybury, należy uwzględ-

nić okoliczność produktywnej koegzystencji obydwu narodów na przestrzeni wieków: „Od zarania 
Polski Niemcy żyli i pracowali wśród nas i razem z nami we wspólnym państwie, wnosząc do-
niosły i trwały wkład do polskiej kultury narodowej. Świadomość historycznej i czysto ludzkiej 
naturalności tego stanu rzeczy wytrzebiły z potocznej polskiej samowiedzy dopiero ostatnie dwa 
stulecia, poczynając od rozbiorów Polski u schyłku XVIII wieku przez nacjonalizm wieku XIX aż 
po tragedię II wojny światowej w wieku ubiegłym”. M. Zybura, Sąsiedztwo zobowiązuje. Polskie 
i niemieckie (pre)teksty literacko-kulturowe, Poznań 2007, s. 252.

8 Zob. M. Piegza, Śląskie opowieści, legendy, wice, Świętochłowice 1999, s. 50.
9 Ibidem, s. 50.
10 Por. ibidem.
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W przywołanej powyżej opowieści zastanawiające jest wielopłaszczyznowe 
oddziaływanie swoistego paradygmatu przedstawieniowego postaci skarbnika. 
Symptomatyczne jest przenikanie się motywów i strategii narracyjnych w od-
niesieniu do tejże postaci zarówno w piśmiennictwie polsko-, jak i niemiecko-
języcznym. W tradycji niemieckojęzycznej, co unaocznić można na przykładzie 
wydanej w roku 1963 antologii śląskich baśni i legend zebranych przez Alfon-
sa Hayduka, opatrzonej tytułem Schlesischer Märchen-, Legenden- und Sagen-
schatz [Śląski skarbiec baśni, legend i podań] występuje niemalże identyczna, 
co w relacji Piegzy, wersja zdarzeń. Hayduk porządkuje przy tym terminologię 
odnoszącą się do tej najbardziej dla śląskiego folkloru przemysłowego repre-
zentatywnej figury: „Skarbnik” sklasyfikowany zostaje jako postać z pogranicza 
(niem. „im Grenzgebiet”), podczas gdy duch wykazujący podobieństwo w za-
kresie wyglądu zewnętrznego − „Ledermännchen”, skojarzony zostaje z Dolnym 
Śląskiem11. Pewnym kontrastywnym zabiegiem jest umieszczenie w kopalniach 
cynku i ołowiu ducha o imieniu „Scharlem”, odpowiednika polskiego Szarleja12. 
W niemieckiej tradycji występuje ponadto „Kohlennickel”, władca skarbów pod-
ziemnych, przedstawiany zwyczajowo jako duch niezmierzenie wielki, miesz-
kający w domu z najcenniejszego marmuru. Podobnie jak skarbnik w polskim 
piśmiennictwie, i on chętnie zamienia się w mysz przemierzającą kopalniane 
chodniki13. Poprzez zastosowanie skonstruowanego w ten sposób zabiegu przed-
stawieniowego dubluje się w konsekwencji w obydwu tradycjach kulturowych 
i językowych schemat narracyjny legendy o górniku częstującym mysz okru-

11 A. Hayduk, Schlesischer Märchen-, Legenden- und Sagenschatz, München 1963, s. 60.
12 Analizując warstwę językową materiałów źródłowych, dokładniej rzecz ujmując występu-

jącą w nich ortografię, nie sposób nie zwrócić uwagi na zapis rzeczowników „skarbnik”, „cza-
rownica”, „diabeł” czy „utopiec” pisanych małą literą, zaś „Szarlej”, „Puch” czy „Wodziorz” 
wielką. Podejmując próbę wyjaśnienia tego stanu rzeczy zasadne wydaje się przyjęcie tezy, że 
popularne figury, które z biegiem czasu stały się nazwami pospolitymi, to również te, które ce-
chuje znacząca wariantywność przedstawień. Z drugiej strony – kierując uwagę na aspekty re-
ceptywne – nie trudno dojść do przekonania, że popularni bohaterowie przekazów ludowych 
na przestrzeni dziesięcioleci stali się nieodłączną częścią regionalnego folkloru, wpływając na 
kształtowanie tożsamości zbiorowej, co w konsekwencji pociągnęło za sobą utratę przez nich 
statusu wyjątkowości i pozbawienie nazw określających tych bohaterów charakteru antroponi-
micznego.

13 Znaczenie motywów zwierzęcych w świecie fikcyjnych narracji podkreśla Jolanta Ługow-
ska: „Najbardziej chyba typową a zarazem spektakularną formą obecności zwierzęcia w świecie 
ludowej bajki magicznej jest towarzyszenie przez niego protagoniście w roli pomocnika i doradcy, 
wówczas gdy główny bohater zmierzyć się musi z zadaniami przekraczającymi jego ludzkie siły 
i możliwości. W najpopularniejszej na świecie baśni o Kopciuszku, z którą każdy z nas styka się 
już w okresie wczesnego dzieciństwa, z pomocą budzącej żywe emocje odbiorcy »niewinności 
uciśnionej« przychodzą więc ptaki (gołąbki, turkawki), wybierając ziarna z popiołu, która to pra-
ca jest warunkiem zgody macochy na uczestniczenie Kopciuszka w królewskim balu. W wielu 
baśniach pomoc ta ściśle związana jest z uprzednim dobrem wyświadczonym przez człowieka 
przedstawicielowi świata natury, zobowiązującym niejako obdarowanego do swoistego rewanżu”. 
J. Ługowska, Człowiek i zwierzę w bajce zwierzęcej, magicznej oraz w legendach o życiu świętych, 
[w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 
2011, s. 42-43. 
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chami chleba, za co tenże, o czym wcześniej była już mowa, nagrodzony zostaje 
niezwykłymi wręcz sukcesami w pracy14. 

Symptomatyczna dla postaci skarbnika jest wielość jego wcieleń i różnorod-
ność wariantów przedstawieniowych. Zjawisko to wyraźnie objawia się w wyka-
zującym znaczącą wariantywność nazewnictwie. Alfons Perlick w tomie Sagen aus 
unseren Drama Dörfern [Sagi z naszych niezwykłych wsi] jako ekwiwalentu sło-
wa „skarbnik” używa zazwyczaj określenia „Berggeist”. Dokonuje też znaczącej 
modulacji i modyfikacji legendy; w podaniu Der Berggeist in der Friedrichsgrube 
[Duch w Kopalni Fryderyk] opisuje mające miejsce w roku 1870 spotkanie górni-
ka z duchem podziemi, które nie kończy się dla niego szczęśliwie  – jak chociażby 
wspomnianym wcześniej awansem zawodowym czy uznaniem wewnątrz własnej 
grupy społecznej – lecz śmiercią w wypadku kilka dni później15. 

Wielość wcieleń skarbnika uwidacznia się również w innych źródłach pol-
sko- i niemieckojęzycznych. I tutaj jako pewnego rodzaju tertium comparationis 
posłużyć może wspomniana antologia Hayduka. Choć modus przedstawieniowy 
postaci koresponduje w zaproponowanym przez niego ujęciu z obecną w pol-
skich podaniach postacią ducha podziemi, cechą wyróżniającą staje się nazew-
nictwo. Skarbnik opatrzony zostaje bowiem nieco nietypowym mianem „Koh-
lennickel” i przedstawiony jako pośmiertna inkarnacja ducha zmarłego górnika. 
Ujęciu temu towarzyszy pewien romantyzujący sposób prowadzenia narracji; 
wspomniany duch podziemi poproszony zostaje przez Boga po śmierci o czuwa-
nie nad kopalniami i wyrobiskami, do jego zadań należy przede wszystkim wie-
szanie na niebie lampy zmarłych górników. W swoisty sposób wyakcentowane 
zostają poprzez to walory wizualne legendy oraz ich kontrastywność w stosunku 
do porządku świata rzeczywistego16.

Skarbnik w piśmiennictwie niemieckim bywa również ujęty w nimbie mrocznej 
postaci, co uwidacznia się w opowiadaniu Tiefengeleucht [Światło z podziemi] jed-
nego z najbardziej niegdyś znanych i poczytnych pisarzy regionalnych niemieckie-
go Górnego Śląska okresu dwudziestolecia międzywojennego − Roberta Kurpiu-
na. W opowiadaniu opublikowanym po raz pierwszy na krótko przed wybuchem 
drugiej wojny światowej, legendarny towarzysz pracy górników przedstawiony 
zostaje jako duch i pan podziemi „Dunkelhold”. Cechujące go atrybuty zewnętrz-

14 Puentę opowiadania z antologii Hayduka tworzy następująca konstatacja: „Und von der Stun-
de an hatte der Bergmann die beste Förderung im ganzen Revier. Das war freilich eine Freude.“ 
[I od tego czasu górnik miał najlepsze wydobycie w całym rejonie. Ależ to była radość.] A. Hay-
duk, op.cit., tłum. T.J.

15 A. Perlick, Sagen aus unseren Drama Dörfern, Beuthen 1926, s. 14.
16 W języku oryginału Hayduk w następujący sposób zwraca uwagę czytelnika na opozycyjność 

świata rzeczywistego i baśniowego: „Tausend und abertausend Grubenlampen hängen seitdem am 
Himmel droben und leuchten jede Nacht über der dunklen Welt, ja, ungezählte Grubenlampen. Die 
Menschen nennen sie Sterne“. [Tysiące, wiele tysięcy lamp górniczych wisi od tego czasu na niebie 
i świeci każdej nocy nad ciemnym światem. Tak, to niezliczone lampy górnicze. Ludzie nazywają 
je gwiazdami.] A. Hayduk, op. cit., s. 61, tłum. T.J.
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ne, sposób postępowania i poruszania się, umykają schematom recepcyjnym zako-
twiczonym w realiach prawideł zwykłego świata; nie są ograniczone przestrzenią, 
poza tym oddziaływanie tej postaci na świat zewnętrzny nie wydaje się być w ża-
den sposób zdeterminowane rytmem czasu i przemijania. Gdzie stanie jego ledwo 
widzialna stopa – jak pisze Kurpiun, nie unikając pewnej charakterystycznej dla 
siebie skłonności do tworzenia narracji grozy – tam rozstępują się twarde skały, 
przepaście się otwierają, a jego wzrok rzuca w ciemności snopy iskier17. 

Kolejną mutacją przedstawieniową postaci władcy podziemi jest duch kopal-
ni cynku i srebra Szarlej. W opisach Ludwika Łakomego pojawia się on jako 
sztygar (co kreuje kolejne podobieństwo do niemieckiego „Kohlennickela”), 
który przed śmiercią prosi Boga, aby pozwolił mu na zawsze pozostać pod zie-
mią. Okolicznością, która zbliża go do skarbnika, jest swoisty zestaw atrybutów 
zewnętrznych: obleczony jest w czerwony kabot, ma rude włosy i brodę18. Tak 
skonstruowany sposób przedstawienia postaci pojawia się również we współcze-
snej wersji mitu autorstwa Zofii Przeliorz, ujętej w opowiadaniu Skarby Bytomia. 
Szarlej naszkicowany zostaje w nim jako postać złego ducha, podejmującego 
wyniszczającą, wręcz diaboliczną walkę z mieszkańcami miasta przemysłowego 
oraz przedstawicielami władzy duchownej19. 

Uzupełniająco, zamykając wątek skarbnika w piśmiennictwie górnośląskim, 
wspomnieć należy jeszcze o dwóch postaciach będących jego swoistym prze-
tworzeniem. Są to: Puch (nazwa ta jest zapewne onomatopeją, nawiązującą do 
dźwięków powstających podczas pracy wydobywczej), duch „wetterschachtów” 
(kopalni metanowych), który – jak pisze Łakomy z charakterystyczną dla siebie 
skłonnością do używania wyrazów gwarowych – wędruje „z zamkniętymi śle-
piami”, jest „blank szary” i ma czarne włosy20. Poza tym lubi miejsca, w których 
jest gorąco i dużo ognia, gdy „łapie za gardło, nie chwycisz powietrza, wielu 
już podusił i ciągle mu mało”21. Drugi to, jak podaje autor powyższej antologii, 
„demon spod ciemnej gwiazdy” zwany Kurzoc lub Wodziorz. Robi wszystko, 
żeby „zamulić” Bergmanów [górników]. W książce Łakomego oprócz charakte-
rystycznego dystansu przedstawieniowego, wynikającego z zastosowania swo-
istej konwencji humorystycznej, symptomatyczne jest częste używanie wyrazów 

17 Zob. R. Kurpiun, Tiefengeleucht, Essen 1939, s. 172.
18 Zob. L. Łakomy, op. cit., s. 11.
19 W ujęciu tym na plan pierwszy wysuwają się konflikty interesów i walka o władzę materialną 

i symboliczną. „Najbardziej denerwowało go to” – pisze Przeliorz – „że korzyści z wydobycia 
srebra czerpie kościół, więc zaczął w mieszkańcach Bytomia podsycać niechęć do księży.” Równo-
cześnie prowokował ludność do zabijania przedstawicieli duchowieństwa, dla siebie żądając dzie-
sięciny wypłaconej w srebrze: „Kiedy [mieszkańcy Bytomia] zrozumieli swój ogromny błąd i to, 
że dali się oszukać, odmówili płacenia daniny Szarlejowi. Wtedy Szarlej wpadł w straszliwy gniew 
i zatopił kopalnię. Skończyło się wydobycie srebra, a mieszkańcy Bytomia popadli w ubóstwo.”  
Z. Przeliorz, Skarby Bytomia, [w:] Legendy, podania i opowieści śląskie, red. Z. Przeliorz, E. Gry-
mel, Żory 2009, s. 63. 

20 Por. L. Łakomy, op. cit., s. 11.
21 Ibidem. 
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niemieckiego pochodzenia. Sam zaś opis wyglądu zewnętrznego postaci odstaje 
znacząco od paradygmatu odnoszącego się do skarbnika. Wodziorz ma długie, 
żółte, „kiędrowate” włosy, z których ciągle leje się woda, ubrany jest w górniczy 
kabot, a „lampę [ma] niewiele większą od guzika”22. 

Utopiec

Równie charakterystyczną dla regionu górnośląskiego postacią co skarbnik 
jest utopiec, występujący w niektórych podaniach pod nazwą utoplec lub wod-
nik. W zbiorze opowieści ludowych Śląska Opolskiego Kumotry diobła Doroty 
Simonides pojawia się reprezentatywna grupa kilkudziesięciu opowiadań po-
święconych tej postaci. Nawet pobieżna analiza tytułów zawartych w antologii 
wystarcza dla stwierdzenia, że utopiec jest w folklorze Górnego Śląska figurą 
niezwykle popularną, mającą silne oddziaływanie kulturotwórcze. Wśród różno-
rodności jego przedstawień znaleźć można następujące egzemplifikacje i warian-
ty: „Utopiec – kukła”, „Utopiec w postaci szlajfki”, „Dzieci utopca”, „Utopiec 
w łódce”, „Utoplec rośnie”, „Utopiec kusi” „Utopce z końskimi kopytami” 23. Po-
stać ta obecna jest również w tradycji niemieckojęzycznej regionu; w opracowa-
niach Alfonsa Perlicka często występuje pod nazwą „Wassermann”24. Podobnie 
jak w antologii Simonides pojawia się wiele wariacji jego występowania i praw-
dziwie baśniowych inkarnacji: „Die Wassermannskinder” [Dzieci utopca], „Der 
Wassermann als Tabakpfeife” [Utopiec jako fajka], „Zweimal gebackenes Brot 
hilft im Kampfe gegen den Wassermann” [Dwukrotnie upieczony chleb poma-
ga w walce z utopcem]25. Pomimo znaczącego korpusu tekstów i autonomicznej 
obecności w niemieckim piśmiennictwie, niezwykle silny jest słowiański rodo-
wód tej postaci, wyczuwalne są też wpływy polskie w kształtowaniu jej legendy. 
Simonides, charakteryzując niemieckie opowieści o utopcu, dochodzi do wnio-
sku (nie pozbawionego wartościującej konstatacji), iż „są one wtórne i daleko im 
do plastyczności przekazów polskich”26.  

W niemieckiej kulturze ludowej regionu górnośląskiego trudno przeoczyć sil-
ną tendencję do oryginalnych przetworzeń wątków opisujących utopca. Na plan 
pierwszy wysuwają się przy tym nierzadko opisy o silnym potencjale emocjona-
lizującym, posiłkujące się niekiedy opisami przemocy, utrzymanymi w konwen-
cji naturalistycznej. Jako przykład posłużyć może przytoczone przez Perlicka 
opowiadanie Die Wassermannskinder [Dzieci utopca], w którym pokazana zosta-

22 Ibidem.
23 Zob. D. Simonides, Kumotry diobła: opowieści ludowe Śląska Opolskiego, Warszawa 1977. 

Na marginesie zaznaczyć należy, iż kopyta w tekstach folklorystycznych Górnego Śląska pojawiają 
się zazwyczaj jako atrybut przedstawieniowy identyfikowany z diabłem.

24 Por. Perlick, op. cit.
25 Zob. ibidem, s. 5.
26 D. Simonides, Śląski horror…, op. cit., s. 52-53.
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je owiana nimbem baśniowości czy wręcz demoniczności, rodzina mieszkająca 
w studni. Ponieważ fantastyczne postaci, co charakterystyczne dla sposobu kon-
struowania figur w antologii Perlicka, często nie stosują się do reguł współżycia 
społecznego, ustanowionych przez ludzi − w warstwie szczegółowej opisane jest 
to w epizodzie, w którym u wylotu wodopoju dzieci utopca grają na skrzypcach 
− właściciel gruntu, żeby się ich pozbyć, przywraca stary porządek, topiąc je 
w studni. W konsekwencji osiąga zamierzony cel: cała rodzina baśniowych po-
staci bezpowrotnie znika z jego zagrody27. 

O tym, że utopiec czy wodnik są postaciami niemieszczącymi się w sztywnym 
gorsecie ludowej obyczajowości, wspomina również Elżbieta Grymel w opowia-
daniu Jak starzyk Dańduła utopka spotkał. W jej wersji przedstawieniowej bo-
hater wodnych opowieści z jednej strony owiany jest ocieplającą wizerunek aurą 
czarów, z drugiej strony posiada demoniczne, nadprzyrodzone moce: „Utopek 
pyknął kilka razy z fajeczki, a łąkę i bezchmurne dotąd niebo zasnuła mgła bia-
luchna jak mleko. Starzyk Dańduła błąkał się po łąkach do pierwszych promieni 
słońca. Dopiero wtedy ze zdziwieniem stwierdził, że stoi koło własnego płotu”28. 

Diabeł

Obok utopca diabeł to niewątpliwie jedna z najbardziej charakterystycz-
nych, budzących grozę postaci, mających swoje stałe miejsce w górnośląskim 
panteonie zjawisk niezwykłych. Popularny zarówno w polsko-, jak i niemiec-
kojęzycznym piśmiennictwie regionu. Alfons Hayduk, co posłużyć może jako 
reprezentatywny przykład, w opowieści Die Teufelsbraut [Narzeczona diabła], 
zamieszczonej w antologii Schlesischer Märchen-, Legenden- und Sagenschatz, 
opisuje umiejscowiony w dawnych czasach epizod, w którym piękna córka bo-
gatego młynarza, niechętna licznym zalotnikom, woli pojąć za męża diabła, niż 
podporządkować się woli ojca29. Tylko szczęśliwy, niezwykły splot okoliczności 
ratuje pannę przed zgubą. Destrukcyjną moc diabła, figury częstokroć tworzonej 

27 Zob. A. Perlick, op. cit., s. 4.
28 E. Grymel, Jak starzyk Dańduła utopka spotkał, [w:] Legendy, podania i opowieści śląskie, 

op. cit., s. 30.
29 Czynnikiem dynamizującym narrację opowieści są pobieżnie naszkicowane postaci drugo-

planowe, zainteresowane przede wszystkim posagiem bogatej panny. Gdy ojciec – i tu przejawia 
się silny akcent dydaktyczny i moralizatorski przekazu – straszy ją diabłem, córka zuchwale przy-
staje na jego pochopnie wyartykułowaną propozycję. Ponieważ wezwanie diabła jest jednocześnie 
stworzeniem pewnej realnej rzeczywistości (w tym względzie folklor górnośląski nie stanowi wy-
jątku), diabeł niezwłocznie pojawia się przed rozmawiającymi o nim postaciami. W oryginalnej 
wersji językowej tekstu Hayduka w oczy rzuca się przede wszystkim zastosowanie szerokiej pale-
ty zwrotów zaczerpniętych z górnośląsko-niemieckiego narzecza: „»Gib obacht«, sagte der Pater 
schließlich, »dos gieht nich gutt, geheiratt muß sein, suste da holt dich äbenst der Teifel!« Da lachte 
das Mädel ganz närrisch und antwortete: »Ach, Vatel, aber ock nich – meinsterwegen heirate ich 
auch den Teifel!« Das war nicht gut gesprochen, denn man soll den Teufel nicht an die Wand malen, 
auch nicht mit Worten. Es zeigte sich bald”.  A. Hayduk, op. cit., s. 31.
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w warstwie retorycznej przez zuchwałość i nieuwagę ludzi, przywołuje również 
Alfons Perlick w opowiadaniu Das Bild des Teufels führt den Tod herbei [Ob-
raz diabła przynosi śmierć]. Główny wątek fabularny opowiadania stanowi opis 
śmierci bogatego pana, umierającego na sam tylko widok diabła namalowanego 
przez jego sługę30.

Czarodziejską postacią opisaną przez Perlicka, posiadającą podobne, destruk-
cyjne moce co diabeł, jest zagadkowy „czarny mężczyzna jako towarzysz” („Der 
schwarze Mann als Begleiter”). Objawia się on, i tutaj pewną rolę odgrywa lokal-
na topografia, w Rokitnicy w Ptakowickim Lesie. Autor podania, wykorzystując 
potencjał emocjonalizujący atmosfery grozy, opisuje mroczną postać towarzy-
szącą przechodzącej przez las kobiecie; zjawa znika nieoczekiwanie, gdy niedo-
szła ofiara zaczyna się modlić31. 

Diabeł w folklorze górnośląskim opatrzony jest pewnym zbiorem wyraźnie 
nakreślonych atrybutów. W sferze wyglądu zewnętrznego pokazany bywa stereo-
typowo jako budząca postrach postać z rogami, końską stopą zakończoną kopy-
tem, porusza się niezdarnie, często kuśtykając. Opisanemu powyżej przez Hay-
duka motywowi uwiedzenia córki w opowiadaniu Die Teufelsbraut [Narzeczona 
diabła] towarzyszą, i wynika to niewątpliwie z umieszczenia postaci w orbicie 
silnego oddziaływania magicznych mocy, gwałtowne zjawiska natury: silne po-
dmuchy wiatru czy potężna burza z błyskawicami. Pomimo, iż opowieść zawiera 
silny komponent dydaktyczny i ma na celu zwrócić uwagę odbiorcy na zagro-
żenia ze strony mocy nadprzyrodzonych, splot wątków fabularnych zamknięty 
zostaje szczęśliwym zakończeniem: córce młynarza wrzuconej do karocy udaje 
się uciec, podczas szalonej podróży rzuca się szczęśliwie na rosnący przy drodze 
krzew bzu. Tak uformowany wątek fabularny nie jest z pewnością pozbawiony 
wyraźnych implikacji symbolicznych. Zakończenie opowiadania zawiera silny 
potencjał afektywny, pokazany zostaje mianowicie przechytrzony diabeł wraca-
jący do piekieł, zaś panna, co naszkicowane zostaje niemalże w konwencji gatun-
kowej moralitetu, z radością wychodzi za chłopaka, którego wcześniej zbywała 
i lekceważyła32. 

Podczas analizy siły ekspresji zawartej w literackim odmalowaniu posta-
ci diabła zastanawiać mogą liczne analogie w tradycji folklorystycznej pol-
sko- i niemieckojęzycznej. Przykładem może być zbieżność treściowa zawar-
ta w opowiadaniu Diabeł w butelce, włączonym przez Dorotę Simonides do 
zbioru opowieści Kumotry diobła, w zestawieniu z wersją niemieckojęzyczną, 

30 Zob. A. Perlick, op. cit., s. 4.
31 Zob. ibidem, s. 5.
32 W języku oryginału morał opowieści zawarty jest w następującym podsumowaniu: „Viele 

hundert Meilen mußte die Müllerstochter jetzt zu Fuß von Mühle zu Mühle wandern, bis sie end-
lich wieder glücklich daheim war und freudig den Burschen heiratete, den sie vorher am meisten 
geärgert hatte“. [Wiele setek mil pieszo musiała przemierzyć córka młynarza, chodząc od młyna do 
młyna, nim w końcu szczęśliwie dotarła do domu i z radością wyszła za chłopca, którego wcześniej 
najbardziej denerwowała.] A. Hajduk, op. cit., s. 32, tłum. T.J.
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wydaną kilka dekad wcześniej przez Alfonsa Perlicka. Sam tytuł wariantu nie-
mieckojęzycznego Der Teufel in der Flasche [Diabeł w butelce] nie pozostawia 
w tym względzie żadnych wątpliwości. Jedyną znaczącą różnicą na poziomie 
treści, poprzez co detal ten automatycznie wysuwa się na plan pierwszy, jest 
ideologiczne powiązanie głównego bohatera w wersji niemieckojęzycznej 
z masonerią („Freimaurer”)33. 

Diabeł, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych niezwykłych posta-
ci folkloru górnośląskiego, otoczony jest panteonem figur pokrewnych, o zbli-
żonym potencjale afektywnym i porównywalnym sposobie działania. Augu-
styn Halotta w wydanym w roku 1984 zbiorze Śląskie bery, bojki i opowiastki 
przywołuje postać blisko spokrewnionego z diabłem Bazyliszka34. Związane 
z nim zdarzenia umieszczone zostają w topografii Bytomia, w czasach pano-
wania fikcyjnego hrabiego Harracha. Wywiedziona bezpośrednio z postaci dia-
bła postać Bazyliszka odgrywa w legendzie rolę pierwszoplanową, ogniskując 
w sobie wyraźny zbiór dystynktywnych i stereotypowych atrybutów przed-
stawieniowych. Wrogi ludziom demon, pokazany w roli reprezentanta złych 
mocy, nakreślony zostaje jako bezwzględny okrutnik okupujący jedną z miej-
skich piwnic. Swoim wizerunkiem bez skrupułów zabija wszystkich śmiałków 
będących w zasięgu jego wzroku. Podobnie jak ma to miejsce w konwencji 
przedstawieniowej Hayduka, i w tym przypadku opowiadanie zawiera silny 
impuls dydaktyczny: kres panowaniu diabelskiej postaci przynosi interwencja 
niepozornego, powszechnie lekceważonego, garbatego szewca Ignacego, który 
pokonuje intruza wchodząc do piwnicy z zawiązanymi oczami i lustrem. Opis 
Bazyliszka, tym razem nienacechowanego eksplicytnie diabelskimi atrybutami 
zewnętrznymi, jest jednakże silnie ludyczny, po części wręcz humorystyczny. 
Potwierdza to konstatacja odnosząca się do jego wyglądu, pełniąca jednocze-
śnie funkcję podsumowania głównego wątku fabularnego: „ani pulpul, ani ko-
kot, ani żmija, takie chyba diobelskie nasienie”35. 

Z postacią diabła, opętaniem i oddziaływaniem mrocznych mocy nieodłącz-
nie związana jest, na co należy zwrócić wagę rozszerzając nieco horyzont eks-
ploracji, historia popularnego na Górnym Śląsku przemysłowca Karola Godu-
li36. Potencjał demoniczny i ludyczny tej postaci, z uwagi nie tylko na wygląd 
zewnętrzny, lecz przede wszystkim aspekty biograficzne, a zatem awans spo-

33 Por. A. Perlick, op. cit., s. 8.
34 Zob. A. Halotta,  Śląskie bery, bojki i opowiastki z dawnych lat, Katowice 1984, s. 137.
35 Ibidem.
36 Urodzony w roku 1781 w Makoszowach „śląski król cynku”, jak zwykło się go nazywać, był 

początkowo leśniczym w dobrach rodziny Ballestrem. Pobity brutalnie przez kłusowników stracił 
oko oraz władzę w jednej ręce. W ramach rekompensaty jego prominentny możnowładca z tytułem 
hrabiego uczynił go wspaniałomyślnie zarządcą swojego majątku. Dalszy rozwój zdarzeń nosi zna-
miona prawdziwie amerykańskiego scenariusza, kreującego postać swoistego „self-made-mana”: 
Godula kupuje od Ballestremów złoża cynku, dzięki czemu w krótkim czasie osiąga zawrotną 
fortunę. Zob. St. Wasylewski Legendy i baśnie śląskie, Katowice 1957, s. 131.
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łeczny nieprzystający do pochodzenia, wynika również z wykorzystania spe-
cyficznej aury tajemniczości. Ponieważ Goduli jako człowiekowi o plebejskim 
pochodzeniu udaje się dokonać rzeczy na ówczesne czasy niemożliwych, czego 
przykładem jest osiągnięcie wysokiej pozycji w świecie magnaterii finansowej, 
miejscowi podejrzewają go o konszachty z diabłem. W opisach postaci, za-
mieszczonych w antologii Legendy i baśnie śląskie Stanisława Wasylewskiego, 
„śląski król cynku” otoczony jest swoistą aurą irracjonalności, a jego postać 
znamionuje w nie mniejszym stopniu obecność zjawisk nadprzyrodzonych: 
z okien jego domu wydobywają się kłęby pary i dymu, okazjonalnie bucha-
ją też płomienie. Pomimo niezwykłego statusu materialnego Godula pozostaje 
outsiderem i mizantropem, jak lapidarnie konstatuje Wasylewski: „Jadał, pijał 
zwyczajnie, z ludźmi się nie stykał”37. Ponieważ postępował wbrew przyjętym 
powszechnie normom społecznym i konwenansom, za życia traktowany był 
jako figura demoniczna i dysponent wiedzy ezoterycznej. Po śmierci zaś utrwa-
lił się w wyobraźni kolektywnej – na co zwraca uwagę Przeliorz – jako postać 
ze świata grozy: tajemniczy wędrowiec czy upiór bez głowy, pojawiający się 
w najbardziej nieoczekiwanych momentach, budzący postrach wśród miesz-
kańców38. 

Charakterystyczne w opowiadaniach o diabłach, o czym była już mowa 
w nawiązaniu do antologii Perlicka, jest zaakcentowanie siły słowa. Diabeł po-
jawia się niejako na zawołanie, wypowiedzenie jego imienia jest równoznaczne 
ze zmaterializowaniem jego postaci. Ten sposób postrzegania obecności sił de-
monicznych widoczny jest również w dzisiejszej literaturze oraz publikacjach 
zajmujących się kwestiami i problemami z zakresu szeroko rozumianej teolo-
gii39. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na okoliczność, iż postać diabła 
na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci ulegała znaczącym przemianom nie 
tylko w zakresie wariantywności przedstawiania atrybutów wyglądu zewnętrzne-
go, lecz również umiejscowienia w szerszej konstelacji przyczynowo-skutkowej, 
wyjaśniającej pochodzenie zła. Jak zauważa Dorota Simonides w książce Śląski 
horror: 

Im dalej wstecz, tym więcej podań związanych z diabłem, tym większa wiara 
w sprawczy skutek jego działalności. Każde nieszczęście, każde zło poczytywano 
za jego dzieło. Im bliżej naszych czasów, tym częstsze jest wyjście zła poza obręb 

37 Ibidem.
38 Por. Z. Przeliorz, Dziwne opowieści o Goduli, [w:] Legendy, podania i opowieści śląskie, op. 

cit., s. 53.
39 Dominikanin Jacek Salij w książce Wróżby, czary, opętanie w rozdziale „Opętanie przez 

szatana”, odnosząc się do fenomenu języka i wynikających z jego istoty ograniczeń, zwraca uwagę 
na moc sprawczą wypowiadanych słów: „Nasz język aż roi się od wyrażeń w rodzaju niepojęta 
lekkomyślność, tajemnicza siła, ciemna siła, ślepa, wściekła, zaciekła, zacięta nienawiść. Wyra-
żenia te wskazują, że język ociera się tu o granice swoich możliwości, że nie jest w stanie opisać 
jednoznacznie przedstawianej rzeczywistości, bo ona jest jakby większa od niego”. J. Salij, Wróżby, 
czary, opętanie, Poznań 2000, s. 59. 
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spersonifikowanej postaci, a co za tym idzie – przejęcie cech diabolicznych oraz 
demonicznych przez żywych ludzi z bliskiego otoczenia40.

Kontynuując podjęte rozważania i rozszerzając nieco powyższą myśl należy 
mieć na uwadze, że jeszcze na początku XX wieku oddziaływanie sił magicz-
nych, czarodziejskich, czy nadprzyrodzonych traktowane było jako fenomen 
silnie wpisujący się w rzeczywistość dnia codziennego. Simonides pisze o tym 
w zawierającej osobiste spostrzeżenia relacji, umiejscowionej w orbicie interak-
cji prywatnych: „Moja babcia wierzyła, że zmory, czyli mory lub gniotki, istnie-
ją! […] Aby mora nie męczyła, trzeba, gdy się zjawi, dać jej kaszy albo chleba 
z masłem, albo kawy […] Czasem wystarczy, jak się zrobi kukłę ze słomy i po-
stawi przed łóżkiem. Ona wtedy dusi tę kukłę, a człowieka nie ruszy”41. 

Miejsca symboliczne, „mity założycielskie” i ich modulacje

Miejscem legendarnym zarówno dla polskiego, jak i niemieckiego Górnego 
Śląska jest niewątpliwie Góra św. Anny. Występująca w przekazach odnoszących 
się do dawnych wieków, tworzy nierzadko topograficzne tło legend i opowieści, 
w szczególności tych związanych z bitwą pod Legnicą (1241). W tak skonstru-
owanym sposobie jej przedstawiania umiejscowiona zostaje w czasach, w których 
Śląsk pełnił funkcję swoistego średniowiecznego antemurale christianitatis. Pod 
względem potencjału afektywnego zastosowanej narracji szczególnie reprezenta-
tywne przy opisach Góry św. Anny jest piśmiennictwo niemieckojęzyczne. Jako 
przykład posłużyć może podanie „Das Hedwigsheer im Annaberg“ [Armia św. 
Jadwigi w Górze św. Anny], przedrukowane we wspomnianej już wielokrotnie 
antologii Alfonsa Hayduka. W legendzie tej pojawia się pełen emocji, wręcz no-
stalgiczny, opis Góry Chełmskiej w okresie żałoby po przegranej bitwie na Polu 
Legnickim. Główny wątek fabularny tworzy opowieść o rycerzach św. Jadwigi, 
którym udało się przeżyć jedną z największych katastrof ówczesnej chrześcijań-
skiej Europy i dzięki zbiegowi okoliczności podążyć za Tatarami, aby następnie 
zatrzymać się na odpoczynek u podnóża legendarnej góry. Tam w podziemnej 

40 D. Simonides, Śląski horror…, op. cit., s. 23. Mimo to również w czasach nam współcze-
snych pojawiają się opisy oddziaływania diabelskich mocy, przypominające legendy górnośląskie 
sprzed kilku dziesięcioleci. W książce biograficznej Der Teufel ist in mir [Diabeł jest we mnie] 
autorstwa Uwe Wolffa, poświęconej opętaniu niemieckiej studentki teologii Anneliese Michel (zm.  
1 lipca 1976), nie brakuje odniesienia do zjawisk nadprzyrodzonych. Najlepiej unaocznia to 
fragment mający charakter swego rodzaju epilogu: „Podczas badań w sierpniu 1994 nocowałem 
w klasztorze Engelberg […] W duszną noc nadciągnęły burze nad Klingenberg, Großheubach i le-
żący w pobliżu klasztor Engelberg. Błyskawice dwukrotnie uderzyły w klasztor, unieruchomiły 
wrota przy furcie i przeszły przez kaloryfery mojej celi. »Mówię to Panu od razu« – skomentowała 
Thea Hein następnego dnia – »te błyskawice były skierowane przeciw Panu. Pisząc tę książkę, 
musi się Pan mieć na baczności«.” U. Wolff, Der Teufel ist in mir, München 2006, s. 304, tłum. T.J.

41 D. Simonides, Opolskie legendy i bajki, Opole 2008, s. 73.
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sali z bazaltu42, jak utrzymuje autor legendy, drzemią do dziś bohaterscy rycerze, 
aby powstać, gdy zabrzmi głos ich patronki. Wtedy też baśnie, legendy i podania 
staną się rzeczywistością43. 

Opisy miejsc legendarnych odnoszą się w polsko- i niemieckojęzycznych 
źródłach folklorystycznych nie tylko do wiekopomnych wydarzeń historycz-
nych i miejsc naznaczonych wielopłaszczyznowo oddziaływającą symboliką. 
Nie brakuje w nich również odniesień do powstawania miast czy rozwoju tak 
charakterystycznego dla Górnego Śląska przemysłu wydobywczego. Naznaczo-
na niezwykłością i silnym czynnikiem legendotwórczym jest historia powstania 
Mikołowa (miasta graniczącego z Katowicami), opisana w legendzie przytoczo-
nej przez Zofię Przeliorz. W przekazie tym objawia się charakterystyczny modus 
przedstawieniowy, umiejscawiający przestrzeń legendy w ściśle doprecyzowanej 
topografii, do tego w orbicie spraw i problemów codzienności. Sam przebieg 
fabuły i splot zdarzeń charakterystyczny jest dla opowieści utrzymanych w kon-
wencji mitów założycielskich44. W legendzie o powstaniu Mikołowa istotne jest 
przede wszystkim nadanie aktowi założycielskiemu swoistego, sakralnie umoty-
wowanego statusu wyjątkowości. Wyraźnie widoczne jest ponadto komplemen-
tarne przenikanie się treści mitycznych, którym towarzyszy oddziaływanie mocy 
nadprzyrodzonych, magii oraz ludowej religijności. 

Na podobnych schematach przedstawieniowych opiera się mit założycielski 
przemysłu górnośląskiego, przytoczony przez Stanisława Piegzę w antologii 
Śląskie opowieści. W legendzie opatrzonej tytułem Jak stary Jędrzej odkrył 
węgiel autor szkicuje obraz Górnego Śląska ery przedprzemysłowej, gdzie, co 
zaznaczone zostaje z pewną skłonnością do wyeksponowania kontekstów hi-
storycznych, było niewiele osad, mało ludzi, i sporo obszarów niezagospoda-
rowanych. Bohater opowieści – Jędrzej – pokazany zostaje jako trudniący się 

42 Nie bez znaczenia jawi się w tym kontekście symbolika kamiennych posągów. Powołując się 
na Piotra Kowalskiego, należy zauważyć, że kult kamieni: „znany wielu kulturom, polega w istocie 
na czci oddawanej temu, co się w owych szczególnych kamieniach objawia. Dotyczy to zwłasz-
cza kamieni o specyficznych cechach; ich kształtu, koloru, połyskliwości, znajdujących się w nich 
otworów. […] Można np. uważać za niezwykłe i nacechowane przez sacrum pochodzące z Nieba 
kamienie piorunowe czy meteoryty (jak czczony przez muzułmanów Czarny Kamień w Kaabe). 
[…] Do dziś znane są kamienie, które trudno wiązać z jakimkolwiek kultem, a mimo to utrzymuje 
się wyraźny zakaz ruszania ich z miejsca”. P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znacze-
nie, Warszawa 2007, s. 200.

43 Zob. A. Hayduk, op. cit., s. 67.
44 Zob. Z. Przeliorz, O powstaniu Mikołowa, [w:] Legendy, podania i opowieści śląskie, op. cit., 

s. 30. Rekonstruując skrótowo przebieg zdarzeń: w niewielkiej górnośląskiej osadzie pojawia się 
grupa kupców z Wołoszczyzny, zmierzająca w kierunku Krakowa. Przybywa tam w czasie, gdy na 
terenie przydrożnej wioski, posiadającej wszelkie atrybuty prowincjonalności, inwentarz domowy 
miejscowych chłopów opanowany zostaje przez zarazę. Pod wpływem silnych afektów przesądni 
mieszkańcy wsi zaistniałą sytuację łączą z działaniem demonicznych mocy, zaś związani z etosem 
chrześcijańskim kupcy proszą swojego patrona, św. Mikołaja, o ratunek dla bydła. Po cudownym 
uratowaniu inwentarza kupcy w akcie dziękczynienia budują na cześć swojego patrona kapliczkę, 
która następnie daje nazwę całej osadzie.
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pasterstwem mieszkaniec niewielkiej osady, wędrujący „po leśnych polanach 
ze swym niewielkim stadem owiec”45. Punkty zwrotne fabuły cechuje znaczący 
potencjał symboliczny; zjawisko to daje się unaocznić przywołując przebieg 
rozmowy Jędrzeja ze słońcem, pełniącej jednocześnie funkcję punktu kulmina-
cyjnego opowieści: 

„Mój drogi poczciwy Jędrzeju! Pomogę ci! W pobliżu Twej chaty jest ukryty wielki 
skarb. Jeżeli go znajdziesz, nie będziesz nigdy marznąć…”. Przerażony rozglądał 
się wokół. Nie widział jednak nikogo. Więc chyba to mówiło do niego słońce. Spoj-
rzał w niebo i pokłonił się słońcu głęboko46. 

Dalszy opis to już utrzymana w konwencji przedstawieniowej mitu założyciel-
skiego, pełna patetyzujących symboli historia, pokazująca nieoczekiwane prze-
obrażenie regionu pod wpływem sił demonicznych, otwierających drogę do uzy-
skania wymiernych korzyści materialnych47. 

Symptomatyczna dla właśnie przywołanej legendy powstania przemysłu 
górnośląskiego, co zbliża ją do opowieści o diabłach i utopcach, jest korespon-
dencja treściowa z analogicznymi niemieckojęzycznymi konkretyzacjami mitu, 
zebranymi i wydanymi przez Hayduka. W wariancie niemieckojęzycznym, 
różniącym się nieco przywołaną symboliką i przebiegiem fabuły, opisani zo-
stają drwale rozpalający przy skalnym urwisku ogień, który szybko przygasa. 
W obliczu niepowodzeń ukazuje się im brodaty mężczyzna („Berggeist”), któ-
ry do ognia wrzuca czarne kamienie. Rozwścieczeni drwale grożą śmiałkowi, 
„długobrody” zaś śmieje się szyderczo, po czym wskazuje na ogień i znika. 
Berggeist, będący zmienioną nieco egzemplifikacją polskiego wariantu przed-
stawieniowego skarbnika, posiada prawdziwie demiurgiczne atrybuty. Dzięki 
udzieleniu pomocy przy odkryciu złóż węgla staje się też dobroczyńcą lokalnej 
społeczności, zamieszkującej wcześniej ubogi, pozbawiony znaczenia strate-
gicznego region48. 

 

45 M. Piegza, op. cit., s. 14. 
46 Ibidem.
47 Choć poszukiwanie wskazanego skarbu okupione zostaje ciężką pracą, bohater legendy nie 

znajduje niczego nadzwyczajnego, oprócz kilku czarnych kamieni. Rozwój wątków fabularnych 
zamknięty zostaje, jak to ma miejsce również w innych przekazach, szczęśliwym zakończeniem: 
początkowe niepowodzenia, wywołujące złość i rozczarowanie głównego bohatera, skłaniają go 
do podjęcia przypadkowych działań. Jak relacjonuje autor legendy: Jędrzej rozpala na kamieniach 
wiązkę drewna „aż płomienie strzeliły wysoko […] pojął [wtedy], że skarb, o którym wspominało 
słońce, to właśnie te niepozorne czarne kamienie”. Ibidem, s. 14-15.

48 W tekście oryginału pojawia się bezpośrednie odniesienie do demonicznych mocy bohatera 
legendy. Skarbnik, właściwie Berggeist, jest też tą postacią, która decyduje o cyklach i procesach 
zachodzących w przyrodzie: „Vor Jahrmillionen hatte er die Wälder in seine unterirdischen Gebirge 
hinabsinken lassen. Nun spendete er das versteinte Holz mit der aufgespeicherten Sonnenwärme 
und ihrer Kraft“. [Przed milionami lat zatopił lasy w obszarze podziemnych gór. Teraz przekazał 
w darze skamieniałe drewno, zawierające ciepło słońca i jego moc.] A. Hajduk, op. cit., s. 218, 
tłum. T.J.   
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Czarownice

Region górnośląski, zdominowany legendotwórczym oddziaływaniem skarb-
nika, utopca, diabła oraz pokrewnych demonów i postaci mniej lub bardziej 
związanych z lokalną ludowością, nie był zasadniczo obszarem wyraźnego roz-
woju przekazów bazujących na opisach czarownic. Choć należały one od wie-
ków do tradycji europejskiego folkloru, reprezentatywność ich występowania 
charakterystyczna jest dla innych krajów i regionów starego kontynentu. Mimo 
to odnotować należy kilka symptomatycznych wyjątków, odnoszących się do 
Górnego Śląska, chociażby tych, opisanych z dzisiejszej perspektywy czasowej 
i kulturowej na łamach prasy. W wydaniu „Dziennika Zachodniego” z 17 lutego 
2013 znaleźć można oparty na lekturze kronik i materiałów archiwalnych artykuł 
Grażyny Kuźnik, opatrzony tytułem Śląskie czarownice zeznają po polsku. Upra-
wiały czary i gusła szatańskie?. Tekst ten, uwzględniający szeroki kontekst histo-
ryczny i znaczącą ilość cennych szczegółów, interesujących z punktu widzenia 
antropologii i etnografii, opiera się na analizie i opisie postępowania sądowego, 
wszczętego w połowie XVII w. przez Teodora Marcina Krylińskiego, „pana na 
Bytkowie a Rogoźniku”, który w swoich włościach wpadł na trop dwóch ko-
biet, oskarżonych o władanie nadprzyrodzonymi, nieczystymi mocami49. Opis 
zewnętrzny postaci koresponduje zasadniczo z powszechnym wyobrażeniem 
czarownic, ponadto silnie umiejscowiony jest w ówczesnym kontekście kultu-
rowym i historycznym. Również zakres aktywności bohaterek przekazu wydaje 
się być typowy dla panujących podówczas warunków społeczno-obyczajowych. 

Przekaz źródłowy tworzy zasadniczo relacja, ukształtowana przez pewną imma-
nentną dynamikę fabularną50.

W analizowanym właśnie tekście, cennym z uwagi na podjętą próbę naszki-
cowania obyczajowości mieszkańców Górnego Śląska z czasów przed nastaniem 
ery przemysłowej, w szczególności ich słowiańskiego, łagodnego usposobienia, 
jako wartościowe jawi się pokazanie na przykładzie procesu czarownic zaryso-
wującego się, typowego dla późniejszych wieków, antagonizmu polsko-niemiec-
kiego. Aspekt ten widoczny jest nade wszystko w odniesieniu do narastających 
konfliktów interesów pomiędzy duchowieństwem i możnowładztwem:

49 Zob. G. Kuźnik Śląskie czarownice zeznają po polsku. Uprawiały czary i gusła szatańskie?, 
wydanie elektroniczne: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/763049,slaskie-czarownice-z-
eznaja-po-polsku-uprawialy-czary-i-gusla-szatanskie-historia-dz,id,t.html, dostęp: 23.08.2018.

50 Opisując rzecz w skrócie: Krylińskiego dochodzą słuchy – jak pisze autorka artykułu – „że 
guślarki jakieś czary przy chorobach czynią, na bagna chodzą, sprowadzają moc albo niemoc.” 
Jako szczególnie wartościowy z punktu widzenia antropologii i etnografii jawi się opis pokazowe-
go procesu oskarżonych, Krystyny Wacławczyk i Anny Słupskiej, zdominowany przez wypowiedzi 
i sądy stronniczych ławników, z których każdy za swoją posługę zamiast zapłaty miał otrzymać 30 
litrów piwa. Postępowanie sądowe nie kończy się jednak, co byłoby symptomatyczne dla innych 
regionów ówczesnej Europy, spaleniem na stosie, lecz jedynie wypędzeniem oskarżonych o czary 
z tereniu ówczesnego państwa bytomskiego. Procesy, na co wskazuje odniesienie chronologiczne 
zawarte w artykule, zakończyły się w roku 1653 i 1667. Zob. ibidem.
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Na Górnym Śląsku żadna czarownica nie spłonęła na stosie. Świadkowie zeznawa-
li oględnie, że tylko coś tam słyszeli, duchowieństwo nie zawsze żyło w zgodzie 
z panami, którzy wspierali procesy o czary. Jerzy Fryderyk Henckel Donnersmarck, 
właściciel Bytomia, często był z księżmi skłócony, a bardzo chciał tępić czarow-
nice. Potrafił zażądać drugiego procesu, gdy jego zdaniem ławnicy zbyt łagodnie 
potraktowali oskarżoną51.

Dla pełniejszego, komplementarnego obrazu zjawiska czarów na Górnym 
Śląsku stosowne wydaje się być przytoczenie opisów i przekazów niemieckoję-
zycznych, zawartych w opracowaniach literackich, odnoszących się do czasów 
bardziej nam współczesnych, mianowicie do pierwszej połowy XX wieku. Zna-
leźć je można m. in. w zapomnianej już dzisiaj i niedostępnej szerszemu gronu 
czytelniczemu, wydanej w roku 1923 powieści Waltera Schimmela-Falkenaua 
Brand [Pożar]52. W utworze tym nie występują wprawdzie bezpośrednie nawią-
zania do aktywności czarownic, gdyż, o czym była już mowa − mając na uwadze 
specyfikę kontekstów historycznych i kulturowych − postać ta nie odgrywała 
zasadniczej roli dla ludowości regionalnej zarówno polskiego, jak i niemieckiego 
Górnego Śląska. Mimo to widoczne jest wyraźne odniesienie do „czarodziej-
skich” rytuałów kulturowych, z perspektywy autora niemieckojęzycznego silnie 
związanych z żywiołem obcości. Symptomatyczne jest przy tym zaakcentowanie 
subwersywnych mocy i nieobliczalności postaci, które w stosunku pars pro toto 
ogniskują w sobie cechy charakterystyczne dla całej zbiorowości. 

W opisach słowiańskiej demoniczności, zawartych w powieści Schimmela-
-Falkenaua, kult pogański styka się z obrzędowością chrześcijańską. Tak skon-
struowany model przedstawieniowy widoczny jest szczególnie w opisie Stelli, 
głównej bohaterki wywodzącej się z polskiego kręgu kulturowego, która wcho-
dzi w bezpośrednią interakcję ze zantagonizowaną, niemiecką grupą etniczną. Jej 
związek małżeński z leśnikiem Martinem Treuem53 napiętnowany zostaje w po-
wieści stygmatem mezaliansu, wyraźnego dysonansu kulturowego, czy wręcz 
zdrady własnej grupy etnicznej. W konsekwencji staje się on powodem moralnego 
i materialnego upadku głównego bohatera. Ponieważ figury powieści konsekwent-
nie reprezentują zespół atrybutów charakterystycznych dla zbiorowości, z których 
się wywodzą, partykularna klęska głównego bohatera rychło przeniesiona zostaje 
na obszar całej lokalnej społeczności. Wracając zaś do Stelli, bohaterki naszkico-
wanej w silnie wartościującej, „czarno-białej” konwencji przedstawieniowej, jest 
ona jednoznacznie utożsamiana z negatywnymi atrybutami żywiołu obcości. Jej 
diaboliczność (nakreślona w silnej opozycji do pozytywnych wzorców zachodniej 

51 Ibidem.
52 Zob. W. Schimmel-Falkenau, Brand. Ein Roman aus Oberschlesien, Friedeberg am Queis u. 

Leipzig 1923.
53 Nazwisko głównego bohatera, reprezentującego niemiecką grupę kulturową, jest tutaj z pew-

nością nieprzypadkowe, gdyż posiada znaczenie leksykalne oznaczające „wierność”, co tworzy 
swego rodzaju kontrastywność semantyczną w odniesieniu do przebiegu fabuły powieści.
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kultury i cywilizacji), powiązana jest ponadto z wyakcentowaniem cech zewnętrz-
nych i przymiotów osobowościowych, zbliżających ją do modeli przedstawienio-
wych, charakterystycznych dla świata czarownic. Zestaw przymierzonych do niej 
atrybutów podkreśla jej obcość, niemoralność i demoniczność:

Szła śladami ojca, wędrowała na Dziewiczą Górę, w miejsce, gdzie polskie kobiety 
błogosławione są na dźwięk dzwonu przez Matkę Boską. Te jednak, które pielgrzy-
mują do tego miejsca, lecz są nieczyste, gubią drogę by potem nosić szkodnika 
w swoim ciele, do czasu, aż przyjdzie ich godzina54. 

Powyższy przykład obrazuje popularny w literaturze niemieckiego Górnego 
Śląska sposób silnego stygmatyzowania przedstawicieli antagonistycznej grupy 
kulturowej i tworzenia poprzez to wyraźnie nakreślonych figur obcości. Jedno-
cześnie analiza środków retorycznych i narracji obecnej w powieści Schimme-
la-Falkenaua prowadzi do konstatacji, iż ogniwem scalającym dla politycznie 
niespokojnego Górnego Śląska lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, było 
wykorzystanie siły oddziaływania konfliktów oraz fenomenu kontrastowości 
wieloetnicznego regionu, w którym niezbadany, nieokiełznany żywioł ludowy 
ścierał się z tradycjami kościoła katolickiego, względnie etosem tworzonym 
przez przybywających już w XVIII wieku − naznaczonych swoistą misją oświe-
ceniową − reprezentantów pruskiego protestantyzmu.      

Podsumowanie

Rozpatrując kwestię afektywności narracji, wzorców potencjalnej recepcji 
oraz społecznego oddziaływania przywołanych w artykule tekstów, nie sposób 
nie odnieść się do ich funkcjonalności. Na ważność i jednocześnie wielokanało-
wość tego aspektu wskazuje cytowana już wielokrotnie Dorota Simonides: 

Wywołane w ludowych opowieściach emocje miały skutek społecznie pozytywny, 
ponieważ wychowywały, uświadamiały, napominały, wprowadzały w sferę norm 
etycznych. Na przykład z obawy przed spotkaniem z utopcem dziewczęta wracały 
z potańcówki wcześniej do domu, dzieci nie zbliżały się do rzek, parobcy nie za-
nieczyszczali wody w rzekach, górnicy wracali trzeźwi z pracy. Ze strachu przed 
skarbnikiem nie siadano w kopalni w niebezpiecznym miejscu, nie przeklinano, 
nie gwizdano – dzięki czemu można było usłyszeć odgłosy zapowiadające zawał, 
zaś z lęku przed południcą – demonem polnym – chroniono się, nakładając w samo 
południe nakrycia głowy, uchodzono z pola, unikając udaru słonecznego55.  

54 Ibidem, s. 23, tłum. T.J. W zapisie oryginalnym autor powieści za pomocą charakterystycz-
nych środków językowych tworzy posiadającą znaczące potencjały afektywne atmosferę grozy: 
„Sie ging in den Spuren des Vaters, sie wanderte nach Dziew[i]cza Gora, nach dem Berge, auf dem 
die polnischen Frauen unter der Glocke der Mutter Gottes gesegnet werden. Doch diejenige, die da 
wallfahrtet und unrein ist, verliert den Weg und trägt einen Schädling im Leibe, wenn die Stunde 
an sie kommt…“ 

55 D. Simonides, Śląski horror…, op. cit., s. 4.
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Rozszerzając nieco powyższą myśl nie sposób nie zauważyć, iż baśniowość, at-
mosfera grozy czy narracje opisujące zjawiska irracjonalne i niewytłumaczalne, 
są fenomenami do dziś aktualnymi, zarówno z perspektywy regionalnej, jak rów-
nież w odniesieniu do kontekstów międzykulturowych. Choć folklor tradycyjny, 
uzewnętrzniający się nierzadko w opisach grozy, określany poprzez to mianem 
tzw. „horroru tradycyjnego”, wynika z myślenia magicznego, z irracjonalnych 
postaw i wierzeń, również dzisiaj oddziałuje znacząco za pomocą mediów na 
współczesny nam sposób postrzegania świata. Nie ulega wątpliwości, iż ukształ-
towane na styku wielowiekowych tradycji i współczesnego postępu technolo-
gicznego zręby zjawisk niewytłumaczalnych naznaczone są swego rodzaju we-
wnętrzną sprzecznością. Czerpiąc obficie z rezerwuaru tradycji ludowych nie 
odżegnują się od osiągnięć cywilizacyjnych. Mogłoby się wydawać, że oba para-
dygmaty postrzegania świata są sobie przeciwstawne i nawzajem się wykluczają. 
Tymczasem coraz częściej daje się zauważyć, na co zwraca uwagę Simonides, 
„zadziwiające współistnienie obu typów myślenia, mówi się wręcz o harmonijnej 
zgodności między najdalej posuniętą techniką, a średniowiecznymi niemal prak-
tykami magicznymi”56.

56 Ibidem.
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„Depresja staje się rozpoznana jako choroba poprzez dyskurs, a dyskurs de-
presji jest ustawicznie kształtowany przez trwające doświadczenie choroby. De-
presja jest chorobą retoryczną (rhetorical illness)” – stwierdza Kimberley Em-
mons w monografii Black Dogs and Blue Words. Dalej wyjaśnia: 

Nasze  rozumienie i doświadczenie depresji rozpoczyna się i kończy na płaszczyź-
nie języka, którym dysponujemy, by je opisać. Co więcej, przyszłe badania i prak-
tyki kliniczne, jakie mogą rozwinąć się w odpowiedzi na depresję, są kształtowane 
przez ten sam dyskurs pojęciowy, który określa nasze współczesne kulturowe po-
dejście do tej choroby. W dyskursie depresji różnorodność struktur retorycznych 
odzwierciedla i uprzywilejowuje słownik biologicznej psychiatrii i jej formy kon-
ceptualizacji. W przypadku jednostek odpowiedzią na depresję są różne materialne 
i dyskursywne praktyki autoterapii1.

1 K. Emmons, Black Dogs and Blue Words. Depression and Gender in the Age of Self-care, New 
York 2010, s. 15-16.
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Język depresji, który bada Emmons, stanowiłby specyficzną modalność dyskursu, 
właściwie, jak chciałabym go tu nazwać – patodyskursu, a zatem dyskursu choro-
bowego, który budują kulturowe interpretacje tej choroby, połączenie języka me-
dycznego i, romantycznego z ducha, obrazowania dolegliwości duszy. Ten eklek-
tyzm sprawia, że analiza współczesnych zapisów walki z depresją jest materiałem 
szczególnie interesującym także z punktu widzenia refleksji nad literaturą.

William Styron w autobiograficznym tekście Ciemność widoma. Esej o depre-
sji wyznaje: „Depresja jest zaburzeniem afektywnym, tak tajemniczo bolesnym 
oraz w tak nieuchwytny sposób objawiającym się jaźni – intelektowi, który pełni 
funkcję mediatora – że opisanie jej słowami graniczy z niemożliwością”2. Takich 
deklaracji znajdziemy wiele w autobiograficznych zapisach choroby. Depresja 
według jej ofiar jest doświadczeniem wymykającym się systemowi langue, pod-
miot depresyjny zaś to „ja” usytuowane wobec oporu materii, którego mowa – 
parole – jest nie tylko mową bolesną, jak to określa Julia Kristeva3, ale też mową 
stale narażoną na dyseminację, rozsadzenie sensów i dyspersję, rozdrobnienie 
znaków, tak często uzewnętrzniane w tekstach pod postacią nadmiaru szczegółów 
i niemożności ich scalenia. Wobec tej specyficznej „pracy depresji w dyskursie”, 
pierwszym z haseł maladycznego „słownika” musiałaby być aporia, niewyrażal-
ność i nieopisywalność. Ale to początkowe, alfabetycznie i konceptualnie pierw-
sze pojęcie w zasadzie podawałoby w wątpliwość sens całego przedsięwzięcia. 
Depresja jest, jak pisze wiele jej ofiar, niewyrażalna, „niemal całkowicie nie do 
pojęcia dla kogoś, kto nigdy sam nie doświadczył jej w ekstremalnym wymia-
rze”4. Podkreślana nieprzekładalność choroby na język codziennej komunikacji, 
ale też na literacki dyskurs, wynika zarówno z nieokreśloności jej symptomów, 
których nie można ująć w empirycznie mierzalne parametry, z utraty jasności 
oglądu własnej kondycji, jak i z upośledzenia samego medium porozumienia, 
czyli języka. To bodaj najdotkliwsze dla chorych objawy, bo związane z odebra-
niem głosu, atrybutu konstytuującego podmiotowość. W przypadku depresji zaś, 
która najczęściej może objawić się drugiej osobie właśnie jako wypowiedziana, 
a nie zobaczona,staje się to szczególnie dramatyczne. 

Mimo niewyrażalności depresji jako istoty patologicznego smutku, literackich 
– powieściowych, autobiograficznych, eseistycznych czy poetyckich – zapisów 
tego doświadczenia wciąż przybywa. Można zatem powtórzyć za Emmson, że 
depresja jest jedną z najbardziej retorycznych chorób, wbrew pozorom wiążącą 
się z niemałą energią tekstotwórczą. Patodyskurs smutku posługuje się przy tym 
swoistym sposobem obrazowania, z charakterystyczną dla niego semantyką i fra-
zeologią. Ich analizie ma służyć próba zarysowania słownika depresji rozumia-
nego jako nowoczesna odmiana l’écriture mélancolique, pisma melancholijnego, 

2 W. Styron, Ciemność widoma. Esej o depresji, przeł. J. Korpanty, Warszawa 2012, s. 18.
3 Zob. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, 

wstęp M.P. Markowski, Kraków 2007.
4 W. Styron, op. cit., s. 18.
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którego tradycję tworzą tak fundamentalne dla myślenia o kondycji psychicznej 
dzieła jak Anatomia melancholii Roberta Burtona czy De triplici vita Marsilio 
Ficino. Wyznaczony przez ich licznych interpretatorów kierunek refleksji nad 
melancholią jako chorobą duszy skutkował również w dziedzinie estetyki, two-
rząc podatny grunt dla dziewiętnastowiecznego przede wszystkim obrazowania 
smutku z jego bogatym – w sensie figuratywnym i stylistycznym – sztafażem. 
Dyskurs depresji w dużej mierze (choć we wszystkich aspektach) dziedziczy ten 
bagaż kulturowego postrzegania choroby. 

Estetyka właściwa opisowi depresji zawiera w sobie wiele z cech właściwych 
écriture mélancolique, lecz odznacza się większą medykalizacją dyskursu. Jak 
czytamy u Marka Bieńczyka: 

[...] melancholia nie tylko kończy się melancholią, nastrój pozostaje tym sa-
mym nastrojem i stan ducha tym samym stanem. Melancholia także pisze; pisze 
melancholią – czarną żółcią. Rzec można, atramentem czarnej żółci. Ciężka, czar-
na, ołowiana, stojąca woda studni melancholii niezdolna ugasić pragnienie Char-
les’a d’Orléans jest wyobraźniowym ekwiwalentem substancji czarnej żółci z jej 
mocą odbarwiania i unieruchomiania (powraca tu jeden z odwiecznych substan-
cjalnych obrazów czarnej żółci jako ciemnej, śmiertelnej wody, intymnego Styksu). 
Czerpana z tej studni woda «nadziei» traci natychmiast swą przejrzystość, lecz za 
sprawą smutnej alchemii przemienia się w atrament, jakby była jego i tylko jego 
źródłem. Analogia między czarną żółcią a atramentem to motyw, który pojawia się 
w okolicy melancholii nieraz, choć pewnie banalny, jest mi droższy nad wszystko5.

Idiomatyczność melancholii, jej tylko znane obszary myśli i języka są wyni-
kiem specyficznej sytuacji egzystencjalnej, jaką konstytuuje, ale również sytuacji 
pisania, fizyczności doświadczenia zapisu „atramentem czarnej żółci”, atramen-
tem z ołowiu – saturniańskiego pierwiastka, materii, z której tworzy się smutek 
i z której powstaje melancholijny dyskurs. Przy czym pisanie to objawia się nie 
tylko jako autoterapeutyczne cure writing, lecz również jako czynność ontyczna, 
ustanawiająca tożsamość w procesie czytania, refleksji i zapisywania, przetwarza 
refleksje w specyficzny dyskurs, który można tu określić jako dyskurs melan-
cholijny. Melancholijny nie tylko dlatego, że referencyjne odniesienia analizo-
wanych dzieł określa tematyka melancholii, ale także dlatego, że  metafora pi-
szącej melancholii zdaje się sugerować odmienność, idiomatyczność również na 
płaszczyźnie werbalizowania doświadczenia, na płaszczyźnie stylu i pisarskiej 
techniki. 

Écriture mélancolique przejawia się w języku pseudonimu, w „kolejnym cy-
tacie, kryptocytacie, streszczeniu, gnomie, przysłowiu, w kolejnej mądrości lu-
dowej i nie swojej rymowance”6, w enumeracji, która jest „gorączką melancholii, 
figurą, w której jakąś alchemią nicości i błahości melancholia rozpala wszystkie 

5 M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 1998, s. 137.
6 Ibidem, s. 31.
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światła, wytwarza dla siebie sferyczne, bezpieczne miejsce, gdzie w jednej chwili 
zbiera się «wszystko»”7. Ponowoczesne rozpoznanie pustki verbum określa sy-
tuację współczesnego podmiotu: „Żyzna, uprzywilejowana i dla melancholii ma-
giczna chwila wyliczenia, gdy słyszalny zdaje się głos ludzi i dostrzegalna obec-
ność rzeczy, nosi w sobie pustkę braku; nieskończone zdanie wyliczenia, ucie-
kające wciąż przed siebie, ostatecznie przypomina tylko o sobie samym, mówi 
tylko własne słowa, za którymi nie ma już, nie ma już nic”8. Tylko „zrujnowana 
składnia”, którą Michel Foucault w Rzeczach i słowach określa jako przynależną 
przestrzeni heterotropijnej i działającą destruktywnie, gdyż „wysusza mowę, po-
wstrzymuje słowa w miejscu, kwestionuje u samych źródeł wszelką możliwość 
gramatyki; rozwiązuje mity i wyjałowia liryzm zdań”9. 

Depresja jako jednostka chorobowa – podobnie jak dawna melancholia – do-
czekała się własnej mitologii. Pisząc o mitologii choroby, rozumiem ją podobnie 
jak Susan Sontag, dla której realność empiryczno-medyczna zostaje oswojona 
(lub zdemonizowana) w języku poprzez zabiegi metaforyzacji, symbolizacji i wi-
zualizacji10. Nie zamierzając więc dokonywać medycznych eksplikacji omawia-
nego zjawiska, skupiam się nie na samej depresji, ale na jej dyskursie – jako 
zjawisku kulturowo-tekstotwórczym, jednej z maladycznych narracji literatury 
współczesnej. Siłą rzeczy niniejszy tekst nie wyczerpuje refleksji nad interesują-
cym mnie zagadnieniem nawet w niewielkiej mierze. Nie jest też metodycznym 
wywodem kierującym się od stanowisk naukowych11 ku przykładom literackim 
ani szczegółową analizą i interpretacją twórczości wybranych pisarzy. Jest wy-
łącznie esejem próbującym dokonać teoretycznej refleksji nad możliwościami 
ustanowienia dyskursu depresji przedmiotem badań literaturoznawczych oraz 
nad potencjalnymi elementami „słownika” tej narracji maladycznej, rzecz jasna 
bez aspiracji do pełnego czy wyczerpującego ujęcia tematu. 

Wśród dyskursów maladycznych „mowa” depresji zajmuje miejsce szcze-
gólne. Jak pisze Michał Paweł Markowski: „Melancholia to depresja, która – 
na szczęście – przerodziła się w twórczość […]. Melancholia buduje, depresja 
rujnuje”12. „Zrujnowana składnia” Foucaulta byłaby więc zbliżona bardziej do 
mowy depresji niż melancholii. Maladyczny dyskurs depresji objawiałby się 
więc w próbach werbalizacji „mimo wszystko”. Przy tym retoryczna i teksto-
twórcza siła tej choroby ujawnia się w specyficznym obrazowaniu, metaforyce 
będącej efektem pomieszania dziewiętnastowiecznych i wczesnomodernistycz-
nych figur nawiązujących do skonwencjalizowanych rekwizytów smutku oraz 

7 Ibidem, s. 39.
8 Ibidem, s. 40.
9 Ibidem, s. 43.
10 Zob. S. Sontag, Choroba jako metafora, przeł. J. Anders, Warszawa 1999.
11 Historię stanowisk naukowych wobec melancholii przedstawia: M. Marcinów,  Historia pol-

skiego szaleństwa, t. 1: Słońce wśród czarnego nieba: studium melancholii, Gdańsk 2017.
12 M.P. Markowski, Nieobliczalne. Eseje, Kraków 2007, s. 178.
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słownika nowoczesnej, farmakologicznie zorientowanej psychiatrii. Spotka-
nie tak odmiennych i w wielu aspektach wzajem się wykluczających języków 
w ramach jednego słownika prowadzi w warstwie tematycznej do logicznych 
nieścisłości w postrzeganiu własnej choroby, na płaszczyźnie stylistyki zaś do 
rozbijającego dyskursywne decorum zestawienia figur pochodzących z różnych 
pól asocjacyjnych. Kolejnym, obok dyseminacji, rozdrobnienia i aporii, hasłem 
w depresyjnym słowniku byłaby zatem opozycja.

Jennifer Radden, proponując wstępną typologię narracji chorobowych zwią-
zanych z doświadczeniem depresji, wskazuje na dwie główne tendencje w rela-
cjach pacjentów, sprowadzające się z jednej strony do eksternalizacji dolegliwo-
ści, rozumianej jako działająca z zewnątrz i ubezwłasnowolniająca siła (autorka 
nazywa to modelem symptom-alienating13), z drugiej zaś – do ruchu internalizacji 
symptomów, traktowanych wówczas jako przejawy osobowości i niejako „natu-
ralnych” predyspozycji podmiotu do odczuwania smutku (w oryginalnej termi-
nologii symptom-integrating). Jakkolwiek Radden łączy pierwszą z opisywanych 
strategii z wczesnomodernistycznymi świadectwami, drugą zaś przypisując no-
woczesności, to jednak oba warianty nierzadko współistnieją we współczesnych 
relacjach twórców podejmujących temat depresji. Jej nowoczesny słownik rozsz-
czepia się na dwa pola semantyczne, posiada jakby dwóch autorów – zewnętrzną 
siłę, chorobę, która „pisze pacjentem”, oraz sam podmiot jako upostaciowienie 
melancholii. Tomasz Jastrun w na poły autobiograficznej powieści Rzeka pod-
ziemna pisze: 

Czasami czułem, jakbym odgrywał jakiś dramatyczny spektakl, a na skutek nieby-
wałej koincydencji ta okrutna rola przykleiła się do mnie. Prawdziwy ja to byłem 
ja zdrowy, lecz mój aktor o tym nie wiedział. Powinienem go zabić, ale jak go 
unicestwić, nie mordując samego siebie?14. 

Te dwie semantyki depresji, konstruujące słownik choroby-najeźdźcy i słownik 
świadomego własnego umysłu podmiotu, to nie jedyna sprzeczność tego spe-
cyficznego dyskursu. Równie heterogeniczne – zarówno ze względu na źródła 
inspiracji, jak i aspekt obrazowo-asocjacyjny – są wypełniające ów depresyjny 

13 „W modelu »alienacji symptomów« [symptom-alienating model] znajdujemy metafory dy-
stansowania i kontroli. Podmiot opisuje życie i próby życia »na zewnątrz« choroby, a nie w jej 
»wnętrzu«; choroba i jej symptomy są zasadniczo peryferyjnym aspektem całościowego »ja«. […]. 
Rozbrzmiewa tu retoryka procesu »wyzdrowienia«, która wyrasta z tego [doświadczenia – K.Sz.], 
ale też jest pożywką dla hipotez pierwszoosobowych narracji. […]. W kontraście do modelu alie-
nacji symptomów, niektóre narracje ujawniają założenie »integracji symptomów« [symptom-inte-
grating assumptions], obraz symptomów jako trudniej ulegających alienacji, a w niektórych przy-
padkach – jako centralnych i konstytutywnych dla tożsamości podmiotu. Zamiast alienacji i kon-
troli, symptomy podlegają internalizacji, a nawet waloryzacji. Przedstawia się je nie jako nieistotne 
efekty uszkodzenia mózgu, lecz jako znaczące aspekty doświadczenia i tożsamości”( J. Radden, 
My Symptoms, Myself. Reading Mental Illness Memoirs for Identity Assumptions, [w:] Depression 
and Narrative. Telling the Dark, red. H. Clark, New York 2008, s. 21).

14 T. Jastrun, Rzeka podziemna, Warszawa 2005, s. 149.
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słownik hasła. W literaturze anglosaskiej depresję, za Winstonem Churchillem, 
uosabia czarny pies trwający wiernie przy właścicielu15, ale zewnętrznych, eks-
ternalizujących symptomy figur jest w tym języku znacznie więcej. Często odpo-
wiadają im metafory militarne, związane z walką, inwazją wroga i szykowaniem 
broni. Susan Sontag, pisząc o chorobie nowotworowej, wskazywała na metafory-
kę wojenną jako dyskursywny wyraz abiektualności raka, który nie może zostać 
scalony z wizją integralności własnego ciała16. Znamienne, że bardzo podobne 
obrazowanie charakteryzuje relacje o znacznie przecież mniej somatycznej de-
presji. Expressis verbis zwraca na to uwagę Elizabeth Wurtzel w głośnej książce 
Kraina Prozaca: 

Depresja nie jest nagłą katastrofą. Przypomina raczej nowotwór. Początkowo obca, 
wroga masa jest niedostrzegalna nawet dla uważnego obserwatora, aż tu nagle – 
trach! – okazuje się, że masz wielką, siedmiofuntową bulwę w mózgu, w brzuchu, 
w wątrobie i to coś, co twoje ciało wyprodukowało, naprawdę próbuje cię zabić17. 

Depresja staje się w takim ujęciu namacalnym, przestrzennie rozpoznanym wro-
giem wewnątrz zdrowego „ja”; jej somatyzacja poprzez język powoduje, że – mó-
wiąc słowami Foucaulta – niemierzalna i przez to budząca grozę „choroba wraz 
z jej określoną na tablicy strukturą wchodzi w gęstą i zwartą masę organizmu 
i w nim się ucieleśnia”18. Jakkolwiek ceną za ten ruch jest doświadczenie abiektu, 
wstrętu wobec zewnętrznego agresora, to jednak Foucaultowskie „wtórne uprze-
strzennienie patologii”19 paradoksalnie chroni przed lękiem – „bulwa w mózgu” 
może bowiem zostać zmierzona, zlokalizowana, odgraniczona przestrzennie od 
„ja” pacjenta, a w konsekwencji – usunięta.

Związek między językiem spacjalnym a medycznym funkcjonuje również na 
innych płaszczyznach dyskursu o depresji. Ciemność widoma Styrona to – poza 
intymną relacją z długoletniej walki z chorobą – także opowieść o trudzie procesu 
nazywania depresji, eksploracji metafor zdolnych przybliżyć wewnętrzną prze-
strzeń autobiograficznego doświadczania i pamięci, wśród których niebagatelną 
funkcję spełniają metafory przestrzenne. Nie bez znaczenia jest zatem kompozy-
cyjny fakt, że esej rozpoczyna wspomnienie bycia w jednym ze szczególnych dla 
autora miejsc autobiograficznych:

Pewnego chłodnego wieczoru pod koniec października 1985 roku w Paryżu po 
raz pierwszy zdałem sobie w pełni sprawę z tego, że walka z nękającymi mnie 

15 Interesującą analizę metafory czarnego psa w werbalizacji doświadczenia depresji przepro-
wadza Paul Foley, ukazując źródła i semantykę słownika nowoczesnej melancholii (zob. P. Foley, 
‘Black Dog’ as metaphor for depression. A brief history, [w:] Tracking the Black Dog. Hairy tales 
and historical legwork from the Black Dog Institute’s writing competition, red. K. Eyers, Sydney 
2006, s. 140-158).

16 Zob. S. Sontag, op. cit.
17 E. Wurtzel, Kraina Prozaca, przeł. G. Jagielska, Warszawa 1999, s. 10.
18 M. Foucault, Narodziny kliniki, przeł. P. Pieniążek, Warszawa 1999, s. 27.
19 Ibidem, s. 28.
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problemami natury psychicznej – walka, którą toczyłem od kilku miesięcy – może 
się zakończyć moją fatalną klęską. Moment objawienia nastąpił, kiedy samochód, 
którym się poruszałem, wjechał w połyskującą, gładko wypolerowaną deszczem 
ulicę w pobliżu Pól Elizejskich […]20. 

Otwierająca Esej o depresji retrospektywna scena przemierzania paryskiej prze-
strzeni jest punktem wyjścia dla samego procesu choroby, wówczas uświado-
mionej i narratywizowanej przez kolejne strony książki, jako że Styron kształtuje 
dyskurs o chorobie jako „pracę w toku”, stale rekontekstualizowaną introspekcję, 
rozpoczętą w chwili bolesnego rozpoznania, kiedy:

[…] doznałem wrażenia, iż oto zatoczyłem fatalny krąg. Pamiętam, jak powiedzia-
łem do siebie, że kiedy następnego ranka wyjadę z Paryża do Nowego Jorku, będzie 
to już na zawsze. Byłem wstrząśnięty oczywistością, z jaką akceptowałem myśl, 
że nigdy więcej nie zobaczę Francji, podobnie jak nigdy już nie odzyskam pełnej 
jasności umysłu, którą tracę w zastraszającym tempie21.

W tej eseistycznej próbie werbalizacji, a poprzez nią – zrozumienia depresji – 
epizod paryski odgrywa ważną rolę. Ustanawia bowiem wyodrębnione z wielu 
życiowych przestrzeni miejsce, które Styron opatruje szczególnym znaczeniem 
jako tło przełomowych wydarzeń, w tym sensie, w jakim autobiograficzny punkt 
zwrotny jednostkowej biografii potrzebuje jednostkowej oprawy. Paryż spełniał-
by więc kryteria miasta wyłączonego z codzienności praktyk przestrzennych, 
które dzięki oddaleniu i pewnej egzotyce, jaką nadaje mu spojrzenie Amerykani-
na, może zmienić się w scenerię dla autobiograficznej cezury oddzielającej życie 
przed i po odkryciu choroby. Co więcej, Styron nie tylko ustawia Paryż jako scenę 
dla odgrywania depresji, a na płaszczyźnie kompozycyjnej jako punkt wyjścia do 
opowieści, ale także w metaforycznym ruchu konstruuje równoważność między 
samym miastem, do którego nie powróci, a depresją, która uniemożliwia odzy-
skanie dawnego stanu umysłu. Paralele między przestrzenią i chorobą powracają 
w tym eseju często, jak zresztą w wielu innych zapisach depresji. Ta bliskość 
obrazowania spacjalnego i psychosomatycznego wpisuje się oczywiście w za-
sadniczą właściwość języka opisu stanów wewnętrznych, który dla werbalizacji 
tego, co niewidzialne, poszukuje kategorii znanych z doświadczenia zmysłowe-
go, w tym przestrzennych. Nadto sam dyskurs chorobowy produkuje nowe miej-
sce autobiograficzne, które podmiot włącza w obręb narracji o własnym życiu. 

Partie słownika depresji zawierające metaforykę przestrzenną sąsiadują i prze-
nikają się z tymi, których pola semantyczne określa język współczesnej medycy-
ny. Medykalizacja depresji, tak intensywnie odróżniająca ją od mitu pięknej me-
lancholii, to efekt między innymi przemian w łonie samej psychiatrii i rozwoju 
stosowanych przez nią metod leczenia, zwłaszcza farmakologicznych. W obrębie 

20  W. Styron, op. cit., s. 8.
21  Ibidem, s. 10.
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kulturowych metajęzyków depresji szczególnie chemiczne sterowanie nastroju 
stało się często podejmowaną kwestią, a „popkulturowy” już prozac – nowocze-
sną wersją atrybutów melancholii znanych z ryciny Dürera. Także konstruowany 
na podstawie literackich przekazów słownik depresji zapełniają hasła zapoży-
czone z języka farmacji. Anna Rottenberg w autobiografii Proszę bardzo notuje: 

Możliwe, że znów jestem w transie. Rozgościły się w moim organizmie substancje 
chemiczne nowej generacji. Dostaję je teraz od innej pani doktor, podpowiedzianej 
mi przez Ewę Woydyłło, kiedy zaczęłam wymiotować przed pójściem do pracy 
w muzeum, o które walczyłam przez ćwierć wieku […]. nawrót choroby leczę bez 
zbytecznych wynurzeń na temat stanu uczuć, z nową panią doktor koncentrujemy 
się tylko na substancjach. Wszystko idzie ku lepszemu, wraca mi sprawność, tekst 
o Wenecji napisany, nie jest dobry, niestety, ale jaki ma być po utracie smaku?22. 

Lakoniczny i rzeczowy języka odgrywa w akcie performatywnym przyjęcie 
przez chorą roli lekarza, który – świadom chemicznego podłoża procesów mó-
zgowych – beznamiętnie notuje postępy terapii. Jednocześnie dyskurs ten znosi 
sam siebie– końcowa wzmianka o utracie smaku, użyta tu zresztą metaforycznie 
– jest szczeliną, przez którą w racjonalną gramatykę tekstu wkrada się metafizy-
ka. Jak zauważa cytowana już Emmons, retoryczny krajobraz depresji w pono-
woczesnym wydaniu określony jest przez topografię leczenia23. Kontynuując to 
obrazowe ujęcie, należałoby dodać, że zza tej najnowszej warstwy w depresyj-
nym palimpseście wyziera dawne pismo melancholijne. 

Alina Świeściak, rekonstruując liryczne opracowanie depresji w twórczości 
poetyckiej Jolanty Stefko, konkluduje: 

Przestrzenią językową, do której z powodzeniem można by odnieść twórczość 
Stefko, wydaje się poezja młodopolska. […]. Po pierwsze, językową domeną tej 
poezji jest ogólność. Teksty oparte na szczególe – czy to sytuacyjnym, czy rzeczo-
wym – są tu stanowczo w mniejszości […], po drugie – słownik Stefko jest słowni-
kiem metafizyczno-śmiertelnym, przy czym jego rekwizytornia to właśnie melan-
cholicznie pojęte i zabstrakcjonizowane pojęcia: życie i śmierć, pustka, otchłań, nic 
(i nicość), ciemność i światło, dzień i noc, sen, Bóg to w tej poezji kategorie, można 
by rzec, filozoficzno-egzystencjalne, rozważane we wzajemnym uwikłaniu […]24. 

W słowniku nowoczesnej depresji bardzo często hasło prozac sąsiaduje z figu-
rami spetryfikowanymi już w literackiej konwencji. Język choroby tworzy się 
z semantycznych kalek, receptą na niewyrażalność staje się cytat, powtórzenie 
wypożyczonego dyskursu. Nie bez powodu jednym z toposów dziewiętnasto-
wiecznej melancholii był theatrum mundi, wraz z atrybutami takimi jak maska, 
kostium, literacka intertekstualność. Performatywny wymiar pisania znany jest 
również nowoczesnej depresji – tekst pełni w niej funkcje sceny, na której wy-

22 A. Rottenberg, Proszę bardzo, Warszawa 2010, s. 89.
23 K. Emmons, op. cit., s. 19.
24 A. Świeściak, Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010, s. 277.
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stępuje „ja” pacjenta. Narracja pełni rolę autoterapeutyczną, a nawet bywa od-
tworzeniem sytuacji psychoanalitycznej (jak dzieje się choćby w książce Jolanty 
Szulkowskiej Uwięzione dzieciństwo. Zapiski z psychoterapii). Performatywność 
związana z zapisywaniem/odgrywaniem depresji w dyskursie25, a wyrażająca się 
w jej słowniku poprzez użycie słów-kluczy kojarzonych ze sceną, maską i po-
dwójnością, pozwala podmiotowi na odzyskanie odebranego przez chorobę gło-
su i ucieczkę przez uprzedmiotowieniem. Autorzy autobiograficznych zapisów 
depresji przybierają role lekarzy, terapeutów, anektując właściwy im język, lub 
uciekają w gotowe klisze znane z tekstów kultury – w obu przypadkach pozwala 
to usytuować się na zewnątrz choroby, zbudować dyskurs mimo dekonstruującej 
wszelką gramatykę rozpaczy. 

Julia Kristeva, analizując melancholiczne aspekty twórczości Margueritte Duras, 
mówi, że język melancholii to „kliniczne” podążanie za nieszczęściem. Tak jak me-
lancholia jest odstępstwem od zdrowotnej normy, tak język melancholii – twierdzi 
autorka Czarnego słońca – jest kaleką wersją (klasycznie pojętego jako podniosłe-
go) języka literackiego czy mowy codziennej. Co prawda, „nieuleczalna choroba” 
to tyleż porażka (ciała i języka), ile dostarczyciel podniecającej rozkoszy, przede 
wszystkim jednak mowa melancholii to mowa bolesna 

– pisze Świeściak26, streszczając trafnie semantyczne dociekania Kristevej. Kale-
kość mowy oznacza tu niedopasowanie do żadnego z istniejących języków, przy 
jednoczesnej próbie przetestowania ich przydatności. 

Indywidualna próba werbalizacji doznania wewnętrznego o charakterze 
bardzo intymnym zestawiona z publicznym językiem medycyny czy sztuki to 
niejedynasprzeczność charakteryzująca słownik depresji, próba opisania które-
go każdorazowo napotykać musi na niejednoznaczności i aporie. Melancholia 
to bowiem szaleństwo nadmiaru i braku jednocześnie, znieczulenia i hiperw-
rażliwości, co odzwierciedla wybór leksyki mającej zobrazować niewyrażalny 
smutek. Ważne miejsce wśród opracowywanych haseł musi zająć nuda, kojarzo-
na z zaniechaniem i dawną acedią, a wyrażana poprzez tematyczną i obrazową 
monotonię analizowanych świadectw. W tym sensie dyskurs depresji przybiera 
kształt słownika synonimów – czarna dziura, pustka, żywy trup (Wurtzel), gnicie 
duszy, samozepsucie (Jastrun) to figury spotykane w większości autobiograficz-

25 O aspekcie performatywności w diagnozowaniu i leczeniu psychiatrycznym pisze Andrzej 
Kapusta w artykule poświęconym, co znamienne, związkom między chorobą psychiczną a narra-
cją: „Performowanie szaleństwa oznacza rodzaj gry, jaką pacjent prowadzi z samym sobą i otocze-
niem, aby utrzymać rodzaj tożsamości w sytuacji braku ciągłości narracji. Performowanie szaleń-
stwa to także ujawnianie umownego, konwencjonalnego charakteru symptomów psychiatrycznych 
(nawet, jeśli odkryliśmy neurobiologiczne podłoże tych zmian), których kryteria i wymiary nigdy 
nie są z góry rozstrzygnięte. Mogą one ulec zmianie w wyniku przekształcenia paradygmatu czy 
stylu myślenia w psychiatrii oraz dzięki zmianom społecznego tła” (A. Kapusta, Performowanie 
szaleństwa: narracja i choroba psychiczna, [w:] Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowro-
nek, K. Leszczyńska, Kraków 2012, s. 10).

26 A. Świeściak, op. cit., s. 281.
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nych zapisów. Jeszcze inny ciąg konotacyjny tworzą równie często spotykane 
pola semantyczne słów otchłań, szczelina, studnia oraz psychizowane pejzaże je-
sieni, zimy, deszczu lub mgły. Obrazowanie depresyjne wiąże się również ściśle 
z fantazmatem tanatycznym – wyobrażenia śmierci własnej, innych, a nawet 
całego świata, powracające opisy braku, pragnienia nieistnienia lub snu. Nie spo-
sób przytoczyć tu wszystkich przykładów metafor i peryfraz choroby odnajdy-
wanych w analizowanych tekstach, wbrew pozorom jednak obfitość rekwizytów 
w depresji idzie w parze z monochromatycznością – wielość elementów, jeśli 
jest utrzymana w jednej barwie, prowadzi do ich zmieszania, a dalej – do mo-
notonii tematycznej i stylistycznej. Depresja wbrew powszechnym opiniom nie 
we wszystkich swoich wcieleniach oznacza bezgraniczny smutek, łzy i rozpacz. 
Znacznie częściej, co być może ukazuje jej bardziej dotkliwą naturę, oznacza 
apatię i jednobarwność świata zewnętrznego, czego przykładem dziennikowy 
zapis Jerzego Pilcha: 

Dzień jak każdy – że powiem coś od siebie – poniedziałek bez pełnego światła, bez 
wyraźnych zmian, bez wielkich porywów, bez specjalnych doznań. Bez nadziei, ale 
i bez rozpaczy. Bez strzelaniny, ale i bez zawieszenia broni. Bez słońca, ale i bez 
deszczu. Poniedziałek bez cudów. Poniedziałek bez niczego. Poniedziałek w roli 
bezbarwnego wtorku. Chyba trudno, żebym opisywał, co naprawdę dziś robiłem, 
gdzie naprawdę dziś byłem, co mnie w istocie dziś zajmowało?27. 

Wewnętrzna pustka i doświadczenie acedii zostają oddane poprzez wybór nie-
zróżnicowanej, opartej na parataksie składni, przez jednostajne, anaforyczne po-
wtórzenie, ale także przez wyliczenie, dodawanie, nadreprezentację przedrostka 
„bez”, czyli przez naddatek mowy, który – jak zauważa Kristeva – wynika z jej 
porażki. Pustkę trzeba zagadać, niewyrażalność ograć przez nadmiar słów. To 
dlatego do utrzymanej w ironiczno-naturalistycznym tonie powieści Jastruna 
wkrada się rozdział zbliżony do prozy poetyckiej, w którym natrafimy na tak 
ryzykowne aforyzmy, jak: „W monotonnym krajobrazie, w którym kolory utra-
ciły barwy, stoją głębinowe studnie smutku”28. Fragment to reprezentatywny dla 
doświadczenia depresyjnej nudy i bezsensu, jednostajności uczuć z równoczesną 
ich hipertrofią, ale także dla właściwej ich werbalizacji stylistycznej przesady, 
teatralności wpisanej w dyskurs tej choroby. Jak bowiem pisze Kristeva, cha-
rakterystyczna dla depresji „Stylistyczna niezręczność byłaby dyskursem tępego 
bólu”29.

Zarysowana tu jedynie próba konstrukcji słownika depresji napotyka na prze-
szkody wynikające w równej mierze z medycznych uwarunkowań choroby, co 
z jej kulturowych konotacji. Leksykograficzne pragnienie musi każdorazowo 
zmierzyć się z nieusuwalnymi sprzecznościami, jakie stawia dyskurs depre-

27  J. Pilch, Drugi dziennik: 21 czerwca 2012–20 czerwca 2013, Kraków 2014, s. 94.
28 M. Jastrun, op. cit.
29 J. Kristeva, op. cit., s. 226.
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sji rozpięty między estetyzującym pismem melancholii a medykalizującym pi-
smem prozaca, na płaszczyźnie stylistycznej zaś – między walką o indywidualny 
i niesprowadzalny do medycznych taksonomii głos chorego „ja” a konwencja-
mi tworzącymi spetryfikowaną gramatykę smutku. Badanie „słownika depresji” 
jest również stawianiem pytań o ontologię zaburzeń psychicznych, jeśli bowiem 
język tworzy rzeczywistość, to heterogeniczny dyskurs depresji ukazuje jej nie-
jasny status we współczesnej episteme, w której jest ona jednocześnie jednostką 
chorobową, mentalną dysfunkcją, życiowym etapem i/lub predyspozycją duszy 
itd. Depresja jest chorobą psychosomatyczną, diagnozowaną przez narzędzia no-
woczesnej, empirycznie nastawionej medycyny. Ale też, jak pisze Dwight Fee:

Poza wszystkim innym, depresja jest często „dyskursywnym projektem” – reflek-
syjnym procesem samookreślenia i budowy tożsamości. „Depresja” zatem rzad-
ko bywa tak po prostu, często zaś staje się aktywnym, interpretacyjnym procesem 
samokomunikacji, świadomej kulturowych implikacji. […] Depresja więc, rozu-
miana jako potężna fabuła [powerful story], musi być brana pod uwagę tak samo 
poważnie jak ujmowana w innych swoich aspektach i uwarunkowaniach30.

30 D. Fee, The Project of Pathology: Reflexivity and Depression in Elizabeth Wurtzel’s Prozac 
Nation, [w:]  Pathology and the Postmodern: Mental Illness as Discourse and Experience, red.  
D. Fee,  London 2000, s. 75-76.
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Poradnik (łac. promptuarium) to często występujący w piśmiennictwie ga-
tunek o charakterze użytkowym, mieszczący się w obszarze literatury stoso-
wanej1. Z jednej strony posiada on bogatą literaturę przedmiotu, z drugiej zaś 

1 Por. na ten temat: J. Kleiner, Charakter i przedmiot badań literackich, [w:] Teoria badań 
literackich w Polsce, t. 1, wybór i oprac. H. Markiewicz, Kraków 1960, s. 195-214; S. Skwarczyń-
ska, O pojęcie literatury stosowanej, „Pamiętnik Literacki” 1931, z. 1, s. 1-24; eadem, O metodzie 
badania literatury stosowanej, „Ruch Literacki” 1933, nr 7, s. 129-134; M. Wichowa, Problemy 
metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroro-
ga), „Napis” 1995, t. 2, s. 5-18.
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nie doczekał się jeszcze hasła słownikowego2. Istnieje więc potrzeba sformuło-
wania w zwięzłej pracy podstawowych wyróżników tego gatunku, szczególnie 
w obszarze literatury dawnej. Łaciński przymiotnik promptuarius znaczy tyle 
co gotowy, łatwo dostępny, będący na wierzchu, pod ręką. Ksiądz Benedykt 
Chmielowski sformułował w Nowych Atenach zwięzłą definicję tej formy wy-
powiedzi: „Promptuarium fructum dabit absque labore” (poradnik da owoc bez 
pracy3), podkreślił tym samym użytkowy charakter dzieła, jego praktyczne za-
stosowanie i łatwą dostępność zawartej w nim „sciencyi”. Zatem poradnik to 
książka, która radzi, zawiera porady na określone w jej tytule tematy, oferuje 
czytelnikowi gotową wiedzę, sprawdzoną, nadającą się do praktycznego sto-
sowania. „W poradniku porada zajmuje miejsce uprzywilejowane, z definicji 
udziela jej ktoś, kto wchodzi w rolę eksperta […]”4. Współcześnie poradnik 
to bardzo ekspansywny gatunek z obszaru piśmiennictwa użytkowego, repre-
zentujący kulturę masową, również obecny w periodykach (np. „Poradnik Ję-
zykowy” „Poradnik Domowy”). Gatunek ten cechuje także praktycyzm i uty-
litaryzm, dopasowanie do aktualnych realiów. Jest on wynikiem reakcji upra-
wiających go autorów na społeczne zapotrzebowanie zawartych w publikacji 
wiadomości. Poradniki to kompendia5 ujmujące podstawową wiedzę z określo-
nej dyscypliny naukowej (np. medycyna) czy też dziedziny życia codziennego. 
Informacje zamieszczone w poradnikach miały charakter użytkowy, były po-
trzebne ich odbiorcom w życiu codziennym – wiarygodne, sprawdzone w prak-
tyce, rzetelne, gwarantujące skuteczność działań, aczkolwiek czasem zdarzało 
się i zdarza udzielanie porad nieprofesjonalnych. Promptuarium to publikacja 
zwierająca różnego rodzaju wskazówki, instrukcje, pouczenia, zakazy, napo-
mnienia, zalecenia – jak działać skutecznie, jak przezwyciężać trudności (np. 
jak opanować sztukę gotowania), gotowe wzory do naśladowania (np. wzory 
różnego typu listów). Najczęściej były to publikacje książkowe w formie dys-
kursu na określony temat, czasem małe broszurki, nieraz wiersze a nawet pora-
dy ujęte w kształt katechizmu czy w postaci listu.

Poradnik musi być omawiany nie tylko pod względem podjętej nim problema-
tyki, ale także w aspekcie interakcji twórcy i odbiorcy dzieła, zarówno w procesie 
jego przygotowywania i udostępniania, jak i w procesie jego odbioru. Wówczas 
następuje „traktowanie literatury jako symbolicznego wyposażenia człowieka 
do działania i pełnienia jego zwyczajowych ról w życiu społecznym. W takim 

2 Zob. Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka- Makowska,Kraków 
2006 (w wyd. II również brak). Etymologię słowa poradnik objaśniła Ewa Ficek w książce pt. Po-
radnik. Model tekstowy i jego tekstowe aktualizacje, Katowice 2013, s. 54.

3 B. Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej scjencyji pełna…,wybór i oprac. tekstu 
M. i J.J. Lipscy, Kraków 1968, s. 18.

4 E. Ficek, op. cit., s. 70.
5 J. Partyka, „Sekrety ziemiańskie” i „rekreacje dżentelmena”czyli polskie i angielskie kompen-

dia najpotrzebniejszych wiadomości, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, pod red. I. M. Dackiej-
-Górzyńskiej i  J. Partyki, Warszawa 2009, s. 165-172.
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ujęciu literatura ujawnia się jako perswazyjna forma symboliczna, dzięki której 
dokonuje się normalny proces socjalizacji”6. Poradnik jest wyrazem osobowości 
piszącego a zarazem pośrednio „ekspresją stanów i treści świadomości społecz-
nej”7, zawiera swego rodzaju „instrukcję lektury”8 skierowaną do potencjalnego 
czytelnika.

W dobie staropolskiej poradnik nie był gatunkiem skonwencjonalizowanym, 
w praktyce pisarskiej jednak dość wyraźnie wyróżniano zespół cech identyfi-
kujących funkcjonalnie tego typu teksty. Wyznaczniki gatunku kształtowały się 
również w aspekcie historycznym. Dokonało się wyodrębnienie niektórych cech 
tekstów, charakterystycznych dla poradnika, w pewnym sensie uniwersalnych, 
choć nie zostały one ściśle i jednoznacznie sprecyzowane i tak pozostało do dziś. 
W świetle najnowszych badań precyzyjna identyfikacja cech poradnika nadal nie 
została sporządzona, choć podjęto starania scharakteryzowania tego gatunku od 
strony stylistycznej9, ale w konkluzji czytamy, że nadal „przynależność stylowa 
poradnika jest niejasna”10.Oznacza to, że powstawały i powstają liczne poradniki, 
a nie towarzyszy im naukowa decyzja (próba) opisu ich cech charakterystycz-
nych w ramach poetyki normatywnej. Gatunek ten funkcjonował w praktyce jako 
„suma wybranych doświadczeń pisarskich i zespół wyobrażeń o odmiennych re-
alizacjach koncepcyjnych”, a więc swego rodzaju zespół nakazów, jak określać 
jego cechy dystynktywne. Również przy dzisiejszym stanie wiedzy trudno po-
wiedzieć, że gatunek poradnika ukonstytuował się w postaci klasycznej, wykazu-
jąc się ustabilizowanymi, charakterystycznymi dla niego cechami, gdyż w istocie 
rzeczy ewoluował, przekształcał się, w chwili obecnej też nie ma charakteru raz 
na zawsze skodyfikowanego. Można wskazać jednak pewne jego cechy charak-
terystyczne. 

Pragmatyka. Przejawem takiego nastawienia jest wspólna dla nadawcy i od-
biorcy tekstu wiedza, jasność i przystępność wywodu, dbałość autora o trwanie 
interakcji z czytelnikiem. Dyskurs w poradniku może być rozpatrywany przez 
badacza w aspekcie społecznym i praktycznym. W poradniku istotne jest pod-
trzymywanie kontaktu nadawcy i odbiorcy, stanowi ono rezultat realizowania ce-
lów utylitarnych, dyktowane jest troską o skuteczność perswazji. Pragmatyczne 
założenia autora narzucają dbałość o styl i kompozycję dzieła, o przedstawia-
nie wywodu w sposób jak najbardziej jasny, zrozumiały i przystępny a jednak 
erudycyjny, o przekazanie odbiorcy maksymalnej dawki potrzebnej mu wiedzy. 
Styl cechuje „ekspresywność, subiektywizm, konkretność, obrazowość wywo-
du, przystępność, wyrazistość, stymulatywność (także dialogowość), wreszcie 

6 Por. B. Owczarek, Problemy i orientacje socjologii literatury, [w:] Literatura. Teoria. Meto-
dologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998, s. 274.

7 Ibidem, s. 273.
8 Ibidem, s. 274.
9 Zob. E. Ficek, op. cit., rozdz. II, s. 61-77.
10 Ibidem, s. 69.
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sekundarność informacyjna”11 Celem poradnika jest kształtowanie, modyfikacja 
i przekazywanie użytecznej dla czytelnika wiedzy. 

Dialogowość. Wyraża się poprzez szczególne, charakterystyczne relacje mię-
dzy nadawcą a odbiorcą tekstu, a mianowicie:

1. Odbiorca – uczestnik komunikacji wykreowany przez autora, domniema-
ny „wzorcowy” czytelnik, odbiorca jednostkowy a nie zbiorowość, pozo-
stający w relacji komunikacyjnej: „ja mówię do ciebie”, uczestnik dialogu 
– ten bardziej bierny, ale jednak aktywny, wciągnięty w tok wywodu, pod-
opieczny autora, otrzymujący rady i pouczenia. „Wirtualny rozmówca” 
jest aktywny, jego potrzeby, postawy musi uwzględniać twórca poradni-
ka, wyobrażać sobie jego reakcje, domniemane pytania i odpowiedzi oraz 
świat wyznawanych przez niego wartości. 

2. Nadawca – zajmuje uprzywilejowaną pozycję w dziele. Występuje jako 
opiekun, przewodnik, doradca, autorytet, ktoś bliski, życzliwy, pełen chę-
ci pomagania. Oddziałuje poprzez skuteczną perswazję. Jest wyposażony 
w specjalistyczną wiedzę, dostosowuje się z nią do odbiorcy. 

Dialogowość poradnika objawia się również w:
1. Nastawieniu na informowanie i przekonywanie odbiorcy, realizowana jest 

funkcja „docere”, budowaniu wspólnoty wartości, doświadczeń, poglądów.
2. Precyzyjnym wskazaniu odbiorcy (adresata) dzieła (rolnik, hodowca, za-

konnik, gospodyni domowa, użytkownik języka), w posłużeniu się tzw. 
komunikatem skierowanym.

3. Dążeniu do bezpośredniego kontaktu z odbiorcą, co objawia się stosowa-
niem form czasownikowych w formie apeli – „radzę (ci)”, „spojrzyj (tyl-
ko)”, „weź pod uwagę”, „rozważ”. 

4. Dbałości o to, by tekst był zrozumiały, wypowiedziany w tonie przyjaciel-
skim, miłym.

5. W selekcji wiadomości ściśle dostosowanych do oczekiwań czytelnika, 
rzeczowości wywodu. Autor opracowując poradnik musiał mieć na uwa-
dze jego przydatność.

6. W prostocie przekazu informacji. Komunikacja oparta jest na dialogu, ale 
pojmowanym szerzej niż zwykły przekaz informacji, bowiem także jako 
wymiana myśli między tekstami, do których odwołuje się autor promptu-
arium.

7. W poradnikach, szczególnie staropolskich, zwłaszcza o charakterze medy-
tacyjnym, silnie obecna jest intertekstualność. 

8. W dydaktycznych intencjach autora, wzmacnianych poprzez stosowanie 
środków retorycznych służących szybkiej i skutecznej perswazji.

Strategie przekazywania informacji – odpowiednie sposoby osiągania zro-
zumiałości tekstu, tzn. prostota składni i słownictwa, jasność, precyzja stylistycz-

11 Ibidem, s. 64.
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na, logiczny układ zagadnień, rzeczowy wywód poprzez zachowanie relacji „ja 
mówię do ciebie”, pomaganie odbiorcy w zdobyciu konkretnej wiedzy. Autorzy 
kładą nacisk na wspólnotę myśli, wartości, metod i celów ich osiągania, zjedno-
czenia z czytelnikiem szeroko pojmowanym.

Sposoby osiągania poglądowości wywodu

Bardzo pomocna okazała się w tekstach staropolskich poradników retoryka. 
Była ona „sposobem myślenia o tekście”12, o jego społecznej funkcji, wpływała na 
tworzenie mechanizmów komunikacji, wypracowała skuteczne metody oddziały-
wana na odbiorcę poprzez zastosowaną w poradniku perswazję. W staropolskich 
poradnikach bardzo często narrator toczy pozorowaną rozmowę z odbiorcą dzieła 
według schematu: „ja mówię do ciebie”, kreuje tego odbiorcę jako czytelnika ak-
tywnego, do pewnego stopnia współtwórcę prezentowanego tekstu, natomiast autor 
wciela się w rolę uważnego „słuchacza”, potrafiącego się wczuć w sposób myślenia 
tego, do którego perswazja jest kierowana. Stąd w prowadzonym dyskursie porad-
nikowym obecne są zwroty dialogowe, takie jak rady, apele, pouczenia, ostrzeżenia, 
napomnienia. Autorzy często zamieszczali sądy asertoryczne, tzn. takie, które same 
coś stwierdzają lub czemuś zaprzeczają, ale nie nakazują konkretnych rozwiązań, 
że musi być tak albo tak. Użytecznym środkiem retorycznym w dążeniu do wywar-
cia wpływu na poglądy czytelników okazywały się pytania pojedyncze bądź ich 
serie. Są to zdania, przy pomocy których zazwyczaj stawia się problem pokazy-
wany w poradniku, często w różnych aspektach. Wypowiedzi zawierające pytania 
akcentują wysoką rangę rozważanych kwestii, a równolegle z tym zadaniem pełnią 
rolę środka stylistycznego, ułatwiającego tłumaczenie tejże kwestii. Zawarte w nich 
ratiotinatio (rozumowanie) służy podkreśleniu własnego stanowiska autora, który 
w ten sposób wzmacnia uwagę słuchaczy lub czytelników i skłania ich do współ-
uczestnictwa w rozwiązywaniu postawionego w poradniku problemu, np. wyboru 
właściwych wartości moralnych. W takich wypadkach stosowana jest argumentacja 
aksjologiczna.

1. Apele – objaśnianie poruszanych kwestii według reguł obowiązujących 
w komunikacji potocznej. 

2. Urozmaicanie toku wywodu poprzez:
a. Zastosowanie dyskursu. Zdaniem Janiny Labochy „jest on jakby okiem 

kamery, przez którą widzimy przedstawiony świat tak, jak zaprojekto-
wał go podmiot tekstu, licząc się oczywiście z różnymi zewnętrznymi 
uwarunkowaniami13;

b. Zastosowanie monologu wypowiedzianego, w którym narracja jest for-
12 Por. A. Werpachowska, Retoryka jako sposób myślenia o tekście, „Pamiętnik Literacki” 1990, 

z.1, s. 119-130.
13 J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs, [w:] Styl a tekst, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole 

1996, s. 53.
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mowana na kształt wypowiedzi ustnej. Używane są zwroty kierowane 
bezpośrednio do odbiorcy- rozmówcy, powtórzenia i inne zabiegi na-
śladujące wypowiedź ustną;

c. Interakcje komunikacyjne. Tekst stworzony z myślą o potrzebach 
odbiorców. Zachodzi komunikacja oficjalna, odbywa się najczęściej 
drogą pisemną, poprzez formę książkową. Książka-poradnik stanowi 
narzędzie oddziaływania na czytelnika w sposób świadomy i planowy 
w tym celu, aby zacieśnić więzy łączące społeczność, do której utwór 
jest kierowany, aby doprowadzić do wymiany informacji, do „wymiany 
emocji, motywowania, kontrolowania”14;

d. Dbałość o maksymalnie łatwe przedstawienie trudnych zagadnień. Po-
radnik prezentuje bogactwo sposobów realizowania funkcji fatycznej 
dzieła, a więc środków służących do zawiązania i podtrzymywania 
kontaktu między nadawcą i odbiorcą tekstu;

f. Stwarzanie wrażenia kolokwialności wypowiedzi; 
g. Odwoływanie się do sfery codziennych doświadczeń odbiorcy.

Czytelnik odbiorca dzieła jest w pewnym sensie podopiecznym autora, który 
doradza, poucza, informuje. W dawnych poradnikach stosowano na dużą skalę 
retoryczne środki komunikowania się z czytelnikiem. Utwory tego gatunku za-
wierają wypowiedzi perswazyjne odnoszące się do czasu przyszłego, które dora-
dzają, zachęcają, gromadzą argumenty „za”, stosują dowodzenie wartościujące, 
w literaturze dydaktycznej zachęcają, stosując argumentację aksjologiczną i fak-
tograficzną. 

Rodzaje poradników

Istniały różnego rodzaju poradniki wyodrębnione ze względu na prezentowa-
ną przez te dzieła dyscyplinę wiedzy. 

Poradniki rolnicze. Nietypowym poradnikiem rolniczym, bo ukrytym 
w traktacie parenetycznym, są fragmenty Żywota człowieka poczciwego Miko-
łaja Reja. Znaczna część tego dzieła zawiera szereg praktycznych wskazówek 
i pouczeń gospodarskich, kierowanych do ziemianina. W tej grupie wymienić 
należy dzieła: Anzelma Gostomskiego Gospodarstwo (1588), ujętego w orygi-
nalną formę 16 listów zawierających „nauki” na temat prowadzenia majątku zie-
miańskiego, szczegółowe rady i instrukcje; pod takim samym tytułem poradnik 
Macieja Wirzbięty (1596); następnie Jana Ostroroga Kalendarz gospodarski na 
horyzont komarzeński, Zwierzyniec, Chowanie źrzebców, i tegoż autora Nauka 
koło pasiek (1614). 

14 Por. szerzej na ten temat: W. Bryła, Komunikacja staropolska w „krzywym zwierciadle” wi-
dziana, [w:] Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskie-
go, Lublin 2008, s. 255-262.
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Poradniki myśliwskie. Reprezentuje je Jana Ostroroga Myślistwo z ogary 
(1618). Wyspecjalizowany autor poradników Jan Sztyttler opracował m.in. Po-
radnik dla myśliwych, czyli nauka o rozmaitych sposobach zabijania lub łowienia 
zwierząt, z przydanymi uwagami nad obchodzeniem się broną utrzymywaniem 
koni, układaniem psów i sokołów do polowania (Wilno 1839). Ukazywały się 
w druku poradniki medyczne, podające sposoby leczenia chorób. Lekarz kra-
kowski, profesor Akademii, Andrzej Glaber z Kobylina, ogłosił dzieło pt. Rzą-
dzenie barzo dobre przeciw powietrzu morowemu w też lekarstwa nie mniej dobre 
i doświadczonego tego czasu (1542). Był dostępny  w obiegu czytelniczym tego 
typu poradnik nieznanego autora, zatytułowany Lekarstwa domowe dla pora-
towania zdrowia (1617). W Dykcyjonarzu poetów polskich Hieronima Juszyń-
skiego zachowała się informacja o istnieniu rymowanego poradnika, mianowicie 
dziełko Nauka lekarstw na różne niemocy, z przedniejszych medyków, ku łatwiej-
szej pamięci wierszem opisane (1640). Godzien przypomnienia jest poradnik  
W. Ściborowskiego Rady dla matek zachowania się podczas ciąży, porodu, i po-
łogu oraz obchodzenia się z dziećmi podane w krótkości dla ludu wiejskiego,War-
szawa 1863 oraz J. Wolfa, Poradnik lekarski dla kochanków i małżonków, tudzież 
nauka o chorobach ze sfery płci męskiej i żeńskiej, o ich uniknięciu i leczeniu. 
Sztuka zachowania młodzieńczych wdzięków, zupełnej siły i zdrowia aż w najpóź-
niejsze lata, Wrocław 1850 a także F. Pattisiera Opis chorób właściwych osobom 
wszelkiego stanu, tudzież sposoby zapobiegania, czyli unikania takowych, oprócz 
środków lekarskich, za pomocą higieny. Dzieło wskazujące przepisy higieniczne 
i wszelkie ostrożności, jaki w celu zachowania zdrowia rękodzielnicy, fabrykanci, 
naczenicy rzemieślniczych warsztatów i wszyscy na koniec ludzie, rozmaitymi za-
trudnieniom mniej, więcej zdrowiu zagrażającym oddani, przedsiębrać powinni, 
Warszawa 1832. W poradniku Teodora Zawackiego pt. Memoriale oeconomicum 
(1616) znajdują się uwagi o zaopatrywaniu domowej apteczki w zioła i o spo-
rządzaniu z nich leków. Publikowano też poradniki weterynaryjne, znane od 
czasów starożytnych15. Przypomnieć tu trzeba dziełko Biernata z Lublina Nauka 
lekarstw końskich dobrze doświadczona od roztropnych masztalerzow, kowalów 
i roztucharzow,którzy się z tym najwięcej obierają. Jest przy tym i nauka konia 
(jak)dobrego poznać, by się w kupnie nie omylił, i jako ku zawodowi konia przy-
prawić (1564)16 Po raz kolejny trzeba się powołać na dzieło Jana Ostroroga, który 
w Myślistwie z ogary dużo miejsca poświęcił na praktyczne wskazówki w zakre-
sie leczenia psów. Z kolei A.K.Willburg ogłosił dzieło Wprowadzenie ziemianina 
do poznania i leczenia chorób bydła i owiec tudzież wypisanie lekarstw wraz 
z dodatkiem materii medycznej (1804). Wspomniany Jan Ostroróg jest autorem 
poradnika Chowanie zrzebców, dzieła rękopiśmiennego. Pojawiały się też druko-

15 Por. np. Publiusz Wegecjusz Renatus, Zarys antycznej sztuki weterynaryjnej, tłum. D. Żako-
wa, H. Gasztoft-Gasztołt, Warszawa, b.r.w. 

16 Przedr. [w:] A. Perenc, Pierwsze druki weterynaryjne w Polsce, Lublin 1955, s. 66-109.



130 MARIA WICHOWA

wane poradniki hippiczne, przypomnieć tu wypada książkę Adama Micińskie-
go O świerzopach i ograch to jest o przyswajaniu dzikich koni (1570). Znane są 
poradniki budowlane, np. Łukasza Opalińskiego Krótka nauka budownictwa 
dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego (1659). Publiko-
wano poradniki spowiednicze (inaczej penitencjały, księgi pokutne, summy 
spowiednicze, podręczniki praktyki spowiedniczej. Wskazać tu wypada książkę 
Johanna Wiganda Nauka, jako sie wierni kaznodzieje z tymi, którzy się spowiedać 
nie chcą, sprawować i ony nauczać mają, 1583 czy Tomasza Młodzianowskiego 
Akty przygotowania się na dobrą śmierć […] kapłanom na śmierć dysponującym. 
Książka miała kilka wydań w latach 1685-1750. Dołączyć tu można P. Simpli-
cjana Szafarnię obroków duchownych (Kraków 1590 i liczne edycje następne). 
Znany był poradnik Wojciecha Tylkowskiego Nauka dla poczynającego słuchać 
spowiedzi, jako ma się zachować z pożytkiem około sakramentu pokuty, napisane 
po włosku przez ks. Pawła Segnery Soc. Jesu, a przez Wojciecha Tylkowskiego 
[…] przełożona, Wilno 1740. Bardzo znanym poradnikiem duszpasterskim w sie-
demnastowiecznej Europie były Wskazówki dla spowiedników Karola Borome-
usza (1683). W Polsce korzystano z dzieła Marcina Józefa Nowakowskiego pt. 
Kolęda duchowna parafijanom od pasterzów dla wygody wszystkich od jednego 
sprawiona albo sposób konwersowania kapłanom z ludźmi świeckimi, osobliwie 
przy nawiedzaniu ich podczas kolędy, także słuchania spowiedzi, napominania, 
czynienia refleksyi na rozmowach, na kazaniach, na spowiedziach. (1573). Poja-
wiła się grupa poradników dobrego umierania. Dla przykładu wymienić wypa-
da dzieło Jana Januszewskiego Nauka umierania chrześcijańskiego (1608) oraz 
Kaspra Drużbickiego Nauka o przygotowaniu się do świątobliwej śmierci (1699). 
Najliczniej reprezentowane są poradniki medytacji. Klasycznym przykładem 
tego typu poradnika jest Diega de Estella, O wzgardzie świata i próżności jego 
troje ksiąg (...) przez Augustyna Kochańskiego (...) przełożone, Poznań 1611; Na 
przypomnienie zasługują również poradniki: A. Fulviusa Androzziego, Ścieżka 
pobożnego chrześcijanina to jest nauki [...] na poratowanie wszystkich zbawienia 
pragnących w tłumaczeniu Stanisława Grochowskiego (Kraków 1600). Medycy-
na duchowna dla chorych i bliskich śmierci ludzi chrześcijańskich a osobliwie 
zakonnych autorstwa W. Pakosty (Półgęskowica) (Poznań 1618); Akademia po-
bożności..., Kraków 1628; Stanisława Warszewicki, tłumaczenie dzieła Ludwika 
z Granady, Przewodnik miłosierny w drodze najniebezpieczniejszej idących (Kra-
ków 1747); Jan Paszkowski, Droga do nieba wprzód od przeszkód uprzątniona 
(Wilno 1756) – adaptacja Ćwiczeń duchowych J. Loyoli dokonana na podstawie 
przeróbki G.P. Pinamontiego. W ramach uzupełnienia dodajmy jeszcze dzieło 
jezuity Wojciecha Tylkowskiego Nauki i zabawki duchowne do samych braci 
konwirszów i zakonnic należące (1687). Konwirsz (konwers) to laik zakonny, 
człowiek bez profesji zakonnej. Wymienić też należy dzieło Franciszka Ariasa 
Gwiazda Zaranna na horyzoncie polskim (1649), tłumaczone przez ks. Kazi-
mierza Wyszyńskiego, marianina oraz książkę Wacława Hieronima Sierakow-
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skiego, biskupa przemyskiego i arcybiskupa lwowskiego, zatytułowaną Droga 
do nabycia doskonałości chrześcijańskiej i do dostąpienia zbawienia wiecznego 
przez sposób modlitwy wnętrznej albo medytacji codziennych od Benedykta XIV 
wiernym podana (1751). Poradnikiem jest adaptacja dzieła Ludwika z Grana-
dy autorstwa Kaspra Wilkowskiego Desiderosus abo ścieżka do miłości Bożej 
i do doskonałości żywota chrześcijańskiego. Dialog dziwnie nabożny i ucieszny 
z hiszpańskiego (Kraków 1589 i kilka edycji następnych). Współczesna badaczka 
tego utworu dostrzega w tej powieści „poradnik dla dobrych zakonników, ku któ-
rym szczególnie kierował się polski gorliwy konwertyta”17. Albrycht Stanisław 
Radziwiłł jest autorem książki Victoria coronae spineae Christi (Warszawa 1562) 
– poradnika dla przygotowujących się do spowiedzi.

Bardzo rozpowszechnione były poradniki dobrego wychowania. Dla przy-
kładu wymienić trzeba Onufrego Kopczyńskiego, Prawidła przystojności i oby-
czajności dla studentów pijarskich, (Warszawa 1806, 1810); Znany był poradnik 
Grzeczne dziecię czyli pierwsze zasady obyczajnego zachowania się w domu. 
poza domem, przy wstawaniu ze snu, przy stole, w kościele, w towarzystwie, 
na przechadzce, względem rodziców, nauczycieli, osób sędziwych i dostojnych, 
z dodaniem rad macierzyńskich w różnych okolicznościach życia oraz powieści 
moralnych, Warszawa 1840; Narcyzy Żmichowskiej, Wykład nauk przeznaczony 
w domowem wychowaniu panien, Warszawa 1847; P. Blancharda, Skarbiec dla 
dzieci czyli moralność, cnota i obyczajność (Warszawa 1850); E.P. Leśniewskie-
go, Wychowanie dziewiętnastego wieku czyli przepisy przystojności i dobrego 
tonu w pożyciu towarzyskim; L. Mieruszewska, Rady praktyczne o początkowym 
wychowaniu dzieci, Warszawa 1856. 

Kolejna grupa to poradniki domowe (poradniki dobrej gospodyni) obej-
mujące publikacje z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego różnego ro-
dzaju „sekreta gospodarskie”. Najsłynniejszą autorką tego typu książek jest Lu-
cyna Ćwiarczakiewiczowa, opublikowała następujące dzieła: O gospodarstwie 
domowym Warszawa 1871; Poradnik porządku i różnych nowości gospodarczych 
(Warszawa 1876); Kolenda dla gospodyń (1876); Cokolwiek bądź chcesz wyczy-
ścić, czyli porządki domowe Warszawa 1887. Poradniki domowe opracowywali 
inni znani autorzy, m.in. Józefa Dobieszewska (Śmigielska), Poradnik dla gospo-
dyń, Warszawa 1868; J. Selingerowa Obowiązki kobiety każdego stanu w zakresie 
gospodarstwa domowego Lwów 1882, L.F. Szczyciński, Poradnik domowy obej-
mujący sekreta gospodarskie (Warszawa 1843). 

Osobną grupę wśród poradników domowych stanowią poradniki kuchar-
skie, czyli popularne do dziś książki kucharskie. Z doby staropolskiej pochodzi 
poradnik Stanisława Czernickiego, Compendium ferculorum albo zebranie po-

17 B. Cieszyńska, Alegoryczna ścieżka do Miłości Bożej. O „Desiderosusie ...” Kaspra Wilkow-
skiego,  [w:] Człowiek w drodze. Materiały z III Międzynarodowej sesji z cyklu„Świat jeden ale nie 
jednolity”,  Bydgoszcz 3 -5 listopada 1999 r., pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 
2000.
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traw (1683). Znów przypomnieć trzeba Lucynę Ćwierczakowiczową jako autor-
kę książki Trzysta sześćdziesiąt pięć obiadów (1860). Klasycznym poradnikiem 
kucharskim była książka Wojciecha Wielądki, Kucharz doskonały. Pożyteczny 
dla zatrudniających się gospodarstwem, okazując sposób poznawania, rozbie-
rania, i sporządzania różnego rodzaju mięsiwa, ryb, etc. Przy tym naukę dając 
przezorną o mocy czyli wyśmienitości warzywa i ziół oraz o wyborze i onych że 
używaniu, tudzież robienia wódek, likworów, syropów, ciast i cukrów, z francu-
skiego przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Wojciecha Wieląd-
ka (1783, 1808, 1812). Wśród książek kucharskich wyłoniły się poradniki die-
tetyczne. Prezentuje je książka Jana Sztyttlera, Kuchmistrz nowy, czyli kuchnia 
oddzielna dla osób osłabionych, w wieku podeszłym tudzież dla zdrowia powra-
cających w proporcji na jedną osobę (Wilno 1838). Pojawiły się też poradniki 
kulinarne dla myśliwych. Tu znów powołać się trzeba na dzieło Jana Sztyttle-
ra, Kuchnia myśliwska, czyli na łowach dla uśmierzania głodu dogadzając oraz 
najdelikatniejszemu smakowi z dodaniem rad i przepisów do urządzenia ubitej 
zwierzyny czworonożnej lub ptactwa, tudzież przygotowania naprędce posiłku 
z wybranych rozmaitych drobnych cząstek zwierzyny. (Wilno 1845) Na uwagę 
zasługuję również dzieło Kuchmistrz polski, czyli poradnik napisany przez do-
świadczonego w pierwszych domach polskich kuchmistrza, (Warszawa 1866). 
Wśród poradników domowych wyłoniły się poradniki „podobania się”. Wymie-
nić tu trzeba dzieło: Sztuka podobania się mężowi (na wzór dzieła Eugeniusza 
Pradel, członka wielu towarzystw naukowych, dla mojej przyszłej, przez przyja-
ciela płci pięknej), (Warszawa 1834). Popularna była książka T.T. Tripplina, Ka-
lotechnika, czyli sztuka zachowania piękności, zawierająca higienę zębów Dra 
D. Sirabode, higienę rąk i nóg pani Lahapelle, Dra medycyny, higienę piersi i ki-
bici Adama Raciborskiego, Dra medycyny, higienę włosów Dra Juliusza Massę 
(Warszawa 1856). Ecelnart, Manualik damski, czyli sposób odbywania paryskiej 
gotowalni obejmujący najpewniejszy a nie szkodzące sposoby zachowania pięk-
ności, naprawienia wad natury bez nadwyrężania zdrowia, sztukę ubierania się 
przyzwoicie we wszystkich okolicznościach i sposób podobania się (Warszawa 
1848) Poradniki savoir-vivre’u. Dla przykładu należy wymienić następujące 
książki: I. Legatowicz, Dawna przodków naszych obyczajność, to jest ustawy 
obyczajności, przyzwoitości, przystojności i grzeczności, Wilno 1858; Zwyczaje 
towarzyskie (Le savoir vivre) w ważniejszych okolicznościach życia przyjęte we-
dług dzieł francuskich spisane, wyd. 4, Kraków 1903; Baronaowa Staffe, Zwy-
czaje towarzyskie, Lwów 1898; Krótki podręcznik zwyczajów towarzyskich dla 
osób duchownych według „Ascetyki kapłańskiej” J. E. ks. dra Józefa-Sebastiana 
Pelczara biskupa przemyskiego, Wilno 1911.  

Istniało duże zapotrzebowanie na poradniki pisania listów i wiele z nich 
znalazło się na rynku czytelniczym. Jan Ursyn z Krakowa jest autorem dzieł-
ka Modus epistolandi…cum exemplaribus et orationibus annexis (Norymberga 
1495, Kraków1522), zawierającego wykład teorii listu oraz przykłady tekstów 
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epistolarnych „z życia wziętych” autorstwa Ursyna. Książka J. Hautpierre, Sztu-
ka pisania listów, czyli dziełko elementarne, w którym podaje się sposób pisania 
listów (Wrocław 1806) jest klasycznym poradnikiem z tego zakresu. S. Brat-
kowski opublikował dziełko Teoria pisania listów dla młodych polek, Warszawa 
1830. Podobne zadanie pełnił poradnik A. Kotschuli, Wzór listów w rozmaitych 
okolicznościach życia towarzyskiego pisanych dla użytku sprawujących interesa 
i uczących się sztuki pisania listów (Wrocław 1822). Najbardziej okazałym przy-
kładem tego typu piśmiennictwa jest poradnik F. A. E. Łukaszewskiego, Nauka 
pisania listów, czyli praktyczna wskazówka do sporządzania wszelkich w zwy-
czajnym życiu zachodzących piśmiennych czynności, tak prywatnych i kupieckich 
jako też urzędowych i sądowych tudzież znaczny zbiór wzorów do wszelakiego ro-
dzaju listów, podań, skarg, protokołów, układów, zapisów, świadectw, kwitów, ra-
chunków, wekslów, sprawozdań, obwieszczeń, uwiadomień, itp. dla prywatnego 
i szkolnego użytku. Lwów 1850. Kolejna grupa to poradniki językowe. Jednym 
z najstarszych była książeczka Onufrego Kopczyńskiego18, O poprawie błędów 
w ustnej i pisanej mowie polskiej (1803 i wyd. nast. pt. Poprawa błędów w ustnej 
i pisanej mowie polskiej 1808) Ponad pół wieku później zaczęły pojawiać się 
w druku popularne poradniku językowe, redagowane z myślą „poprawiania wad 
wymowy”, by użyć słów Konarskiego, a ściślej korygowania błędów języko-
wych, eliminowania wyrazów i zwrotów uchodzących za błędne, wymienić ty 
należy książkę E. Ławy-Łazowskiego Niemieckie, francuskie, i błędne sposoby 
mówienia Lwów 1865. W Krakowie ukazały się poradniki językowe F. Skobla  
i J. Gizińskiego, a w Warszawie A. Krasnowolskiego. U progu niepodległej 
Rzeczypospolitej A. A. Kryński ogłosił książkę pt. Jak należy mówić po polsku 
(1920), w roku 1933 A. Passendorfer i H. Gaertner opublikowali Poradnik gra-
matyczny. W latach powojennych ukazały się: Słownik poprawnej polszczyzny 
(wielokrotnie wznawiany) i S. Słońskiego Słownik polskich błędów językowych 
(1947). Popularnymi poradnikami językowymi są książki Ewy i Feliksa Przyłub-
skich Język polski na co dzień. Samouczek i słownik [oprawnej polszczyzny (Wyd. 
VII, Warszawa 1971), B. Klebanowskiej, W. Kochańskiego i A. Markowskiego 
O dobrej i złej polszczyźnie (Warszawa 1985), M. Nalepińskiej, Jak mówić i pi-
sać poprawnie. Jest to grupa poradników kierowanych do każdego użytkownika 
języka polskiego. W dalszej kolejności pojawiły się poradniki językowe wąsko 
wyspecjalizowane, kierowane do ściśle określonych środowisk. Tego typu publi-
kacją jest książka M. Kniagininowej i W. Pisarka Poradnik językowy, Podręcznik 
dla pracowników prasy, radia i telewizji ( Kraków 1969). K. Zbierskiego Porad-
nik językowy kierowany jest do środowiska techników. Innego rodzaju wąsko 
wyspecjalizowanym poradnikiem jest książka Tadeusza i Haliny Zgółków Języ-
kowy savoir-vivre (Poznań 1992). Istnieją też poradniki językowe ukazujące się 

18 Por. B. Rok, Onufry Kopczyński i jego oświeceniowy poradnik dobrego wychowania, „Acta 
Unversitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne” 1996, z. 115. 
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periodycznie. Należy do nich „Radiowy Poradnik Językowy” oraz bardzo zasłu-
żony dla kultury języka polskiego „Poradnik Językowy” założony w 1901 roku 
przez Romana Zawilińskiego, ukazujący się najpierw jako miesięcznik. Od 1914 
roku pismu zmieniono tytuł na „Język Polski”, ale nadal na jego łamach udzie-
lano porad. „Poradnik Językowy” był związany ze środowiskiem uczonych (UJ, 
PAU). Działające w Warszawie Towarzystwo Krzewienia Poprawności i Kultury 
Języka Polskiego za przyzwoleniem Zawilińskiego reaktywowało „Poradnik Ję-
zykowy” w 1932 roku. Po drugiej wojnie światowej został wznowiony i obcho-
dził siedemdziesięciolecie, a ukazuje się do dziś.

Tytuł poradnika najczęściej informował o jego treści (np. Przewodnik dla dam 
czyli rady dla płci pięknej, Warszawa 1842). Były wśród nich takie, które bardzo 
wyraźnie wskazywały adresata (poradniki dla ludu, dla matek, dla nauczycielek, 
ale panien). Tytuł to wprowadzenie do utworu19, informacja, o czym jest poradnik 
(np. „O wzgardzie świata...”).

Tytuł w aspekcie komunikacyjnym pełni użyteczną rolę, a mianowicie:
– „przedstawia” i „identyfikuje” dzieło, „oznacza” je;
– wprowadza do utworu, opisuje go;
– narzuca odbiorcy kierunek interpretacji „przedstawianego” dzieła;
– informuje o głównym problemie, jaki autor dzieła komunikuje odbiorcy, na 

czym ma skupić uwagę.
Pojawiające się w tytule rzeczowniki „nauka”, „droga”, „rady”, „prawidła” 

stanowią pierwszy sygnał, że możemy mieć do czynienia z poradnikiem. Blisko 
poradnika sytuował się podręcznik (enchiridion). Warto by tu przywołać najsłyn-
niejszego reprezentanta tego gatunku – Enchiridion militis christiani Erazma 
z Rotterdamu. Określenie poradnik często było używane wymiennie z pojęciem 
podręcznik, przewodnik, prawidła, nauka, i tak właściwie dzieje się w literatu-
rze przedmiotu również w dobie współczesnej. Synonimicznie w niektórych sy-
tuacjach traktowano termin przewodnik (duchowy, nie turystyczny, ułatwiający 
peregrinatio od Deum), tu znów ponownie przypomnieć trzeba Ludwika z Gra-
nady. Przewodnik grzesznych ludzi (1567, tłum. Stanisław Warszewicki). Daleki-
mi krewnymi poradnika medytacji są modlitewniki i katechizmy. Modlitewniki 
(zbiór modlitw, rady jakie modlitwy są stosowne w odpowiednich sytuacjach, 
np. modlitwa za konających). Czytelnik otrzymuje gotowy tekst, nie musi sam 
układać modlitwy, lecz może odmawiać już istniejącą. W dobie staropolskiej ten 
gatunek reprezentuje m.in. dzieło Marcina Laterny Harfa duchowna oraz opra-
cowana przez Krzysztofa Warszewickiego Tarcza duchowna (Clipeus spirituals) 
z 1582 r., przeróbka teksów wchodzących w skład modlitewnika króla Zygmunta 
Starego. Do tej grupy dołączyć należy Krzysztofa Kraińskiego Dziennik to jest 

19 Por. D. Danek, Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy, Warszawa 1967; 
W. Pisarek, Tytuł utworu swoistą nazwą własną, Katowice 1966; M. Uździcka, Tytuł utworu lite-
rackiego. Studium lingwistyczne, Zielona Góra 2007.
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modlitwy o krześciańskie potrzeby (…), Wilno 1601. Jest to dzieło protestanc-
kie, podobnie jak Modlitwy publiczne (…) każdemu czasowi służące (…), Gdańsk 
1640 i n. Mikołaj Rej spolszczył dialogowy katechizm luterański ogłaszając swe 
dzieło w roku 1543 pt. Catechismus to jest nauka bardzo pożyteczna wiernemu 
chrześcijaninowi. Poza dziełem Reja przywołać tu trzeba Krzysztofa Kraińskie-
go Katechizm z pieśniami Kościoła powszechnego apostolskiego (Kraków 1596, 
wyd. nast. Kraków 1599). Do tej grupy dołączyć należy dzieło Stanisława Ho-
zjusza, zawierające wyznanie wiary katolickiej. Mowa o książce Confessio fidei 
catholicae christianae (Moguncja 1557). Były też katechizmy-poradniki zawie-
rające dyrektywy moralne, np. Powinności chrześcijańskie czyli katechizm mi-
syjny, nauczający co powinien każdy chrześcijanin wierzyć, wiedzieć, czynić aby 
mógł być zbawionym, Warszawa 1819. Obok katechizmów religijnych pojawiły 
się typowe katechizmy, poradniki o tematyce świeckiej. Przykładem jest książka 
W. Gutkowskiego, Katechizm ekonomiczny dla włościan albo nauka przez pyta-
nia i odpowiedzi o rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie, o utrzymaniu bydła, 
koni, różnych trzód, drobiu i pszczół, o ekonomii domowej jako o przyzwoitym 
chodzeniu około gospodarstwa domowego, o nabiale, przędziwie, o użytkowa-
niu z rozmaitych roślin gospodarskich i o różnych wiadomościach przydatnych 
gospodyni. Dzieło pożyteczne nie tylko dla włościan i najniższej klasy rolników, 
lecz i dla właścicieli dóbr, posesorów, rządców dobrami i plebanów, Warszawa 
1806. Ciekawą grupą tego typu publikacji są poradniki w formie listu. W roku 
1502 powstał list O wychowaniu królewicza20, napisany na polecenie królowej 
Elżbiety, w którym to dziełku udziela ona porad wychowawczych swemu sy-
nowi, Władysławowi Jagiellończykowi, królowi Czech i Węgier, który wkrótce 
miał zostać ojcem. Tekst zakwalifikowany bez bliższego uzasadnienia jako trak-
tat, posiada niewątpliwie cechy poradnika. Natomiast w pełni wykrystalizowaną 
formę poradnika-listu reprezentuje książka Lucyny Ćwierciakowiczowej, Listy 
humorystyczne w kwestyji kulinarnej tłumaczone z francuskiego przez autorkę 
„365 obiadów” ku pożytkowi właścicielek tychże oraz listy o urządzeniu domu... 
Warszawa 1900; List do matki troskliwej o dobre wychowanie syna swego czyli 
uwagi, jakiej edukacji, nauki i wiadomości w pożyciu i obywatelstwie nieodzow-
na jest potrzeba, Warszawa 1811; List umierającej matki do córki swojej, Wilno 
1832.

Poruszamy się na obszarze literatury użytkowej. Poradnik ma charakter utyli-
tarny, oferuje czytelnikowi praktyczną pomoc w różnych sytuacjach życiowych. 
Tekst poradnika jest pozbawiony fikcji literackiej, ale mimo prostoty przekazu 
myśli autorzy nie rezygnowali z ambicji artystycznych, szczególnie w tekstach 
staropolskich, gdzie na szeroką skalę stosowali retorykę w komunikacji literac-
kiej. Dobrze przygotowani pod względem retorycznym autorzy poradników dys-

20 Por. A. Danysz, O wychowaniu królewicza – traktat humanistyczno-pedagogiczny z roku 
1502, [w:] idem, Studia z dziejów wychowania w Polsce, Kraków 1921.



ponowali szerokim wachlarzem środków stylistycznych, umożliwiających wcią-
gnięcie czytelnika do prowadzonego z nim dialogu, w argumentację związaną 
z toczącym się dyskursem. Wolno też zauważyć, ze jest to jeden z gatunków 
reprezentujących literaturę popularną i kulturę masową.
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„He was a sick man and artist”. On Stefan Grabiński’s marriage.  
Part 1: The Przemyśl period (1917-1921)

Abstract

The article discusses one of the poorly researched motifs in Stefan Grabiński’s life (1887-1936), 
namely his marriage to Kazimiera Korwin Gąsiorowska (1886-1959) which they entered into on 
10 July 1917 and which ended in 1925 in legal separation. In the first part the author attempts to 
reconstruct the possible image of the Grabińskis’ marriage during their four-year stay in Przemyśl 
(1917-1921). He wonders whether the couple might have been going through a crisis already at 
that time. He also questions the information on the time and circumstances of the breakdown of the 
marriage, as traditionally presented in the literature on the subject.

Key words: Stefan Grabiński, the Grabińskis, Przemyśl, marriage
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Biografia Stefana Grabińskiego (1887-1936), mimo dużego obecnie za-
interesowania jego twórczością, zawiera wiele nieodkrytych faktów. Gros 
informacji o życiu pisarza pochodzi z przygotowanej jeszcze w latach 50. 
XX w. monografii autorstwa Artura Hutnikiewicza1. Jednak ze względu na 

1 A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń 1959; zob. 
też: idem, Stefan Grabiński i jego niesamowita opowieść, [w:] Z dziejów kultury i literatury Ziemi 
Przemyskiej, t. 1, red. S. Kostrzewska-Kratochwilowa, Przemyśl 1969, s. 227-243; idem, Stefan 
Grabiński czyli jak się pisze „dreszczowce”, [w:] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego, 
red. B. Faron, Warszawa 1974, s. 219-239; idem, Stefan Grabiński i jego dziwna opowieść, [w:]  
S. Grabiński, Nowele, Kraków 1980, s. 5-22; idem, Wspomnienie o Stefanie Grabińskim, „Rocznik 
Gimnazjalny – I LO w Przemyślu” (dalej: „RG”) 2003, nr 4, s. 257-260.
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ówczesne realia (brak dostępu do dokumentacji pozostałej za wschodnią gra-
nicą, ograniczenie swobody badań naukowych oraz publikacji ich rezulta-
tów), ustalenia jego wymagają licznych korekt i uzupełnień. Kilka zagadnień 
w ostatnich latach opracował Tomasz Pudłocki2. Nieco nowych faktów i hi-
potez przedstawił autor niniejszego tekstu3. Oskar Ostafin badał dzieje zna-
jomości nowelisty z Karolem Irzykowskim4. Edyta Rudolf i Michał Nikodem 
we fragmentach życiorysu pisarza szukali determinantów jego twórczości5. 
Kontrowersyjne, aczkolwiek warte uwzględnienia hipotezy na temat naro-
dowości czy orientacji seksualnej Grabińskiego wysunęli Jurij Wynnyczuk 
i Aleksander Madyda6. Wzmianki wymagają też biogramy autorstwa Barbary 
Tyszkiewicz i Andrija Kozyćkiego7. Wiedzę o lwowianinie wzbogaciły rów- 

2 T. Pudłocki, Przemyski okres w życiu Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski” (dalej: 
„RP”) 2006, t. 42, z. 3, s. 71-86; idem, Przyczynek do biografii Stefana Grabińskiego, „RP” 2009, 
t. 45, z. 3, s. 139-146; idem, Przyczynek do przemyskiego okresu w życiu Stefana Grabińskiego. 
Przypuszczalne autorstwo noweli „Portret”, „RP” 2011, t. 47, z. 2, s. 97-106; idem, Środowisko 
studenckie Stefana Grabińskiego, „RP” 2012, t. 48, z. 2, s. 135-146; idem, „Wadą niepozby-
walną jest jego nerwowość” – Stefan Grabiński jako nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego 
Męskiego we Lwowie w latach 1921-1929, „Litteraria Copernicana” (dalej: „LC”) 2013, nr 1,  
s. 308-321.

3 Zob. m.in.: K. Bortnik, K.M. Choule, Tropiciel zaświatowych sygnałów. Słów kilka o Ste-
fanie Grabińskim i jego dziele, [w:] Metoda Schlegmachera i inne opowiadania w hołdzie 
Stefanowi Grabińskiemu, Przemyśl 2013, s. 3-33; a także: K. Bortnik, Niedoceniony fanta-
sta. O Stefanie Grabińskim i jego opowiadaniach, „Przemyski Przegląd Kulturalny” (dalej: 
„PPK”) 2012, nr 2, s. 80-85; idem, Stefan Grabiński czy Henryk Pietrzak. Problem atrybucji 
noweli „Portret”, „RP” 2013, t. 49, z. 2, s. 123-140; idem, Historia krótkiego związku. Słów 
kilka o małżeństwie Stefana Grabińskiego, cz. 1, „Nasz Przemyśl” (dalej: „NP”) 2017, nr 10, 
s. 18-20; cz. 2, ibidem, nr 11, s. 8-9; cz. 3, ibidem 2018, nr 1, s. 16-18 (tu też niepublikowany 
dotychczas materiał fotograficzny). 

4 O. Ostafin, Przyjaźń, która musiała dojrzeć – czyli słów kilka o kontaktach Karola Irzykow-
skiego ze Stefanem Grabińskim, „RP” 2013, t. 49, z. 2, s. 107-122. 

5 E.I. Rudolf, Literatura w cieniu choroby, czyli tuberkulinowe fantazmaty Grabińskiego, [w:] 
Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Visions, Correspondences, Transitions, red. K. Gadomska, A. Lo-
ska, Katowice 2017, s. 176-190; M. Nikodem, Stefan Grabiński i kolej – szkic z pogranicza litera-
turoznawstwa i kolejnictwa, [w:] ibidem, s. 203-216. 

6 Ю. Винничук, Блудний син української літератури, [w:] С. Грабинський, Духи старого 
Львова, Львiв 2001, s. 3-6 (zob. też: K. Kotyńska, Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo, Kra-
ków 2015, s. 39-40); A. Madyda, „Czad” Stefana Grabińskiego, czyli kłopoty z płcią kulturową, 
[w:] Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, red. A. Stoff, D. Brzostek, Toruń 2005, s. 209-
220 (artykuł z nieznacznymi zmianami przedrukowany w pracy zbiorowej: Czytanie Grabińskiego, 
red. K. Grudnik, Szczecinek 2019, s. 149-162).

7 B. T[yszkiewicz], Grabiński Stefan, [w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, 
t. 3, red. J. Czachowska, A. Szałagan, Warszawa 1994, s. 134-136; А. Козицький, Ґрабінський 
Стефан, [w:] Енциклопедія Львова, т. 1, ред. А. Козицький, І. Підкова, Львiв 2007, s. 637-638. 
Ten drugi cechują wprawdzie liczne braki i błędy, zawiera jednak informacje nieobecne w innych 
publikacjach. Próbę podsumowania aktualnego stanu badań stanowi biogram: K. Bortnik, Grabiń-
ski Stefan (1887-1936), [w:] Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan, red. A. Siciak, http://www.
pbp.webd.pl/tkop1/grabinskistefan.pdf. 
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nież, szczególnie w ostatnich latach licznie pu-
blikowane przez Adriana Mianeckiego i Jakuba 
Knapa, materiały źródłowe8.

Wspomnieć trzeba także o wydanej niedaw-
no książce Joanny Majewskiej Demon ruchu, duch 
czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego 
świat9, stanowiącej pierwszą od czasu rozprawy Hut-
nikiewicza tak obszerną próbę całościowego ujęcia 
biografii pisarza. Praca ta niewątpliwie poszerzy-
ła (choć w stopniu dużo mniejszym niż należałoby 
tego oczekiwać) dotychczasową wiedzę o życiu 
Grabińskiego, jak też przyniosła kilka interesują-
cych hipotez. Nie stanowi natomiast alternatywy dla 
monografii Hutnikiewicza z uwagi na istotne braki 
w warstwie faktograficznej, których można byłoby 
uniknąć, gdyby autorka przeprowadziła gruntowne 
kwerendy źródłowe dostępnych dziś archiwaliów 
oraz wnikliwiej zapoznała się z istniejącą literaturą.

Biografia „magika niesamowitości” wciąż zatem pozostawia obszary do ba-
dawczego zagospodarowania, a jednym z mniej znanych wątków życiorysu Gra-
bińskiego jest jego małżeństwo. Formalnie trwało ono przez ok. 8 lat (ślub odbył 
się 10.07.1917 r., separację sądową orzeczono w 1925)10, najprawdopodobniej jed-
nak rozpadło się już wcześniej. Nie wiadomo wszelako, kiedy, z jakiego powodu 
i w jakich okolicznościach to nastąpiło. Niewiele da się powiedzieć również o jego 
początkach i przebiegu. Celem niniejszych rozważań będzie więc próba „rozja-
śnienia” owych „ciemnych miejsc” w biografii pisarza, a także przybliżenie, jak 
wyglądało (bądź mogło wyglądać) wspólne życie małżonków, zwłaszcza podczas 
czteroletniego pobytu w Przemyślu (niemal od ślubu do wakacji 1921 r.), czyli 
w okresie, kiedy ich związek na pewno istniał11.

8 Zob. m.in.: J.E. Płomieński, Suweren polskiej fantastyki Stefan Grabiński, [w:] idem, Twórcy 
bez masek. Wspomnienia literackie, Warszawa 1956, s. 103-149; R. Pollak, Ze wspomnień o Stefa-
nie Grabińskim, [w:] Z dziejów…, op. cit., s. 223-226; J. Kolankowski, O Stefanie Grabińskim, opr.  
T. Pudłocki, „RP” 2005, t. 41, z. 3, s. 87-90; Z korespondencji Stefana Grabińskiego, opr. A. Mianec-
ki, „RP” 2010, t. 46, z. 3, s. 111-133; Trzy nieznane szkice Stefana Grabińskiego, opr. A. Mianecki, 
„RP” 2011, t. 47, z. 2, s. 107-120; Trzy wywiady ze Stefanem Grabińskim, opr. A. Mianecki, „LC” 
2013, nr 1, s. 262-275; K. Balawender, Wspomnienie o Stefanie Grabińskim, opr. J. Knap, „RP” 2013, 
t. 49, z. 2, s. 141-143; Nieznany list Stefana Grabińskiego, opr. J. Knap, „LC” 2013, nr 1, s. 277-281; 
J. Bednarski, Wspomnienia o Stefanie Grabińskim, opr. J. Knap, „LC” 2013, nr 1, s. 292-306. 

9 J. Majewska, Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat, 
Wrocław 2018. 

10 Zob.: J. Bednarski, op. cit., s. 304, przyp. 54.
11 Niektórzy podawali wprawdzie, iż rozstanie Grabińskich nastąpiło jeszcze przed powrotem 

do Lwowa (zob. m.in.: B.T[yszkiewicz], op. cit., s. 134; T. Pudłocki, Poeta niesamowitości i jego 
Przemyśl. W 120. rocznicę urodzin Stefana Grabińskiego, „PPK” 2007, nr 1, s. 35), przeważnie 
jednak to wyjazd z Przemyśla uznawany był za cezurę.

Stefan Grabiński. Wszystkie fo-
tografie w artykule ze zbiorów 
Barbary i Józefa Filimowskich.
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Do opracowania tematu, obok materiałów publikowanych, wykorzystano do-
kumenty udostępnione przez wnuczkę pisarza, córkę Wandy Jankowskiej12, Bar-
barę Filimowską. Składają się na nie: 4 listy13, zapis dźwiękowy opowieści Anny 
Sudak14 o domu rodzinnym we Lwowie15, sporządzony ręcznie plan Cmentarza 
Janowskiego z zaznaczeniem miejsca pochówku nowelisty16 oraz 28 fotografii, 
w większości przedstawiających żonę i córki pisarza, a czasami także osoby spoza 
rodziny17. Tylko jedno zdjęcie, w dodatku dobrze znane, obrazuje Grabińskiego18. 
Są to więc materiały szczątkowe, często zresztą niedotyczące bezpośrednio autora 
Salamandry. Również uzyskane od wnuczki informacje odnoszą się nie tyle do nie-
go samego, ile do córek i żony. Jak wyjaśniła Filimowska, ze względu na rozstanie 
Grabińskich i późniejsze napięte stosunki między nimi, temat dziadka na forum 
rodzinnym niechętnie był poruszany, o samym zaś małżeństwie „nic w domu się 
nie mówiło”19. Poniższe rozważania częściowo będą mieć zatem charakter hipote-
tyczny.

*

Wybranką pisarza była Kazimiera Korwin Gąsiorowska (ur. 7.11.1886 r. we 
Lwowie, zm. 3.03.1959 r. w Bystrzycy Kłodzkiej), córka Juliusza oraz Antoni-

12 Wanda z Grabińskich Jankowska – starsza córka pisarza. Przyszła na świat 18.04.1919 r. 
w Przemyślu. Wiosną 1939 r. poślubiła we Lwowie inż. Tadeusza Jankowskiego. Po wojnie miesz-
kała w Nowym Sączu, a od 1952 r. w Krakowie. Tam zmarła 28.08.1988 r. 

13 Są to adresowane do Wandy Jankowskiej listy: Artura Hutnikiewicza – dalej: LAH (Toruń 
5.09.1959) i Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego (Warszawa 6.06.1957 i 1.12.1957) oraz powia-
domienie z krakowskiego Wojewódzkiego Domu Kultury (Kraków 24.09.1955) o wznowieniu po 
okresie urlopowym prób do inscenizacji Halki Stanisława Moniuszki, w której córka pisarza wy-
stąpiła jako chórzystka (premiera przedstawienia miała miejsce w roku następnym w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego). Pomocne okazały się również adresowane do Hutnikiewicza listy: Jana 
Kwolka – dalej: LJK (Przemyśl 11.12.1949, 28.01.1950, 5.02.1950, 17.02.1950, 17.01.1952); Ada-
ma Münnicha – dalej: LAM (Katowice 9.03.1950) i Juliana Kolankowskiego – dalej: LKJ (Szklar-
ska Poręba 2.11.1971), wykorzystane dzięki uprzejmości Tomasza Pudłockiego.

14 Anna z Grabińskich Sudak – młodsza córka pisarza. Przyszła na świat 26.05.1923 r. we Lwo-
wie. Po wojnie osiadła w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie 17.07.1946 r. poślubiła nauczyciela Pawła 
Sudaka. Zmarła 20.03.2001 r. w Nowej Rudzie.

15 Relacja Anny Sudak (dalej: RAS) zarejestrowana pod koniec XX w. na taśmie magnetofo-
nowej.

16 Według dokumentu, grób znajdował się w polu 11 (nr 202). W 1958 r. mogiła została zlikwi-
dowana, by zrobić miejsce dla nowych pochówków. 

17 Jedna z nich została 29.07.1931 r. przesłana żonie pisarza jako kartka pocztowa (dalej: 
KPJK) i podpisana inicjałami „J.K.”. Dzięki konsultacji z Tomaszem Pudłockim udało się ustalić, 
że nadawcą, a zarazem osobą widniejącą na zdjęciu był ks. Jan Kwolek. 

18 Co ciekawe, fotografię tę datuje się na okres, kiedy kontakty między małżonkami ustały 
(zob.: J. Majewska, op. cit., s. 247). Skąd więc akurat to zdjęcie zachowało się w zbiorach rodzin-
nych? Być może trafiło tam za sprawą Płomieńskiego, który po II wojnie korespondował z córką 
pisarza, a nawet – jak wynika ze wspomnianych listów – planował ją odwiedzić. 

19 List elektroniczny B. i J. Filimowskich do K. Bortnika (dalej: LBJF) z 3.02.2013.
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ny (z domu Walloch)20. Ojciec, z zawodu lekarz, zasłynął jako badacz i propa-
gator wód mineralnych z okolic Piwnicznej (obecnie Piwniczna-Zdrój), gdzie 
podobno sprowadził pierwszych kuracjuszy, kładąc tym podwaliny pod uzdrowi-
sko21. Brat, Napoleon Korwin Gąsiorowski, wykładowca na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jana Kazimierza i dziekan tegoż w latach 1938-1939, uchodzi za 
twórcę „lwowskiej szkoły mikrobiologów”, dzięki której miasto zyskało rangę 
ważnego ośrodka badań bakteriologicznych22. Siostra, Kamila Dropiowska, była 
nieprofesjonalną skrzypaczką23. 

Również Kazimiera przejawiała uzdolnienia muzyczne. Przymierzała się 
nawet do kariery pianistycznej, ostatecznie jednak wybrała zawód nauczyciel-
ki śpiewu oraz gry na fortepianie i skrzypcach24. Przypuszczalnie zresztą dzię-
ki temu poznała przyszłego męża. Możliwe nawet, iż właśnie podobieństwo  
losów – oboje pracę w szkolnictwie podjęli przecież wbrew aspiracjom artystycz-
nym – stało się fundamentem ich związku. Czy jednak było to tzw. małżeństwo 
z miłości?

Pamiętać trzeba, że wciąż jeszcze dominował dziewiętnastowieczny model 
matrymonialny, gdzie „uczucia – jak pisał Kamil Janicki – schodziły na dalszy 
plan w stosunku do kwestii majątkowych, towarzyskich czy nawet honorowy-
ch”25, decyzja zaś nie leżała wyłącznie w gestii narzeczonych.

20 Ibidem 16.01.2013. Data dzienna urodzenia Kazimiery różni się od podanej w: T. Pudłocki, 
Przemyski…, op. cit., s. 78; zob. też: Urząd Stanu Cywilnego w Przemyślu (dalej: USCP), Księga 
Urodzeń – Miasto 1890-1945, s. 281.

21 Zob.: L. Jeżowski, Lwowianie odkryli Piwniczną-Zdrój, „Cracovia Leopolis” 1997, nr 3, 
http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=sylwetki&id=1526; B. Górecka, Piwniczna 
Zdrój. Dzieje miasteczka nad Popradem, http://www.krajoznawcy.info.pl/dzieje-miasteczka-nad-
-popradem-27856; Juliusz Korwin Gąsiorowski. Piwniczański Tytus Chałubiński, http://www.
dziennikpolski24.pl/artykul/2393572,juliusz-korwin-gasiorowski,id,t.html. Gąsiorowski urodził 
się w 1845 r., zmarł prawdopodobnie w 1894, chociaż figuruje jeszcze w Szematyzmie Królestwa 
Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1895, Lwów 1895, s. 519; por.: 
https://pamiecbliskich.com/materialy/cmentarz-lyczakowski-lacinskie/7/. 

22 Więcej na jego temat zob.: W. Ziembicki, Gąsiorowski Napoleon Jan, [w:] Polski słownik 
biograficzny, t. 7, Kraków 1948-1958, s. 353-354; W. Wojtkiewicz-Rok, Lata chwały i dni grozy. 
Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Toruń 2012, 
s. 135-137; eadem, Wydział Lekarski, [w:] Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. A. Re-
dzik, Kraków 2015, s. 381-382.

23 Dodać trzeba, iż mąż Kamili, lwowski polonista i dyrektor tamtejszych gimnazjów Włady-
sław Dropiowski, został 28.06.1919 r. ojcem chrzestnym pierwszej córki Grabińskich (zob.: USCP, 
loc. cit.; T. Pudłocki, Przemyski…, op. cit., s. 79). Warto też odnotować, że Dropiowscy zmieni-
li później wyznanie, wstępując do Kościoła ewangelicko-metodystycznego, a Władysław pełnił 
w nim funkcję kapłana. Więcej na ich temat zob.: T. Leser, Władysław Dropiowski, „Wiadomości” 
(Londyn) 1963, nr 23, s. 5; Kamila Dropiowska, ibidem 1969, nr 11, s. 6; J. Starnawski, Dropiowski 
Władysław, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. 2, Łódź 1998, s. 102-103.

24 RAS.
25 K. Janicki, Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce, Kraków 2015, s. 21; zob. 

też: R. Renz, Kultura życia codziennego kobiet małomiasteczkowych w latach międzywojennych, 
[w:] Polska – Europa – świat XX wieku. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi 
Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2005, s. 626. 
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 Małżonkowie – zauważał Pudłocki – musieli być odpowiednio dobrani, aby 
połączyć różnego rodzaju interesy społeczne, grupowe, rodzinne i materialne. Nie-
rzadko młodym ludziom pozwalano dokonać wyboru współmałżonka jedynie […] 
wśród kandydatów […] zaakceptowanych bądź przez rodziców, bądź przez najbar-
dziej wpływowe osoby w rodzinie. […] Bez oficjalnej […] zgody rodziców młode 
małżeństwo nie mogłoby w tamtym czasie funkcjonować prawidłowo w lokalnym 
społeczeństwie26. 

Od powyższej reguły zdarzały się oczywiście wyjątki. Czy więc Grabińscy 
mogli do takich należeć? W chwili ślubu przekroczyli przecież trzydziesty rok 
życia, a także oboje pracowali zawodowo, dzięki czemu cieszyli się niewątpliwie 
większą swobodą niż młodzież pozostająca na utrzymaniu opiekunów. Zastana-
wiać może ponadto, że małżeństwo zawarli w Piwnicznej, nie zaś we Lwowie, 
gdzie żyły obie rodziny. Przypuszczalnie jednak zdecydowały o tym po prostu 
związki Gąsiorowskich z uzdrowiskiem27. Zbliżona pozycja społeczna i ma-
jątkowa obojga nie wskazuje zresztą, iżby któreś z nich popełniło mezalians28. 
Małżeństwo zawarli zatem najprawdopodobniej przy aprobacie rodzin, co oczy-
wiście nie przeczy jego romantycznej genezie. Krok taki wynikać mógł jednak 
i z innych przesłanek, jak choćby presja społeczna na założenie rodziny, którą 
zwłaszcza Kazimiera, ze względu na ówczesny stosunek do tzw. staropanień-
stwa, mocno musiała odczuwać29.

Po ślubie – jak wspomniano – małżonkowie zamieszkali w Przemyślu. Oko-
liczności ich przybycia nad San Pudłocki opisał następująco: 

Według ówczesnych zwyczajów […] nauczyciel był traktowany jako urzęd-
nik i jego osobą rozporządzano niemal dowolnie. […] Organ prowadzący kierował 
danych urzędników do placówki, gdzie było wolne miejsce, mniej patrząc na ich 
preferencje czy osobiste zamierzenia. Tak było i z Grabińskim. […] Będąc zastęp-

26 T. Pudłocki, Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-
1939, Kraków 2009, s. 333-335.

27 Prawdopodobnie młodzi skorzystali z gościnności, posiadającej tam daczę, Kamili. Ta 
zresztą osiadła później w Piwnicznej, wielokrotnie podejmując rodzinę pisarza, a gdy pod koniec  
II wojny światowej Kazimiera i Anna zmuszone były opuścić Lwów, przejściowo mieszkały u niej 
(przypuszczalnie do przełomu lat 1945/1946, kiedy to Dropiowscy wyemigrowali do Stanów Zjed-
noczonych).

28 Oboje pochodzili najprawdopodobniej ze zubożałej szlachty. Według Płomieńskiego (op. 
cit., s. 120), pisarz jednak „nie hołdował […] tradycjom rodowej przeszłości. Nie cenił […] klasy 
społecznej, z której wywodził się jego ród, i nie miał o niej […] dobrego wyobrażenia”. Na temat 
Grabińskich herbu Pomian (tak nazywał się bliski fantaście biograficznie i charakterologicznie 
bohater powieści Cień Bafometa!) zob. m.in.: K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 4, Lipsk 1839, s. 261-
262; ibidem, t. 7, Lipsk 1841, s. 371-373; Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi 
wszystkich stanów i czasów, t. 1, Lwów 1855, s. 195, 249.

29 Por. m.in.: J. Szymczak-Hoff, Życie kulturalne i towarzyskie Rzeszowa w dobie autonomii 
Galicji, Rzeszów 1993, s. 130-131. Trzeba zresztą nadmienić, iż – według słów córki – pracę za-
wodową podjęła Kazimiera z przyczyn ekonomicznych, co w połączeniu ze stosunkowo późnym 
zamęściem skłania do przypuszczenia, że mogła nie dysponować atrakcyjnym posagiem, a ten 
wciąż jeszcze odgrywał dużą rolę przy kojarzeniu małżeństw (RAS; por.: R. Renz, op. cit., s. 626; 
T. Pudłocki, Iskra…, op. cit., s. 333-335).
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cą nauczyciela w filii IV Gimnazjum we Lwowie został decyzją [Rady Szkolnej 
Krajowej] z 13 lipca [1917 r.] po prostu przeniesiony na to samo stanowisko do 
Gimnazjum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu. […] Pisarz […] przy-
był tu z młodą żoną […], nauczycielką muzyki i śpiewu w c.k. Seminarium Na-
uczycielskim we Lwowie. Po przeprowadzce do Przemyśla nie pracowała [ona] 
zawodowo30.

Na podstawie przytoczonej opinii mogłoby się wydawać, iż wkraczającym na 
nową drogę życia Grabińskim zburzono drastycznie plany. Nie dość że wysyłano 
ich do obcego miasta, gdzie musieliby przecież „urządzać się” od podstaw, to 
jeszcze Kazimiera, chcąc być przy mężu, zrezygnowała z pracy. Tymczasem nie 
tylko pracowała ona w przemyskim Państwowym Seminarium Nauczycielskim 
Żeńskim31, ale – jak wynika z korespondencji pisarza – trafiła tam już w lutym 
1917 r., czyli na pół roku przed ślubem32. Jest zatem prawdopodobne, iż sam Ste-
fan, planując ożenek, wystarał się o przeniesienie33.

Trudno stwierdzić, czy Grabińscy zamierzali osiąść w mieście na stałe, czy 
też traktowali je raczej jako „przystanek”, od początku wyczekując dogodne-
go momentu, aby wyjechać34. Wiadomo natomiast, że pod koniec 1919 r. pisarz 
rozważał przeprowadzkę do Warszawy, skąd otrzymał propozycję pracy, i osta-

30 T. Pudłocki, Przemyski…, op. cit., s. 71, 78-79. Na temat pracy Grabińskiego w przemy-
skim I Gimnazjum zob.: Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim 
w Przemyślu za rok szkolny 1917/18, Przemyśl 1918, s. 4; Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego 
Gimnazjum I w Przemyślu za rok szkolny 1920/21, Przemyśl 1921, s. 1.

31 Zob.: Jednodniówka z okazji zjazdu uczennic i nauczycieli Państw[owego] i Pryw[atnego] 
Seminarjum Naucz[ycielskiego] Żeńsk[iego] w Przemyślu dnia 25 czerwca 1935 r., Przemyśl 1936, 
s. 18.

32 Zob.: Z korespondencji…, op. cit., s. 118-119. Skoro zresztą do pracy nad planowanym od 
lata 1916 r. Maszynistą Grotem przystąpił nowelista dopiero w marcu roku następnego (zob.:  
S. Grabiński, Z mojej pracowni. Opowieść o „Maszyniście Grocie”, „Fantastyka” 1984, nr 6, s. 56), 
w życiu jego zaszła zapewne wtedy jakaś, skutkująca większą ilością wolnego czasu, zmiana, a taką 
byłby niewątpliwie wyjazd narzeczonej ze Lwowa.

33 Przemawia za tym choćby fragment listu pisarza do Płomieńskiego z 12.11.1929 r., w którym 
prosił przyjaciela: „Bądź łaskaw w owym artykule o «pokrzywdzonych» literatach skreślić szcze-
góły związane z moim kilkuletnim pobytem w Przemyślu i przeniesieniem mię do seminarium 
lwowskiego; wszystko to [!] bowiem stało się na moją własną prośbę i życzenie” (cyt. za: T. Pu-
dłocki, Przyczynek do biografii…, op. cit., s. 139, przyp. 1; por.: K. Bortnik, K.M. Choule, op. cit., 
s. 9, przyp. 27; K. Bortnik, Historia…, op. cit., cz. 2, s. 9, przyp. 26; J. Majewska, op. cit., s. 111). 
Nie byłby to zresztą precedens. W 1913 r., również ze względów matrymonialnych, o przeniesienie 
nad San wystarał się przyjaciel Grabińskiego Julian Kolankowski. Na jego temat zob.: T. Pudłocki, 
Julian Kolankowski (1886-1981), „RG” 2000, nr 4, s. 202-216.

34 Wybór Dropiowskiego na ojca chrzestnego Wandy sugeruje, że Grabińscy czuli się mocniej 
związani z rodzinnym miastem. Domniemywać więc można, iż postanowili zamieszkać w Prze-
myślu, ponieważ łatwiej było uzyskać przeniesienie pisarza nad San aniżeli Kazimiery do Lwowa. 
Wpływ na tę decyzję mogły mieć wszakże i inne czynniki, np. chęć większego uniezależnienia się 
od rodzin. Na marginesie warto również nadmienić, że w Wykazie ulic, placów i domów w mieście 
Przemyślu (Przemyśl 1910, s. 81) odnotowana została nieruchomość należąca do Elżbiety Grabiń-
skiej. Najprawdopodobniej jednak jest to przypadkowa zbieżność nazwisk, brak bowiem śladów, 
aby pisarz miał krewnych nad Sanem. 
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tecznie pozostał nad Sanem, motywując to głównie względami materialnymi35. 
W Przemyślu bowiem małżonkowie mieli stałe posady i nienajgorsze zarobki, 
awansowali wszak właśnie z suplentów na lepiej opłacanych nauczycieli rze-
czywistych36. Mieszkanie ich było wprawdzie „małe, dwupokojowe i ciemne”, 
do tego kiepsko zlokalizowane, bo „pod samą […] wieżą katedralną z huczący-
mi dzwonami”37. Wziąwszy jednak pod uwagę ówczesne standardy, zajmowany 
ze służącą (i to jeżeli nie była dochodząca!) dwupokojowy lokal w schludnym 
i solidnym budynku powinien ukontentować małżonków38. Ponadto, by dotrzeć 
stamtąd do pracy, obojgu wystarczył kilkuminutowy spacer.

Mimo owych korzyści, po zakończeniu roku szkolnego 1920/1921 małżonko-
wie powrócili do Lwowa, o co – jak podawał Pudłocki – Grabiński już od dłuż-
szego czasu zabiegał39. Zdaniem Majewskiej, pisarz doszedł do przekonania, „że 
dalszy rozwój jego twórczości, pozyskiwanie wydawców i nawiązywanie po-
trzebnych kontaktów wymagają zmiany otoczenia. W Przemyślu osiągnął już 
[…] wszystko, co było możliwe”40. Pogląd ten, podzielany również przez Pudłoc-
kiego41, nie uwzględnia jednak okoliczności, iż tak istotną dla obojga małżonków 
decyzję podjęli oni zapewne wspólnie. Jeśli zaś – jak sądziła Majewska – związek 
przechodził już wówczas kryzys, Kazimiera dbałaby przede wszystkim o interes 
własny i dziecka42. Trzeba także pamiętać, że najdogodniejsze warunki dla rozwo-
ju kariery literackiej znalazłby Grabiński w Warszawie, a ledwie rok wcześniej nie 
wykorzystał okazji przenosin do stolicy.

Musiały istnieć zatem i inne powody, przy czym nie można wykluczyć 
ewentualności, iż gród nadsański po prostu rozczarował małżonków. Pobyt 

35 Zob.: Z korespondencji…, op. cit., s. 118-119.
36 Ibidem, s. 119-120; T. Pudłocki, Przyczynek do biografii…, op. cit., s. 142.
37 J. Kolankowski, op. cit., s. 88. Więcej na temat miejsca zamieszkania Grabińskich zob.:  

T. Pudłocki, Przemyski…, op. cit., s. 79. 
38 Na ziemiach polskich panował wówczas poważny kryzys mieszkaniowy, skutkiem czego 

nawet osoby średniozamożne miały często problem ze znalezieniem godziwego lokum. Mieszkania 
były z reguły przepełnione (na jedną izbę przypadało niekiedy kilkunastu lokatorów!), kamienice 
zaś charakteryzowały się złym stanem sanitarnym i technicznym, tak że dochodziło nawet do za-
waleń. Więcej na ten temat zob.: K. Krzeczkowski, Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, 
Warszawa 1939; A. Andrzejewski, Polityka mieszkaniowa w Polsce w latach 1918-1974, Warsza-
wa 1977, s. 39-98; M. Frąckowiak, Ekonomiczne i społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa, 
Poznań 2008, s. 13-15. Sytuację w Przemyślu obrazują: Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Województwo Lwowskie, Warszawa 1927, s. 19; W. Kramarz, 
Ludność Przemyśla w latach 1521-1921, Przemyśl 1930, s. 88-93; M. Dalecki, Przemyśl w latach 
1918-1939. Przestrzeń, ludność, gospodarka, Przemyśl 1999, s. 128-132; J. Malczewski, Przemyśl 
w latach 1772-1914. Budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne, Przemyśl 2009, 
s. 140-144. Ówczesne warunki mieszkaniowe opisał też uczeń pisarza z I Gimnazjum Feliks Mantel 
(Wachlarz wspomnień, Paryż 1980, s. 53-57).

39 T. Pudłocki, Przemyski…, op. cit., s. 83; idem, „Wadą…, op. cit., s. 309.
40 J. Majewska, op. cit., s. 134.
41 Zob.: T. Pudłocki, Przemyski…, op. cit., s. 83; idem, „Wadą…, op. cit., s. 309.
42 Inna rzecz, że w takim przypadku mógł on być zbieżny z mężowskim, gdyby wszak doszło do 

rozstania, żyjąca we Lwowie rodzina stanowiłaby dla niej oparcie.
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ich przypadł przecież na bardzo trudne lata. Do 1920 r. prawie nieprzerwanie 
trwały konflikty zbrojne, skutkujące m.in. częstymi epidemiami, niedostatkami 
żywności i opału, słabą opieką medyczną oraz wysokim wskaźnikiem przestęp-
czości.

I wojna światowa i walki polsko-ukraińskie w 1918 r. – pisał Maciej Dalecki – 
nie spowodowały większych zniszczeń w zabudowie i w infrastrukturze miejskiej. 
Ich skutkiem było jednak poważne zubożenie i pogorszenie się statusu materialne-
go mieszkańców Przemyśla. W okresie wojny polsko-ukraińskiej, a następnie pol-
sko-bolszewickiej w latach 1919-1920, dochody ludności kształtowały się na bar-
dzo niskim poziomie. Jednocześnie trudna była sytuacja aprowizacyjna. Brakowało 
podstawowych artykułów pierwszej potrzeby i obowiązywał system reglamentacji. 
Od 1921 r. poprawiło się zaopatrzenie rynku w towary. Mieszkańcy Przemyśla od-
czuwali jednak dotkliwie skutki rosnącej inflacji. Płace nie nadążały bowiem za 
podwyżkami cen i spadkiem siły nabywczej marki polskiej43.

Choć więc – jak wspomniano – nad Sanem znaleźli Grabińscy dogodne warun-
ki życia, napotykane doraźnie trudności wzmagać mogły tęsknotę za rodzinnym 
miastem.

Również praca w przemyskich szkołach nie musiała w dłuższej perspektywie 
satysfakcjonować małżonków. Pudłocki podkreślał wprawdzie, iż w „I Gimna-
zjum […] pisarz miał świetne warunki lokalowe […], dobrych, choć wymaga-
jących dyrektorów i pracował pomiędzy ludźmi z uniwersyteckim wykształce-
niem, którzy stanowili elitę intelektualną miasta”44. Niwelowały to jednak: ciągłe 
problemy z ogrzewaniem, praca ze zdemoralizowaną w wyniku wojny młodzieżą 
oraz dzielące społeczność szkolną antagonizmy polityczne i narodowościowe. 
Szalę na korzyść powrotu do Lwowa przeważyć mogła zwłaszcza długotrwała 
akcja protestacyjna polskich uczniów klas starszych, domagających się usunięcia 
ze szkoły „kolegów” wyznania mojżeszowego45. 

Znacznie lepsza atmosfera panowała w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim 
Anny Rachalskiej, gdzie Grabiński prowadził dodatkowe zajęcia, tyle że tu zno-
wu wiele do życzenia pozostawiała baza lokalowa, mieściło się ono bowiem 

43 M. Dalecki, Przemyśl w pierwszych latach Polski niepodległej, „Kresy Południowo-Wschod-
nie” 2003, z. 1, s. 87; zob. też: idem, Przemyśl w odrodzonej Rzeczypospolitej, „PPK” 2018, nr 
40-41, s. 36. 

44 T. Pudłocki, Przyczynek do przemyskiego…, op. cit., s. 99-100. Badacz wskazywał także na 
znaczne pogorszenie warunków pracy Grabińskiego po powrocie do Lwowa (zob.: idem, „Wadą…, 
op. cit., s. 311). 

45 Zob.: T. Pudłocki, Echa wydarzeń listopada 1918 r. w relacjach polsko-żydowskich na przy-
kładzie uczniów gimnazjów przemyskich, cz. 1, „RG” 2002, nr 6, s. 311-325; cz. 2, „RG” 2003, nr 
7, s. 261-271. Badacz dawniej łączył nawet te wydarzenia z powrotem Grabińskiego do Lwowa, 
domniemając, iż mógł on zostać usunięty ze szkoły za poparcie udzielone protestującym (zob.:  
T. Pudłocki, Blask szarości. Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 
w Przemyślu w latach 1918-1939, Przemyśl 2004, s. 76). W późniejszych publikacjach słusznie 
się z tego wycofał, pisarz sam bowiem poprosił o przeniesienie. Nie jest wszak wykluczone, że na 
decyzję nowelisty wpływ miało zmęczenie pracą w takich warunkach.
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w zwykłej kamienicy, nieprzystosowanej szczególnie do pełnionej funkcji46. Jed-
na z uczennic pisała o tym zakładzie, wspominanym zresztą przychylnie, jako 
„niehigienicznej szkole, bez dziedzińca i sali rekreacyjnej”47.

Powód do niezadowolenia miała też Kazimiera. Zajęty po wybuchu wojny 
przez wojsko gmach Seminarium – jak podali Maria Karp i Andrzej Meissner – 
w roku szkolnym 1916/1917 został wprawdzie zwrócony, acz w stanie zdewasto-
wanym. Naukę rozpoczęto po wykonaniu „najpilniejszych [!] napraw i dezynfek-
cji”48. Można zatem przypuszczać, iż warunki pracy nie były satysfakcjonujące, 
zwłaszcza że ucierpiały też pomoce dydaktyczne, a więc zapewne i instrumenty, 
z których korzystała Grabińska49.

Osobna sprawa, iż owe niedogodności po części rekompensować im musiał 
dodatkowy czas wolny, wynikający z nierzadkich wtedy dłuższych przerw w na-
uczaniu. Według ustaleń Pudłockiego, przemyskie szkoły zamknięte były m.in. 
„od 16 października [1918 r.], najpierw z powodu epidemii grypy, a potem walk 
polsko-ukraińskich. Rozpoczęły […] pracę dopiero po miesiącu […], już [jed-
nak] 1 grudnia z […] braku opału zamknięto I Gimnazjum, otwarte ponownie 
dopiero 15 stycznia”50. Podobna sytuacja miała miejsce w roku następnym, kiedy 
to od „18 listopada zawieszono […] naukę z powodu braku opału”51 i podczas 
epidemii tyfusu na początku 1920 r.52 „Z kolei po wojnie polsko-bolszewickiej, 
gdy w budynku [I Gimnazjum] został urządzony szpital […], naukę rozpoczęto 
dopiero 15 września 1920 r.”53. Zwłaszcza dla Stefana przerwy te były korzystne, 
mógł bowiem więcej czasu poświęcić pisaniu, jak też studiom nad kolejnictwem 
bądź pożarnictwem, towarzyszącym powstawaniu Demona ruchu (1919) i Księgi 
ognia (1922)54.

Nieliczne podane przezeń daty ukończenia poszczególnych utworów z tych 
cykli, np.: Ślepego toru (11.11.1918), Czerwonej Magdy (25.07.1919), Zemsty ży-

46 Zob.: T. Pudłocki, „Piękne słowo jest więcej warte od pięknego ciała”. Prywatne Gimnazjum 
Anny Rachalskiej w Przemyślu w latach 1911-1920, „Krakowskie Pismo Kresowe” 2017, R. 9,  
s. 41.

47 J. Gamska-Łempicka, Moje miasto, [w:] Z dziejów…, op. cit., s. 446.
48 M. Karp, A. Meissner, Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu w latach 

1871-1918, „RP” 1990, t. 27, s. 236.
49 Ibidem; por. też: Jednodniówka…, op. cit., s. 5; M. Grzędzielska, Przemyskie kartki z zamie-

rzonego pamiętnika, opr. A. Łosowska, „RP” 2011, t. 47, z. 2, s. 171.
50 T. Pudłocki, Echa…, op. cit., cz. 1, s. 313.
51 Ibidem, cz. 2, s. 270.
52 T. Pudłocki, Blask…, op. cit., s. 205.
53 T. Pudłocki, Przyczynek do przemyskiego…, op. cit., s. 98. „Ciągle było «wolne» – wspomi-

nał ten okres Mantel (op. cit., s. 59) – a to z powodu wypadków wojennych, a to z powodu braku 
węgla, a to z powodu hiszpanki”.

54 Zob.: K. Irzykowski, Magik niesamowitości, [w:] idem, Słoń wśród porcelany. Lżejszy ka-
liber, opr. Z. Górzyna, Kraków 1976, s. 397. Biorąc zresztą pod uwagę, że utwory Grabińskiego 
ukazywały się wówczas w Krakowie, Lwowie, Poznaniu czy Warszawie, prowadzić też musiał 
intensywną korespondencję z zamiejscowymi wydawnictwami i redakcjami czasopism.
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wiołaków (26.11.1919) czy Fałszywego alarmu (3.09.1920)55, wskazują zresztą, iż 
pracował nad nimi bądź to w okresie wakacji, bądź właśnie podczas wspomnia-
nych przerw. Interesująca jest przy tym data sfinalizowania Ślepego toru, ponieważ 
wskazanego dnia nastąpiło w Przemyślu uderzenie sił polskich na pozycje ukraiń-
skie. Henryk Pietrzak ówczesne wydarzenia relacjonował następująco:

Dnia 11-go [listopada 1918 r.] punktualnie [w południe] artyleria […] z Winnej 
Góry zaczęła ostrzeliwać dworzec kolejowy i budynki nad Sanem, w których znaj-
dowały się punkty oporu Rusinów […]; gmach intendentury stanął w płomieniach. 
[…] Dom [Teofila] Kormosza, dom narodowy, gmach sądu, gmach straży ogniowej 
otrzymały wielkie porcje pocisków. […]

Wieczorem o godz. 6-ej były już w naszym posiadaniu dworzec kolejowy 
i część miasta przy Sanie. Rusini bronią się zażarcie. Przyznać musimy, że żołnierz 
doskonały! Z okien, z bram, z piwnic, z balkonów padają śmiercionośne strzały...

Na ulicach barykady z wyrwanych płyt kamiennych... Po kamienicach rozgry-
wają się zacięte walki. Terkot karabinów maszynowych zagłusza huk dział. […]

Cała noc mija na ustawicznych kontratakach56.

Trudno przypuszczać, by w takich okolicznościach pisarz beztrosko tworzył, 
zwłaszcza że ostrzeliwano budynki zlokalizowane nieopodal jego mieszkania. 
Powstaje zatem wątpliwość, czy podczas walk polsko-ukraińskich Grabińscy 
przebywali w Przemyślu. Możliwe, że korzystając z „hiszpańskich wakacji” – 
czy to w obawie przed epidemią, czy też ze względu na niestabilną sytuację po-
lityczną – opuścili miasto.

Data i miejsce (Bukowina Tatrzańska) ukończenia Fałszywego alarmu su-
gerują znowuż, iż dzięki późniejszemu rozpoczęciu roku szkolnego 1920/1921 
pisarz mógł sobie przedłużyć wilegiaturę. Warto przy okazji nadmienić, iż przy-
puszczalnie całe niemal wakacje Grabińscy spędzali poza Przemyślem, wypo-
czywając przeważnie w górach, co miało związek z niedomaganiem płucnym 
Stefana57. Naturalne wydaje się również, że podczas przerw letnich odwiedzali 
krewnych we Lwowie.

Ale i życie nad Sanem nie upływało przecież Grabińskim wyłącznie na pra-
cy. Sądzić można, iż przynajmniej do narodzin dziecka, odkąd musieli skupić się 
w znacznym stopniu na obowiązkach rodzicielskich, czas wolny spędzali podobnie 
jak większość przedstawicieli ich warstwy społecznej. „Właściwe życie towarzy-
skie inteligencji – pisała Jolanta Kamińska-Kwak – zaczynało się dopiero wieczo-
rem. Bywano wówczas w teatrze, na koncertach, również w kinie […], a także 
powszechnie był praktykowany dawny zwyczaj wzajemnego odwiedzania się 

55 Zob.: A. Mianecki, [Wstęp], [w:] S. Grabiński, Przypowieść o krecie tunelowym (Epilog do 
„Demona ruchu”), „LC” 2013, nr 1, s. 249; Nota wydawcy, [w:] S. Grabiński, Nowele…, op. cit., 
s. 605. 

56 H. Pietrzak, Sześć lat wojny, Łódź 1936, s. 157.
57 Zob. m.in.: R. Pollak, op. cit., s. 225; J. Kolankowski, op. cit., s. 89; A. Mianecki, op. cit.,  

s. 249; J. Majewska, op. cit., s. 127.
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w kręgu znajomych”58. Jak nadmieniała Jadwiga Hoff, na spotkaniach tego rodzaju 
„słuchano muzyki, głównie w wykonaniu kobiet […], rozweselano się układaniem 
wierszyków, w których wytykano przywary, wady i słabostki zgromadzonych. Nie-
kiedy grano nawet małe utwory sceniczne, których treścią były perypetie życiowe 
przyjaciół i znajomych zakamuflowanych w postaciach bohaterów”59.

Do preferowanych wówczas form spędzania wolnego czasu należały też prze-
chadzki, ku czemu Grabińscy mieli bardzo dobrą lokalizację, mieszkali bowiem 
u podnóża Góry Zamkowej, stanowiącej jedno z najatrakcyjniejszych miejsc spa-
cerowych Przemyśla. „Cała góra okryta drzewami – jeszcze w latach 70. XIX w. 
zauważył Kazimierz Girtler – daje piękny pozór jeśli nie parku, to lasku, z które-
go na szczycie wychylają głowy […] baszty zamkowe. […] Wśród cienia drzew 
[…] zastaje się przechadzkę prawdziwie uroczą”60. Wanda Zakrzewska z kolei 
na rok przed przyjazdem Grabińskich nadmieniała, że „najpiękniejszym ogro-
dem i miejscem przechadzek jest Góra Zamkowa, urządzona według wymagań 
tegoczesnych ze skwerami, kwietnikami, alejami drzew liściastych i szpikowych 
[sic!], wodotryskami, miejscami do gier i zabaw, słowem z wszelkimi dogodno-
ściami dla odwiedzającej publiczności”61.

Nie brakowało nad Sanem również eleganckich lokali, w których można było 
bawić się przy muzyce, bądź też spędzić czas na lekturze prasy albo grze w sza-
chy. Do atrakcji okresu karnawałowego należały bale, z których słynęło zwłasz-
cza „Kasyno Garnizonowe”62. Uwagę Stefana przyciągały zapewne seanse hip-

58 J. Kamińska-Kwak, Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym, Rzeszów 
2005, s. 383. Utrwalony w literaturze obraz Grabińskiego jako zamkniętego w „czterech ścianach” in-
trowertyka nie do końca zgodny jest z prawdą. We Lwowie na przykład bywał on w kawiarniach: „Eu-
ropejskiej” i „Wiedeńskiej” – zob.: J. Bednarski, op. cit., s. 303-304; S. Grabiński, Wizyta, [w:] Maska 
śmierci. Opowieści niezwykłe, opr. K. Bortnik, K.M. Choule, t. 2, Przemyśl 2010, s. 263, 278.

59 J. Hoff, Kobieta na prowincji galicyjskiej pod koniec XIX wieku w świetle wspomnień i pa-
miętników, [w:] Galicyjskie spotkania 2008, red. U. Jakubowska, Zabrze 2008, s. 96-97.

60 K. Girtler, Przemyśl w zaraniu doby autonomicznej. Opowiadania o rzeczach widzianych 
z zawróceniem wzroku w przeszłość, opr. A.S. Fenczak, Przemyśl 1999, s. 89.

61 W. Zakrzewska, Oblężenie Przemyśla. Rok 1914-1915. Z przeżytych dni, Lwów 1916, s. 46-
47; zob. też: M.M. Bułat, Przemyśl lat dwudziestych XX wieku we wspomnieniach reżysera żydow-
skiego Zygmunta Turkowa, [w:] Galicyjskie…, op. cit., s. 48-49; H. Deutsch, Konfrontacje z sobą, 
tłum. S.J. Wiater, [w:] Przemyśl w oczach pisarzy. Antologia XX wieku, red. S.J. Wiater, P. Wiater, 
Londyn 1994, s. 47-48. W niedziele i święta organizowano tam też koncerty, choć niekoniecznie 
o wysokich walorach artystycznych. „Orkiestra wojskowa siedziała […] w potwornej altanie […] 
i dęła w instrumenty – wspominała Jadwiga Gamska-Łempicka (op. cit., s. 436). – A dokoła […] 
snuły się młode dziewczęta i kobiety z rozpaczą na twarzach. […] Piekły je stopy w nowych buci-
kach, dokuczały niedzielne suknie”. Bez względu na to, czy Grabińscy chętnie w takich imprezach 
uczestniczyli, mieszkając opodal zamku z pewnością je słyszeli, co zwłaszcza dla Stefana, jeżeli 
dzień wolny poświęcić chciał pracy twórczej, mogło być uciążliwe.

62 Zob. m.in.: J. Kamińska-Kwak, op. cit., s. 393-394; eadem, Inteligencja Przemyśla w okresie 
autonomicznym, „RP” 2006, t. 42, z. 4, s. 152; T. Pudłocki, Iskra…, op. cit., s. 354-367; M. Orłowicz, 
Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy z planem miasta, mapką okolicy i 63 ilustracyami 
w tekście, Przemyśl 1917, s. 9-10. Część inteligencji płci męskiej, nie wyłączając nauczycieli, spędza-
ła czas także w domach publicznych, Grabińskiego tam jednak nie dostrzeżono (zob. m.in.: F. Mantel, 
op. cit., s. 73; T. Pudłocki, Blask…, op. cit., s. 229-230; idem, Iskra…, op. cit., s. 398, przyp. 103). 
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notyzmu i telepatii63, a Kazimiery – imprezy muzyczne64. Organizowano także 
wystawy malarstwa65 tudzież prelekcje miejscowych oraz przyjezdnych litera-
tów, m.in. cenionych przez Grabińskiego: Henryka Zbierzchowskiego (o Alraunie 
Hannsa Heinza Ewersa), Maksymiliana Bienenstocka (o Kruku Edgara Allana 
Poego) czy Stanisława Przybyszewskiego (o ekspresjonizmie)66. Nawet zresztą 
krytycznie ustosunkowany do miejscowego życia kulturalnego Stanisław May-
kowski67 przyznał, iż było „w Przemyślu wtedy dużo ciekawych wieczorów […] 
scenicznych czy estradowych. Tam właśnie – dodawał – […] usłyszałem Kazi-
mierę Rychterównę, której recytacja upoiła mnie po prostu”68.

Nie znaleziono natomiast zbyt wielu śladów czynnego udziału Grabińskich 
w życiu kulturalnym miasta (wyjątek stanowiła publikacja aforyzmów pisarza 
w okolicznościowej Jednodniówce wydanej dnia 18 grudnia 1920 r. w dziesiątą 
rocznicę istnienia Polskiego Towarzystwa Dramatycznego im. Al. Fredry w Prze-
myślu), co bynajmniej nie znaczy, że się odeń dystansowali. Kazimiera należała 
przecież do Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN), a także wspomagała działal-
ność „Fredreum”69. Być może zresztą pod jej wpływem Stefan zasilił grono au-
torów wzmiankowanej jednodniówki, chociaż niewykluczone, iż skłonili go do 
tego koledzy z I Gimnazjum, np. Adam Münnich70. 

Niemniej jednak zaangażowanie Grabińskiej w działalność obu towarzystw 
pozwala domniemywać, iż stamtąd głównie, jak też oczywiście spośród miejsco-

63 Zob. m.in.: K. Bortnik, Ocet i pusta czaszka. Wokół „przemyskiego okresu” Stefana Grabiń-
skiego, „NP” 2012, nr 6, s. 15; idem, „Jasnowidz Stalina” nad Sanem? O Wolfie Messingu i jego 
przemyskim epizodzie, „PPK” 2012, nr 3-4, s. 14-19. 

64 Zob. m.in.: B. Filarecka, Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej (w zarysie), 
Przemyśl 1997, s. 69-114; Т. Голдак-Горбачевська, Українська муза Перемищля: театрально-
музичне життя у другій половині XIX – початку XX століття, Львів 2018, passim;  
Є. Цегельський, Музичне життя Перемищля, [w:] Перемишль. Західний бастіон України, 
ред. Б. Загайкевич, Ню Йорк – Филаделфія 1961, s. 315-334; Z. Felczyński, Z dziejów życia 
muzycznego Przemyśla, „RP” 1970, t. 13-14, s. 481-513.

65 Zob. m.in.: J. Kostek, Środowisko artystyczne przedwojennego Przemyśla, „RP” 2012, t. 48, 
z. 4, s. 95.

66 Zob. m.in.: „Nowy Głos Przemyski” (dalej: „NGP”) 1918, nr 35, s. 3; ibidem, nr 36, s. 3; ibi-
dem, nr 39, s. 3; ibidem 1919, nr 31, s. 3. Zbierzchowskiego zresztą Grabiński znał osobiście, do ich 
spotkania w Przemyślu prawdopodobnie jednak nie doszło, byłby wszak o tym napomknął w ar-
tykule: Co zawdzięczam Henrykowi Zbierzchowskiemu, „Gazeta Lwowska” 1931, nr 218, s. 3-4. 

67 Na jego temat zob.: K. B[atora], Maykowski Stanisław, [w:] Współcześni…, op. cit., t. 5, 
Warszawa 1997, s. 338-340.

68 S. Maykowski, Epoczka przemyska. Fragment z pamiętnika, opr. T. Pudłocki, „RP” 2014,  
t. 50, s. 174-175. Dodać warto, iż deklamatorka miała w repertuarze również utwory Edgara Allana 
Poego, którego miłośnikiem był Grabiński (zob. m.in.: „Ziemia Przemyska” 1924, nr 45, s. 3). 

69 Zob.: T. Pudłocki, Przemyski…, op. cit., s. 82; idem, Pokłosie roku Stefana Grabińskiego, 
„RP” 2012, t. 48, z. 2, s. 125. Naturalne byłoby także, gdyby zaangażowała się w działalność 
reaktywowanego po wojnie Towarzystwa Muzycznego. Sprawa wymaga jednak osobnych badań. 

70 Na jego temat zob.: T. Pudłocki, Münnich Adam Włodzimierz, [w:] Słownik…, op. cit., t. 6, 
Łódź 2003, s. 188-192; idem, Adam Münnich – człowiek teatru i szkoły, „NP” 2010, nr 4, s. 41; 
idem, Münnich Adam Włodzimierz, [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX 
wieku Polski Południowo-Wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 289-290.
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wego nauczycielstwa (w dużym stopniu zresztą były to środowiska tożsame)71, 
wywodzili się nadsańscy znajomi małżonków. Do takich należeć mogli współ-
założyciele TPN: Feliks Przyjemski72 i Kazimierz Maria Osiński73. Pierwszego 
polecał lwowianin Stanisławowi Kotowi74 jako osobę godną obdarowania wy-
dawnictwami z serii „Biblioteka Narodowa”75, chociaż rekomendowany również 
Münnich zaprzeczał swym prywatnym kontaktom z Grabińskim76. Osiński zno-
wuż byłby dlań atrakcyjnym partnerem rozmów, gdyż podzielał zainteresowanie 
pisarza ezoteryzmem77. Niewykluczona jest także znajomość z Heleną i Tade-
uszem Bystrzyckimi78, skoro utworzonej przez nich Polskiej Książnicy Nauko-
wej powierzył nowelista publikację swoich Ciemnych sił (1921) wraz z tomikiem 
poezji siostry, Marii Czaykowskiej79. Mieszkało też wtedy nad Sanem kilkoro 
niezgorszych literatów. Obok Maykowskiego, który jednak zabawił tu tylko do 
lutego 1918 r., wymienić warto: Henryka Salza80, Władysława Tarnawskiego81 

71 Zob. m.in.: T. Pudłocki, „Piękne…, op. cit., s. 49.
72 Na jego temat zob.: S. Kostrzewska-Kratochwilowa, Feliks Przyjemski, „RP” 1957, t. 9, z. 1, 

s. 227-229; T. Pudłocki, Feliks Przyjemski – realizator ideałów filareckich, „NP” 2018, nr 12, s. 41. 
73 Na jego temat zob.: K. Wolski, Inż. Kazimierz M. Osiński, „RP” 1957, t. 9, z. 1, s. 240-243;  

J. Kostek, Osiński Kazimierz Marian [sic!], [w:] Słownik biograficzny…, op. cit., s. 301; A. Kunysz, 
Inż. Kazimierz Maria Osiński. Współtwórca Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 
Przemyśl 1984.

74 Na jego temat zob.: J. C[zachowska], Kot Stanisław, [w:] Współcześni…, op. cit., t. 4, War-
szawa 1996, s. 295-299.

75 Zob.: Z korespondencji…, op. cit., s. 116-117.
76 LAM; T. Pudłocki, Przemyski…, op. cit., s. 76.
77 Zob.: B. Filarecka, op. cit., s. 150; K. Wolski, op. cit., s. 242. Udało mu się nawet stworzyć nad 

Sanem filię Towarzystwa Metapsychicznego, co dowodzi, iż znalazł tu grono osób podzielających 
owe zainteresowania. Trudno stwierdzić, czy Grabiński nawiązał kontakt z tym środowiskiem, nie 
jest to wszak wykluczone, skoro po powrocie do Lwowa miał się obracać w tamtejszych kręgach 
ezoterycznych (zob.: L. Chajn, Polskie wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984, s. 481). 

78 Na temat Bystrzyckich oraz ich wydawnictwa zob.: A. Siciak, Druki przemyskie 1754-1939, 
Przemyśl 2002, s. 47-51; eadem [jako A. Rogowska], Z dziejów ruchu wydawniczego w Przemyślu. 
„Książnica Naukowa”, „Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego 
w Przemyślu]” 1995, nr 1, s. 52-57; eadem, Bystrzycki Tadeusz, [w:] Słownik biograficzny…, op. 
cit., s. 66-67; eadem, Bystrzycki Tadeusz, [w:] Przemyski słownik biograficzny, t. 3, red. E. Grin-
-Piszczek, T. Pudłocki, A. Siciak, Przemyśl 2016, s. 39-42; J. Błoński, Saga rodu znad zielonookie-
go Sanu. Historia rodziny Bystrzyckich, cz. 2, „NP” 2010, nr 5, s. 10-11; J. Sztaba, A. Sarkady, Saga 
rodu Bystrzyckich. Przedsiębiorcy, urzędnicy, literaci, uczeni, zesłańcy…, Przemyśl 2010, s. 35-43. 

79 Na jej temat zob.: S. Grabiński, Marja z Grabińskich Czaykowska (ur. 10 kwietnia 1892 – 
zmarła 21 sierpnia 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. 

80 Na jego temat zob.: R. Skręt, Salz Henryk, [w:] Polski…, op. cit., t. 34, Wrocław-Warszawa-
-Kraków 1992-1993, s. 395-396. Dodać warto, iż przychylnie recenzował on książki Grabińskiego.

81 Na jego temat zob.: T. Pudłocki, Prof. dr hab. Władysław Tarnawski, „RG” 2000, nr 4, s. 217-
223; idem, Władysław Tarnawski, cz. 1-5, „RP” 2001-2005, t. 37-41, z. 1, passim; idem, Tarnawski 
Władysław Hubert, [w:] Słownik biograficzny…, op. cit., s. 422-423; B. D[orosz], Tarnawski Wła-
dysław, [w:] Współcześni…, op. cit., t. 8, Warszawa 2003, s. 291-293.
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czy początkującą wówczas Jadwigę Gamską82, później zresztą żonę kolegi Gra-
bińskiego, Stanisława Łempickiego83. W 1917 r. przez krótki okres przebywał 
też w mieście, notabene stąd pochodzący, Edward Leszczyński84. Małżonkowie 
mogli zatem i z nimi utrzymywać kontakty, zwłaszcza że Maykowskiego i Tar-
nawskiego Stefan poznał już wcześniej we Lwowie85.

Szczególnie bliska zażyłość połączyła jednak Grabińskich z Julianem 
i Marią Kolankowskimi. Oba małżeństwa chętnie się odwiedzały, a raz na-
wet wypoczywały wspólnie w Rabce86. Do grona ich najbliższych przyjaciół 
należał też „archiwariusz kurii biskupiej” ks. Jan Kwolek87. „Pomostem, któ-
ry ułatwił nawiązanie kontaktu – pisał Hutnikiewicz – była pewna osobli-
wa wspólnota zainteresowań [kapłana z pisarzem]. Mianowicie ks. Kwolek 
[…] jako hobby uprawiał […] studia nad dziwami mediumizmu, spirytyzmu, 
parapsychologii […], szybko znaleźli [więc] język porozumienia”88. Silne 
więzy łączyć musiały duchownego też z Kazimierą; kartka pocztowa, jaką 
29.07.1931 r. (a więc długo po rozpadzie małżeństwa Grabińskich!) przesłał 
jej ze Szczawnicy, świadczy bowiem o ciągle żywych i serdecznych kontak-
tach. 

82 Na jej temat zob.: S. Kostrzewska-Kratochwilowa, Jadwiga Gamska-Łempicka. Krótki za-
rys życia i twórczości, „RP” 1957, t. 9, z. 1, s. 243-258; eadem, Jadwiga Gamska-Łempicka, [w:] 
Z dziejów…, op. cit., s. 387-478; A. H[ejman], Gamska-Łempicka Jadwiga Maria, [w:] Współ-
cześni…, op. cit., t. 3, s. 23-24; B. Banaś, Gamska-Łempicka Jadwiga Maria, [w:] Przemyski…, 
op. cit., s. 57-62. Z Grabińskim zetknęła się przypuszczalnie w szkole Rachalskiej, chociaż nie 
wspomniała o nim na kartach Mojego miasta. 

83 Zob.: S. Łempicki, Wspomnienia ossolińskie, Wrocław 1948, s. 156. Na jego temat zob.:  
E. G[łębicka], Łempicki Stanisław, [w:] Współcześni…, op. cit., t. 5, s. 164-168. 

84 Zob.: S. Maykowski, op. cit., s. 173-174; T. Pudłocki, Edward Leszczyński – bard Młodej 
Polski, „NP” 2019, nr 2, s. 41. 

85 Zob.: T. Pudłocki, Przemyski…, op. cit., s. 79-80; idem, Przyczynek do przemyskiego…, op. 
cit., s. 103; idem, Środowisko…, op. cit., s. 145. 

86 J. Kolankowski, op. cit., s. 89. 
87 Na jego temat zob.: F. Persowski, Kwolek Jan, [w:] Polski…, op. cit., t. 16, Wrocław 1971, 

s. 387-388; T. Śliwa, Kwolek Jan ks., [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, red. M. 
Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa-Łódź 1988, s. 122-123; idem, Kwolek Jan, [w:] Słownik 
biograficzny twórców…, op. cit., s. 228-229; T. Pudłocki, Ksiądz doktor Jan Kwolek, „RG” 1999, 
nr 3, s. 151-155. 

88 A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego niesamowita…, op. cit., s. 229; zob. też: idem, 
Twórczość…, op. cit., s. 104. Nieuprawnione jest natomiast stwierdzenie Majewskiej (op. cit.,  
s. 120), jakoby Grabiński „poza ożywionymi stosunkami […] z Kolankowskim, Kwolkiem i May-
kowskim, nie udzielał się […] towarzysko w żadnym innym gronie”. Wymienione osoby zadbały 
po prostu o to, aby ich znajomość z fantastą została zapamiętana, np. Kwolek i Kolankowski na-
pisali listy do Hutnikiewicza. Kiedy zaś na przełomie lat 40. i 50. tenże przygotowywał książkę 
o „odgadywaczu zaświatów”, część potencjalnych znajomych Grabińskiego już nie żyła, wyemi-
growała bądź przebywała w więzieniach. Zauważyć trzeba zresztą, że np. Kolankowski odezwał 
się do Hutnikiewicza dopiero u progu lat 70., tak że jeszcze w 1969 r. badacz pisał: „Bodaj jedyną 
osobą, z którą [Grabiński] zżył się bliżej w […] przemyskim epizodzie swej biografii, był […] 
Kwolek” (A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego niesamowita…, op. cit., s. 229).
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Brzozów-Zdrój, sierpień 1929 r.. Na ławce od lewej siedzą Kazimiera i Wanda Grabińskie, na kocu 
u dołu Anna Grabińska. Z tyłu stoją m.in. księża: Wojciech Tomaka i Jan Kwolek. 

Posyłam foto – pisał – zastrzegając sobie prawo do wzajemności. Rozumiem, 
że trudno się Pani wybrać w tych warunkach. Czy a-długo-a pozostanie [Pani] 
w Piwnicznej? Ja tu będę do końca sierpnia, bo kuracja powoli idzie, ale pomału 
czuję się lepiej. Byle tylko pogoda była dobra. Wczoraj był upał okrutny, a dziś 
deszcz leje jak z cebra i zimno! Proszę jeszcze co napisać. Życzę skutecznej kuracji 
i pozdrawiam a-serdecznie-a Panią i Mamę i obie panienki89. 

Kontakt utrzymywać musieli zresztą jeszcze po II wojnie światowej, skoro 
kapłan podał Hutnikiewiczowi adres Kazimiery w Bystrzycy Kłodzkiej90, gdzie 
osiadła dopiero na przełomie lat 1945/194691. Informował także badacza, iż 
„p[ana] Janiaka92 […] wdowa po Stefanie uważała za zmarłego […], ucieszy się 
[więc], że żyje”93. Istnieje też wykonana latem 1929 r. fotografia, przedstawiają-
ca Grabińską w towarzystwie m.in. Kwolka oraz przyszłego biskupa Wojciecha 
Tomaki, najprawdopodobniej również poznanego nad Sanem, w zatrudniającej ją 
szkole uczył on wszak religii94.

a- -a Wyraz niepewny.
89 KPJK. 
90 LJK 11.12.1949.
91 LBJF 16.01.2013.
92 Mowa o lwowskim przyjacielu Grabińskiego Ryszardzie (lub Witoldzie) Janiaku, który po 

wojnie przywiózł do Polski archiwum domowe pisarza, obecnie zaginione. Więcej na jego temat 
w: LAH; A. Hutnikiewicz, Rehabilitacja Grabińskiego, opr. B. Burdziej, „LC” 2013, nr 1, s. 288.

93 LJK 28.01.1950.
94 Zob.: Jednodniówka…, op. cit., s. 7, 19, 21. Więcej na jego temat zob.: T. Pudłocki, Ks. bp 

Wojciech Tomaka – z humorem i wśród ludzi, „NP” 2017, nr 6, s. 41. 
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Warto jednocześnie zaznaczyć, iż miejsce pracy Kazimiery mogło przyczynić 
się także do powstania noweli Muzeum dusz czyśćcowych. Klasztor Sióstr Bene-
dyktynek, na terenie którego mieściło się Seminarium95, pod koniec XVIII w. na-
wiedzać miał bowiem duch Anny Potockiej, żony wojewody kijowskiego Fran-
ciszka Salezego, czego świadectwem była m.in. przechowywana tam tabliczka 
z wypalonym przez zmarłą odciskiem dłoni96, trudno zaś uznać za przypadek, 
że właśnie wokół tego rodzaju zjawisk osnuł Grabiński fabułę utworu. Głównej 
inspiracji dostarczył mu wprawdzie zagraniczny periodyk „Le Purgatoire”, lecz 
że i o przemyskim zdarzeniu pisarz musiał słyszeć (jeśli nie od Kazimiery, to 
od Kwolka!) jest niemal pewne97. Ponadto fakt, iż wzmiankowane czasopismo 
archiwariusz sprowadził „specjalnie dla Grabińskiego”98, sugeruje, że owa pro-
blematyka już wcześniej zwróciła jego uwagę.

Przemyskie tropy w utworach „odgadywacza zaświatów” to temat na osobny 
artykuł99. Wspomnieć trzeba wszelako, że niewątpliwy rozkwit jego pisarstwa 
podczas pobytu nad Sanem zwykło się wiązać m.in. właśnie z dobroczynnym 
wpływem małżeństwa100. Opinię tę zakwestionowała jednak Majewska, wska-
zując, iż pisarz mógł też uciekać w pracę literacką „przed doświadczeniami 
codziennego pożycia z żoną, która go po prostu nie rozumiała”101. Zauważyła 
także:

Sam autor Demona ruchu, kiedy spojrzy z perspektywy czasu na swoje prze-
myskie lata, nie dostrzeże […] żadnego związku między udanym życiem rodzin-
nym a pierwszymi literackimi sukcesami. Być może już wtedy zdawał sobie spra-
wę, że jego małżeństwo było zwykłą pomyłką. Dlatego w Wyznaniach wspomina 
z tego okresu głównie poczucie osamotnienia, które byłoby zupełne, gdyby nie 
wsparcie ze strony matki102. 

Odnośny fragment Wyznań brzmi jednak następująco: 

95 Zob.: Jednodniówka…, op. cit., s. 5; M. Karp, A. Meissner, op. cit., s. 232-236; Z. Konieczny, 
Szkolnictwo średnie miasta Przemyśla w latach 1918-1939, Przemyśl 1985, s. 19.

96 Zob.: J. Czernecki, Mały Król na Rusi i jego stolica Krystynopol, Kraków 1939, s. 159-193; 
M. Faust [A.S. Fenczak], Warownia nad Sanem i duch wojewodziny, cz. 1-3, „Pogranicze” 1992, 
nr 37-39; H. Borcz, Zjawienia śp. Anny Elżbiety z Potockich Potockiej w opactwie Benedyktynek 
w Przemyślu w roku 1772, cz. 1-4, „NP” 2007, nr 8-11. 

97 Treść noweli świadczy zresztą, iż pisarz przestudiował gruntownie tego rodzaju przypadki, 
a sprawa Potockiej była jednym z głośniejszych i wielokroć opisywanych. Grabiński przeczytać 
mógł o niej nawet w popularnym przewodniku po Przemyślu Mieczysława Orłowicza (op. cit.,  
s. 92-93). 

98 LJK 28.01.1950; zob. też: A. Hutnikiewicz, Twórczość…, op. cit., s. 269.
99 Kwestie te zostaną szerzej omówione w przygotowywanym artykule: Miejsca – ludzie – hi-

storie. Przemyskie tropy w twórczości Stefana Grabińskiego.
100 Zob. m.in.: A. Hutnikiewicz, Twórczość…, op. cit., s. 74; T. Pudłocki, Przemyski..., op. cit., 

s. 79.
101 J. Majewska, op. cit., s. 157.
102 Ibidem, s. 117.
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Przez 9 lat tedy od r. 1908 do r. 1918 tworzyłem w zupełnym osamotnieniu, 
bez najmniejszego choćby poparcia moralnego otoczenia. Pracowałem w próżni, 
w kompletnej niemal izolacji duchowej, nie znajdując u nikogo, literalnie u ni-
kogo prócz Matki mojej zachęty do pracy i wytrwania. Miałem też nieraz chwile 
zwątpienia w siebie i w wartość tego, co piszę, a utwierdzały mię w tym skwa-
pliwie ironiczne uśmiechy panów redaktorów i kierowników literackich pism 
lwowskich103. 

Ostatnie, pominięte przez badaczkę zdanie sugeruje, że wypowiedź ta doty-
czyła nie tyle otoczenia rodzinnego prozaika, ile raczej lwowskich elit intelektu-
alnych, niezainteresowanych jego nowatorskimi – jak sądził – utworami. Ponad-
to na okres małżeństwa i pobytu Grabińskich w Przemyślu przypada niespełna 
pół roku z owej dziewięcioletniej „izolacji duchowej”! Powyższą argumentację 
trudno zatem uznać za przekonywającą.

Potwierdzenia dla tezy o nieudanym niemal od początku małżeństwie Ma-
jewska doszukiwała się także we wzmożonym ówcześnie zainteresowaniu pisa-
rza problematyką erotyczną, co sugerować może kompensacyjny charakter jego 
przemyskiej twórczości. 

Nie zapominajmy – pisała – […], że opowiadania z silnie wyeksponowanym 
motywem płciowym publikuje pod własnym nazwiskiem skromny i zamknięty 
w sobie nauczyciel przemyskiego gimnazjum. […] Trzeba także podkreślić, że 
w czasie małżeństwa, a więc w najintensywniejszym okresie życia erotycznego, 
seksualność zarówno fascynuje, jak i przeraża Grabińskiego. […] W różnych opra-
cowaniach biografii pisarza pojawiają się opinie, że lata pobytu w Przemyślu były 
dla niego okresem szczęśliwym […]. Jednak właśnie wtedy Grabiński stanął oko 
w oko z prawdą, że jego małżeństwo było pomyłką. Stąd ucieczki […] w twór-
czość, poruszającą – szczególnie w tym okresie – także zagadnienie popędu płcio-
wego. Nie jest to jednak popęd naturalny i zdrowy, którego zaspokojenie pozwala 
osiągnąć satysfakcję. We wczesnych opowiadaniach Grabińskiego erotyczne speł-
nienie kojarzy się bowiem w niepokojący sposób ze śmiercią104. 

Takie postrzeganie miłości zmysłowej jest wszak charakterystyczne dla całej 
twórczości fantasty, nie wyłączając nowel powstałych na wiele lat przed ożen-
kiem (Czad, Klątwa, Podzwonne, Pomsta ziemi, W domu Sary). Jeśli więc mia-
łoby ono świadczyć o nieudanym pożyciu małżeńskim, to tylko jako następstwie 
wcześniejszych problemów Stefana. Pisarstwo Grabińskiego wyrasta jednak 

103 S. Grabiński, Wyznania, „Polonia” 1926, nr 141, s. 12.
104 J. Majewska, op. cit., s. 173-174. Nad Sanem stworzył on przypuszczalnie aż siedem spośród 

dziesięciu opowiadań, które wejść miały do planowanego, acz ostatecznie niewydanego tomiku 
Czad, cykl płci i miłości. Były to: Dzieża, Kochanka Szamoty, Ksenia, Projekcje, Strych, Wąż, 
Zmora. Trzy pozostałe (Czad, Podzwonne, W domu Sary) powstały w latach 1909-1915. Trzeba 
jednak pamiętać, iż stanowiły one prawdopodobnie niewielki procent ówczesnej produkcji literac-
kiej fantasty, chociaż brak dokładniejszych danych, jaka część jego utworów narodzić się mogła 
przed ślubem.
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z literatury modernistycznej105, tam zaś podobnych ujęć nie brakowało106. Fakt 
pisania opowiadań „z silnie wyeksponowanym motywem płciowym” mógł mieć 
zresztą rozmaite powody, choćby czysto komercyjne, a inspirację niekoniecznie 
musiał autor czerpać ze swej biografii107. Znacznie wiarygodniejszym źródłem 
będą zatem relacje osób, które stykały się z Grabińskimi nad Sanem, oraz ów-
czesna korespondencja prozaika. Te zaś nie potwierdzają domysłów Majewskiej.

Gdybym był kawalerem – w grudniu 1919 r. Grabiński pisał do Kota – bez 
wahania ruszyłbym dziś do Warszawy. Lecz mam […] żonę i dziecko. Czy pensja 
1600 m[are]k [polskich] dla nas trojga ze służącą wystarczy? Sądzę, że mógłbym 
objąć posadę, gdybym miał jakieś widoki, że żona moja, która została świeżo za-
mianowaną rzeczywistą nauczycielką w przemyskim seminarium żeńskim, zosta-
nie po jakimś czasie […] przeniesioną w tymże charakterze do Warszawy lub otrzy-
ma posadę równorzędną108.

Zdaniem badaczki, fragment ten może wskazywać, iż nie tylko rola męża, 
ale i „ojca przerosła autora Demona ruchu, który szybko zaczął postrzegać żonę 
i małe dziecko jako ciężar, uniemożliwiający mu zrobienie kariery w Warsza-
wie”109. Jeżeli jednak tak było, to czyż właśnie nie skorzystałby z okazji, aby 
oddalić się od rodziny? Pisarz tymczasem skomplikował sprawę, zabiegając 
o przeniesienie dla żony, co sugeruje, iż nie brał wtedy pod uwagę innej niźli 
przejściowa rozłąki.

Dedykował też połowicy ogłoszony w 1920 r. zbiór nowel Szalony pątnik, 
choć tu akurat trzeba mieć na uwadze, że książka przygotowana była do druku 
pod koniec roku 1918110, publikację zaś opóźniła zmiana wydawcy111. Możliwe 
więc, że kiedy tomik trafił na rynek, owa dedykacja zdążyła się zdezaktualizo-
wać.

Jeżeli jednak w związku pojawił się kryzys, Grabińscy maskowali go chyba 
dość dobrze, skoro nawet Jerzy Kolankowski (natenczas kilkulatek, ale stykają-
cy się z nimi na stopie prywatnej!) nie odnotował jakichkolwiek niepokojących 
symptomów.

105 Zob.: A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej, Po-
znań 1982, s. 127; M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1997, s. 263;  
E. Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego, Kra-
ków 2012, s. 64-65.

106 Zob. m.in.: E. Piasecka, „Dolina mroku”. Groza i niesamowitość w prozie polskiej lat 1890-
1918, Opole 2006, s. 112-123; R. Taborski, Wstęp, [w:] S. Przybyszewski, Wybór pism, Wrocław 
1966, s. XXIII; B. Chołuj, Gdyby nie miłość… Rzecz o utopii Stanisława Przybyszewskiego, [w:] 
Ciało. Płeć. Literatura, red. M. Hornung i in., Warszawa 2001, s. 121-122; H. Ratuszna, „Nie-
sceniczny” gest śmierci w dramatach Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Przez dwa stulecia. In 
memoriam Artur Hutnikiewicz, red. J. Kryszak, H. Ratuszna, Toruń 2006, s. 481, s. 195-197.

107 Zob.: S. Grabiński, Z mojej…, loc. cit.; Trzy wywiady…, op. cit., s. 273.
108 Cyt. za: Z korespondencji…, op. cit., s. 118-119. 
109 J. Majewska, op. cit., s. 158.
110 Zob.: „Maski” 1918, z. 34, s. [681].
111 Zob.: J. Majewska, op. cit., s. 153-157. 
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Stosunki towarzyskie były ożywione – wspominał – a ponieważ państwo Gra-
bińscy mieli córeczkę – Wandzię, jeśli mnie pamięć nie zawodzi – więc ja również 
bywałem [...] w towarzystwie rodziców w „domu pod wieżą katedralną”. Bawiłem 
się z moją rówieśniczką [faktycznie był od niej starszy, na świat przyszedł wszak 
w 1915 r. – przyp. K.B.], zajadałem świetne wiśniowe konfitury wyrobu pani domu. 
A w saloniku toczyły się rozmowy, których [treści] nie mogłem być świadom112. 

To prawda, że z racji wieku niejedno mu pewnie umknęło i wiele przed nim 
tajono, kiedy jednak po latach zafascynował się twórczością „odgadywacza za-
światów”, przypuszczalnie wypytał o niego rodziców, nie musiał zatem polegać 
wyłącznie na własnych spostrzeżeniach. Osobna sprawa, iż niektóre fakty mógł 
przez dyskrecję pominąć, a także miewał skłonność do konfabulacji113.

Niewiele niestety na temat małżeństwa Grabińskich da się wywnioskować 
z relacji przemyskich kolegów pisarza: Kolankowskiego (seniora), Kwolka czy 
Münnicha114. Warto natomiast zwrócić uwagę na obserwacje poczynione przez 
jego ówczesnych wychowanków, Marię Grzędzielską i Feliksa Mantla.

Grzędzielska, którą nowelista uczył w gimnazjum Rachalskiej, poświęciła mu 
tylko zdanie: „autor niesamowitych nauk [sic!], nerwus, ale wymagający i spra-
wiedliwy”115. Przyszła literaturoznawczyni była wszak wtedy ledwie podlotkiem, 
niezbyt widocznie zainteresowanym oryginalnym pisarzem, jak też słabo zorien-
towanym w życiu pozaszkolnym nauczycieli116. Wzmianka ta jest tu wszelako 
o tyle istotna, iż wspomniana nerwowość mogłaby przecież wynikać z kłopo-
tów domowych. Jednakże ks. Michał Banach, uczeń pisarza w roku szkolnym 
1911/1912, odnotował, że już wówczas Grabiński, jeszcze przecież kawaler: 
„nerwowym krokiem wkraczał do klasy […]; wszyscy obserwowali go, zacieka-
wieni… jego pierwszym odezwaniem, które zwykle było dalszym ciągiem jego 
milczących rozważań. Była to niekiedy jakaś gorzka uwaga profesora o podłym 
świecie, nikczemnych ludziach-szakalach”117. Owa nerwowość nie brała się za-
tem z problemów małżeńskich, aczkolwiek utrudniała zapewne relacje rodzinne.

Co ciekawe, cechy tej zdawał się nie dostrzegać Mantel, który tak oto zapa-
miętał fantastę:

Wykładał łacinę bardzo systematycznie i z pewnością siebie. Niski, szczupły, 
gruźlik z diabelską bródką, był trochę niesamowity, cały wolny czas poświęcał ob-
serwacji ruchu kolejowego. Już to chłopcy dobrze wyszpiegowali i nakryli go, jak 

112 J. Kolankowski, op. cit., s. 89. 
113 Zob.: T. Pudłocki, Kartki wyrwane z kalendarza. Jerzy Kolankowski w moich wspomnie-

niach, „RG” 2001, nr 5, s. 180-181. 
114 LJK; LAM; LKJ. Listy Kwolka do Hutnikiewicza zawierają natomiast informacje dotyczące 

relacji między małżonkami po rozpadzie związku, które zostaną wykorzystane w drugiej części 
artykułu.

115 M. Grzędzielska, op. cit., s. 164. Wydaje się, że rękopis został tu odczytany nieprawidłowo 
i zamiast: „niesamowitych nauk” winno być: „niesamowitych nowel”. 

116 Por.: ibidem, s. 168. 
117 Cyt. za: J. Majewska, op. cit., s. 91.
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spędzał godziny na wiadukcie, wpatrzony w przejeżdżające pociągi, oderwany zu-
pełnie od życia. Tak powstał […] zbiór nowel pt. Demon ruchu118.

I tu zatem brak wzmianki o małżeństwie pisarza. Z tego jednak, iż Mantel 
zwykł bezceremonialnie ujawniać wstydliwe problemy swych nauczycieli119, 
wnioskować można, że Grabińscy nie byli przedmiotem sensacyjnych plotek, 
a więc uchodzić musieli za zgodną parę. Jak bowiem nadmieniała Regina Renz: 
„w małych miastach wzajemnie znane były różne słabostki […]. Stąd plotka ma-
łomiasteczkowa lubowała się szczególnie w obyczajowych sensacjach i skanda-
likach, bazujących na podglądaniu [sfery] intymnej […] bliźnich”120. 

Z drugiej strony należałoby wnosić, że od początku nie układało się między 
nimi najlepiej, skoro Stefan (świeżo przecież po ślubie!) czas, zamiast z mał-
żonką, spędzał sam „na wiadukcie”121. Wątpliwe jednak, by osobliwe praktyki 
profesora młodzież śledziła systematycznie, trudno zatem przesądzać o ich fak-
tycznych rozmiarach. Ponadto spaliny emitowane przez przejeżdżające tamtędy 
parowozy musiały oddziaływać niekorzystnie na jego chore płuca (stwarzały tak-
że niebezpieczeństwo zaprószenia sadzy do oczu!), obserwacje prowadzić mógł 
więc tylko przy bezwietrznej pogodzie i nie bezpośrednio znad torów. Wykluczyć 
trzeba tu oczywiście również dni zimne i deszczowe122. Natomiast informacja 
Hutnikiewicza, jakoby przez blisko dwa lata (1917-1919) pisarz regularnie od-
wiedzał przemyski dworzec, „siadał sobie spokojnie na jakiejś ustronnej ławce 
peronu i przez długie godziny śledził w skupionym zamyśleniu ruch pociągów 
i pasażerów, niezmordowaną pracę kolejarzy”123, jest jeszcze mniej wiarygodna.

Przez pierwszy rok pobytu Grabińskich nad Sanem wciąż trwała wojna 
światowa, a choć apogeum szpiegomanii przypadło w Przemyślu na lata 1914-
1915124, pisarz zaś dysponował rzekomo czyimś „pozwoleniem”, proceder taki 
nadal wzbudzać mógł podejrzenia, narażając go na nieprzyjemności125. Studiów 

118 F. Mantel, op. cit., s. 71. 
119 Ibidem, s. 70-75.
120 R. Renz, op. cit., s. 633-634.
121 Mowa najpewniej o Kamiennym Moście, chociaż obserwację ruchu kolejowego umożliwia-

ły również: wiadukt zlokalizowany przy ul. Zana oraz przebiegająca ponad torami kładka dworco-
wa (zob. m.in.: M. Dalecki, Przemyśl w latach…, op. cit., s. 43; J.W. Kurek, Wędrówki po ulicach 
i placach Przemyśla, Przemyśl 2006, s. 56; P. Michalski, Mosty, wiadukty, kładki. Infrastruktura 
techniczna zapewniająca komunikację po wybudowaniu linii kolejowych w Przemyślu, „NP” 2017, 
nr 5, s 12-15).

122 Czas wolny obojga nie musiał się zresztą ściśle pokrywać, swe studia mógł więc pisarz pro-
wadzić w chwilach, gdy Kazimiera była zajęta.

123 A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego niesamowita…, op. cit., s. 227.
124 Zob. m.in.: K. Bortnik, Samosąd w Przemyślu. Tragiczny epizod galicyjskiej „szpiegoma-

nii”, „NP” 2009, nr 11, s. 12-13; idem, Przed stu laty w Przemyślu, „PPK” 2014, nr 32-33, s. 100-
112; A. Szczupak, Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej, Kraków 2015, 
passim. 

125 Por.: J. Błoński, Tajemniczy szpieg z przemyskiego dworca, „NP” 2009, nr 10, s. 6-7. O utrzy-
mującej się nadal atmosferze podejrzliwości świadczy przykład Maykowskiego (op. cit., s. 171), 
którego zaraz po przybyciu do miasta omal nie aresztowano jako rzekomego dekownika.
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owych pewnikiem nie zdołałby prowadzić również zaraz po wojnie, wpierw ze 
względu na chaos związany z przemieszczaniem się dużych mas ludności, póź-
niej znów – walki polsko-ukraińskie126. Dodać wypada jeszcze, iż często wybu-
chały wtedy groźne epidemie (hiszpanka, tyfus), a dworzec, jako swoista „giełda 
zarazków”, był dla chorowitego prozaika miejscem szczególnie niebezpiecznym.

Sceptycznie do informacji Hutnikiewicza usposabia także stwierdzenie, ja-
koby „na mocy specjalnego przywileju i pozwolenia jednego z inżynierów prze-
myskiego węzła kolejowego [Grabińskiemu] wolno [...] było zapuszczać się [...] 
w plątaninę szyn, torów i zwrotnic”127. Historia ta przypomina bowiem opowieść 
samego fantasty o tym, jak przystępując do pisania Maszynisty Grota poprosił 
znajomego kolejarza, by ten zaprowadził go „w labirynt szyn i zwrotnic przed 
dworcem”128. A wspomniana nowela powstała przecież jeszcze we Lwowie! 
Podejrzewać więc można, iż pragnąc podkreślić ofiarność pisarza oraz wkład 
nadsańskiego grodu do jego twórczości, badacz pozwolił sobie na pewną dowol-
ność. Grabińscy zresztą jeździli w tym czasie na wakacje, utrzymywali ożywione 
stosunki towarzyskie z Kolankowskimi i Kwolkiem, a wreszcie postarali się też 
o dziecko!

Inna rzecz, iż fakt późnych narodzin Wandy (18.04.1919) sugerować może 
mało intensywne współżycie płciowe małżonków, tym bardziej że brak dzieci 
uchodził – zwłaszcza w odniesieniu do kobiet – za „przywarę”129. Przyczyny mo-
gły być jednak rozmaite. Niewykluczone choćby, iż rozmyślnie odwlekli oni ro-
dzicielstwo do czasu uzyskania względnej stabilizacji materialnej.

Bardziej interesująca jest zresztą data przyjścia na świat młodszej córki Gra-
bińskich (26.05.1923), dowodzi wszak tego, że ich pożycie intymne trwało jesz-
cze latem 1922 r., co każe zakwestionować utrwalony pogląd, jakoby rozstali się 
oni natychmiast po wyjeździe z Przemyśla bądź nawet wcześniej130. We Lwowie 
mieszkali wprawdzie osobno (Stefan ze swą matką przy ulicy Murarskiej 22, Ka-
zimiera ze swoją przy ulicy Wronowskich 9), acz trudno stwierdzić, czy było tak 
od powrotu nad Pełtew. Wątpliwości budzi tu zwłaszcza przypisanie noweliście 
adresu teściowej w ukraińskiej Encyklopedii Lwowa131, a także użyte przez córkę 
sformułowanie: „poszedł [jak gdyby stamtąd! – przyp. K.B.] do swojej mamy 

126 Zob. m.in.: H. Pietrzak, op. cit., s. 157; K. Jung, Kolejarze przemyscy w walce o niepodle-
głość, [w:] Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu w 1918 roku, red. T. Idzikowski i in., Przemyśl 
2005, s. 90-93; Z. Konieczny, Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu i okolicy listopad grudzień 
1918, Przemyśl 1993, s. 59-63.

127 A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego niesamowita…, op. cit., s. 227.
128 S. Grabiński, Z mojej…, op. cit., s. 57. 
129 Zob.: T. Pudłocki, Iskra…, op. cit., s. 285. 
130 Dodać trzeba, że obstająca przy wczesnym rozpadzie związku Majewska okoliczności tej nie 

wzięła w ogóle pod uwagę, ani nawet nie podała daty przyjścia na świat młodszej pociechy Gra-
bińskich, której poświęciła ledwie wzmiankę: „Później [czyli po 1919 r. – przyp. K.B.] pisarzowi 
urodzi się […] jeszcze jedna córka – Anna” (J. Majewska, op. cit., s. 113). 

131 А. Козицький, op. cit., s. 637. 



159 „TO BYŁ CHORY CZŁOWIEK I ARTYSTA”. O MAŁŻEŃSTWIE STEFANA GRABIŃSKIEGO...

Wanda Grabińska. Zdjęcie wykonane w lwowskim zakładzie fotograficznym Bolesława Statkiewi-
cza (Plac Halicki 12A), zapewne niedługo po wyjeździe Grabińskich z Przemyśla. 

mieszkać”132. Czyżby więc początkowo wprowadził się razem z żoną na ulicę 
Wronowskich? Sprawę warto kiedyś dokładniej przebadać. Niezależnie od tego 
trzeba zaś nadmienić, iż o wspomnianym rozkwaterowaniu małżonków zdecydo-
wać mógł panujący kryzys mieszkaniowy.

Wynajęcie od ręki taniego a przyzwoitego lokalu, zwłaszcza w gęsto zalud-
nionym Lwowie, było wtedy niełatwe, można zatem założyć, że i starania Gra-
bińskich się nie powiodły133. Ze wspomnień Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego 

132 RAS.
133 Ówczesną sytuację w lwowskim mieszkalnictwie obrazuje: Pierwszy…, op. cit., s. 17; sto-

pień zaludnienia poszczególnych dzielnic przedstawiony został w pracy: K. Wnęk, L.A. Zyblikie-
wicz, E. Callahan, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938, Kraków 2006, s. 38-46. 
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wiadomo tymczasem, iż mieszkanie matki pisarza „składało się z jednego pokoju 
i kuchni. Pokój zatłoczony meblami i książkami przypominał raczej skład mebli 
[…]. Kuchnia była również niewygodna, urządzona po staroświecku i prymi-
tywna”134. 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!) służąca135, nie 
wspominając o zwierzętach domowych, potencjalnie zagrażających chorym płu-
com fantasty136. Ponadto Stefan potrzebował przecież spokojnego kąta do pra-
cy137, Kazimiera natomiast pomieszczenia z fortepianem, gdzie udzielałaby lekcji 
prywatnych. W obu lokalach nie było więc zbytnio warunków na zakwaterowa-
nie całej rodziny. Możliwe przeto, iż Grabińscy postanowili zamieszkać osobno 
tylko dopóki nie znajdą odpowiedniego miejsca. Skoro zaś w takich okolicz-
nościach wystarali się jeszcze o dziecko, wątpliwe by już wówczas poważnie 
rozważali rozstanie. Bardziej prawdopodobne, że owa rozłąka zapoczątkowała 
dopiero rozkład więzi138.

134 J.E. Płomieński, op. cit., s. 111. 
135 RAS. Osobna sprawa, iż służące – o czym pisał choćby Witold Szolginia (Tamten Lwów,  

t. 4, Wrocław 1993, s. 112) – zazwyczaj kwaterowały w kuchni. 
136 Ze względu na chorobę pisarza, niechętnie widziałby go tam również brat Kazimiery. Gąsio-

rowski bowiem przywiązywał ogromną wagę do sterylności warunków życia (siostrzenica wspo-
minała, że zabraniał rodzinie nawet wieszania firanek!), trudno zatem przypuszczać, aby tolerował 
wśród bliskich prątkującego gruźlika. Fakt ten sugeruje ponadto, iż mógł on nakłaniać siostrę do 
rozstania z mężem. Co ciekawe, kulminacja bardzo osobistej noweli Wizyta (op. cit., s. 277) ma 
miejsce na ulicy Piekarskiej we Lwowie, przy której zlokalizowane były m.in.: „Instytut Bakte-
riologiczny, pawilony chorób zakaźnych”, a tam właśnie pracował Napoleon. Czyżby więc poza 
faktem, że obiekty te symbolizują chorobę i śmierć, pisarz dostrzegł tu jeszcze inne, zatajone przed 
czytelnikami odniesienie do własnej sytuacji? Wizyta zresztą – o czym szerzej w następnej części 
– zdaje się zawierać wiele adresowanych do Kazimiery aluzji, wskazujących jednocześnie poten-
cjalne przyczyny rozpadu małżeństwa.

137 Rozważając w 1919 r. przenosiny do Warszawy, pisarz obawiał się, czy zdoła znaleźć dla 
rodziny „choćby 2 pokoiki z kuchnią lub 1 przynajmniej dla siebie?” (cyt. za: Z korespondencji…, 
op. cit., s. 119). Widać zatem, że potrzebował pokoju na wyłączność.

138 Autor składa podziękowania Barbarze i Józefowi Filimowskim, Mariuszowi Kaznowskiemu 
i Tomaszowi Pudłockiemu. 
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Abstract

Presented edition provides the selection of interesting memories about Stefan Grabiński (1887-
1936) – an interwar prose writer and dramatist, the author of pionier weird fiction stories in the 
Polish literature. The memories come from never edited letters forwarded to Artur Hutnikiewicz 
who collected biographic and bibliographic material within the years forties and fifties of the twen-
tieth century aimed at developing scientific monography of Stefan Grabiński (Twórczość literacka 
Stefana Grabińskiego (1887-1936) [The Literary Output of Stefan Grabiński 1887-1936], Toruń 
1959). The authors of mentioned letters (memories) referring to Grabiński  were, among others, 
the members of the writer’s family (wife and daughter), his friends and colleagues, co-workers, 
teachers, but also the students taught by Grabiński while his work as a grammar school teacher. 
The memories have been published in two parts – the second one together with complementary to 
it article on source material will be issued in following volume of „Rocznik Przemyski” (vol. 56, 
2020). Both memories edition as well as the article itself will, due to the intention of the author of 
publication, contribute to throwing some light on unknown or less known details (of biographic 
and bibliographic nature) referring to Stefan Grabiński, and revealing multidimentional portrait of 
this definitely above the ordinary writer, the person entangled in internal antinomies of a human.
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Nota edytorska

Prezentowane czytelnikom wspomnienia o Stefanie Grabińskim pochodzą 
z korespondencji wpływającej Artura Hutnikiewicza, gromadzącego w latach 40. 
i 50. ubiegłego wieku materiały do opublikowanej w 1959 r. monografii pisarza1. 

1 A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego (1887-1936), Toruń 1959.
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Po śmierci Hutnikiewicza (2005) jego spuścizna przekazana została Bibliotece 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś wspomniane materiały epi-
stolarno-memuarystyczne dotyczące Grabińskiego zostały zinwentaryzowane 
i wyodrębnione. Obecnie przechowywane są one w Oddziale Zbiorów Specjal-
nych Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako osobna teka 
o sygnaturze: Rps. 3872 II, pod nazwą: „Korespondencja wpływająca Artura 
Hutnikiewicza dotycząca Stefana Grabińskiego”2. Stanowi ona zespół doku-
mentów (listów i kart pocztowych) posegregowanych alfabetycznie i oznaczo-
nych odpowiednim numerem jednostki w zbiorze. W sumie obejmuje ten zbiór 
85 jednostek (wg przyjętego systemu oznaczania – czasem jednostka obejmuje 
więcej niż jeden list) z lat 1949-2003. Przeważająca część korespondencji pocho-
dzi z lat 1949-1959 (najwcześniejszy list, od Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego, 
nosi datę: 12.10.1949 r.). Nieliczne listy zostały napisane po 1959 r., zatem już 
po wydaniu przez Hutnikiewicza książki o Grabińskim, i z reguły charakteryzu-
ją się znikomą wartość informacyjną – najczęściej są to bowiem zapytania od 
osób, które chciały uzyskać informacje dotyczące Grabińskiego od znawcy jego 
twórczości. Alfabetyczny porządek przyjęty przez osoby inwentaryzujące zbiór 
listów nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu: niekiedy błędnie odczyta-
ne nazwisko nadawcy listu powodowało sprzeczne z założoną kolejnością alfa-
betyczną oznaczenie numeru jednostki (np. nazwisko Horzyca odczytane jako 
Morgen), czasem brak też konsekwencji w chronologicznym uporządkowaniu 
listów jednego nadawcy – stąd numeracja jednostek nie w pełni odzwierciedla 
rzeczywisty układ alfabetyczny (a wewnątrz niego chronologiczny).

Edycja niniejsza zawiera kilkadziesiąt wybranych listów (prezentowanych in 
extenso) kierowanych do Hutnikiewicza z charakteryzowanego skrótowo zbioru, 
tych zwłaszcza, które zawierają mniej wyeksponowane lub zgoła nieznane szcze-
góły dotyczące biografii pisarza, jego sylwetki osobowej i jego twórczości3. Na-
leży bowiem podkreślić, że  tylko w niewielkim stopniu i w sposób rozproszony 
przeniknęły te wspomnienia na karty Hutnikiewiczowskiej monografii – czasem 
fragmentami cytowane lub parafrazowane – i wyzyskane były przede wszystkim 
jako źródło pomocnicze do rekonstrukcji biografii Grabińskiego. Ta selektyw-
ność w wykorzystaniu owych materiałów (a nierzadko też przemilczanie nie-
których informacji), miała być może i taką przyczynę, że zawierały one obok 
szczegółów biograficznych nierzadko informacje bardzo osobiste czy wręcz in-
tymne, o których ujawnieniu za życia informatorów nie mogło być mowy. Pośród 
owych interesujących dokumentów memuarystycznych znajdują się m.in. listy 

2 Dane bibliograficzne znajdują się w podręcznym inwentarzu zbiorów rękopiśmiennych Od-
działu Zbiorów Specjalnych BUMK w Toruniu.

3 Najobszerniejsze spośród tych wspomnień zostało pominięte w niniejszej edycji, było bo-
wiem już publikowane wcześniej przez autora prezentowanego opracowania: J. Bednarski, Wspo-
mnienia o Stefanie Grabińskim, oprac. i podał do druku J. Knap, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 
1(11), s. 292-306.
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od najbliższej rodziny pisarza (córki – Wandy Jankowskiej, żony – Kazimiery 
Grabińskiej), jego kolegów, przyjaciół i współpracowników, uczniów, osób po-
zostających z nim nierzadko w bliskich relacjach osobistych, jak i tych, których 
znajomość z Grabińskim ograniczała się zaledwie do powierzchowniejszych 
kontaktów na stopie towarzyskiej czy zawodowej. 

Z uwagi na rozmiar tych wyimków wspomnieniowych zdecydowano się 
podzielić edycję na dwie części. Część druga ukaże się w kolejnym numerze 
„Rocznika Przemyskiego” (t. 56, 2020). W tym samym numerze opublikowany 
zostanie również komplementarny wobec edycji artykuł, zatytułowany: Stefan 
Grabiński we wspomnieniach swych współczesnych (uzupełnienia bio- i biblio-
graficzne) – obszerniej komentujący publikowane materiały oraz stanowiący 
próbę ich uporządkowania i analizy na tle dotychczasowej wiedzy o Grabiń-
skim.  

Podstawę edycji stanowiły wybrane listy pochodzące ze wzmiankowanego 
już zbioru (Oddział Zbiorów Specjalnych BUMK; Rps. 3872 II: „Koresponden-
cja wpływająca Artura Hutnikiewicza dotycząca Stefana Grabińskiego”). Listy 
zostały ułożone zgodnie z porządkiem alfabetycznym (wg nazwisk responden-
tów), a w obrębie kilku listów od jednego autora – zgodnie chronologią (data 
napisania listu). Listy zostały ponumerowane w sposób ciągły według kolej-
ności prezentowania w niniejszej edycji oraz opatrzone informacją o persona-
liach nadawcy listu (imię i nazwisko) oraz dacie powstania epistoły; w nawiasie 
kwadratowym znajduje się informacja o: numerze jednostki (nadanym przez 
BUMK oznaczeniu listu jako jednostki w ramach wzmiankowanego zbioru), 
formie zapisu (maszynopis – mps, rękopis – rkps), objętości dokumentu (liczba 
stron), czasem też o dodatkowych aspektach przekazu. Elementarne wiadomo-
ści o autorze listu znajdują się w przypisach. Na potrzeby wydania poprawiono 
zapis wg dzisiejszych norm ortograficznych i interpunkcyjnych (np. kwestja → 
kwestia; o tem → o tym; pisownia łączna i rozdzielna, etc.). Osobliwości lub błę-
dy gramatyczno-stylistyczne pozostawiono bez zmian. Tytuły utworów – w li-
stach oznaczane głównie w cudzysłowie – oddano poprzez zapis kursywą. Uzu-
pełnienia edytorskie oznaczono nawiasem kwadratowym, podobnie oznaczono 
miejsca niepewnie odczytane lub partie nieodczytane – informując dodatkowo 
o tym w przypisie. Konwencjonalnie używane skróty pozostawiono w formie 
skróconej, pozostałe rozwinięto (podając pełną formę w nawiasie kwadrato-
wym). Zmodyfikowano podział tekstu na akapity, kierując się aspektem spój-
ności tekstowej (czasem dodając podział na akapity, częściej jednak redukując 
nieuzasadnione pod względem treściowo-spójnościowym i nadmiernie stosowa-
ne w rękopiśmiennych epistołach segmentowanie akapitowe tekstu). Starano się 
nie „obciążać” tekstów wspomnień (listów) dodatkowymi przypisami, wprowa-
dzono je z reguły tam, gdzie wymagał tego kontekst lub w takich sytuacjach, 
gdy ich obecność ułatwiała „nawigację” po prezentowanym w edycji tekstowym 
korpusie epistolograficznym.  
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Podziękowania od autora niniejszego opracowania zechce przyjąć Dyrektor 
Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Doktor Krzysztof Nie-
rzwicki – za umożliwienie wykorzystania zbiorów archiwalnych. Szczególne 
wyrazy wdzięczności zechce przyjąć również Doktor Andrzej Mycio, kierownik 
Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki – za nieocenioną pomoc i życzliwość 
okazaną autorowi edycji w trakcie prowadzonych przez niego kwerend źródło-
wych.

*    *    *

1. List Mieczysława Brahmera4 do Artura Hutnikiewicza z 9.11. 1952
[jedn. nr 5; mps; s. 2; własnoręczny podpis]

Szanowny Panie Doktorze,
Niewiele mogę, niestety, powiedzieć na temat losów Stefana Grabińskiego 

we Włoszech5. Bo nie ma większego znaczenia uzupełnienie bibliograficzne, że 
w roku 1946 przedrukowano Il treno fantasma w obszernej antologii nowelistów 
słowiańskich, wydanej przez E[ttore] Lo Gatto i E[nrico] Damianiego (Novelieri 
slavi, Roma, De Carlo Editore6). Jest tam 19 nowel pisarzy polskich (Orzeszko-
wa, Prus, Sienkiewicz, Sieroszewski, Zapolska, Żeromski, Reymont, Tetmajer, 
Daniłowski, Orkan, Makuszyński, Kaden, Wiktor, Kossowski, Wierzyński) – 
wśród nich (na str. 487-491) znany Panu przekład Damianiego7 z paruwierszową 
notatką wstępną.

Jak z dat zdawałoby się wynikać, pobyt autora we Włoszech pozwolił mu 
może zetknąć się w Rzymie z tamtejszymi slawistami, ale Damianiego mógł też 
poznać w kraju, gdzie nasz przyjaciel bywał wówczas dość często, niemalże co 
roku. Sądzę, że sam Damiani mógłby Panu udzielić na to odpowiedzi. Wpraw-
dzie od czasu nieszczęśliwej śmierci swego syna w katastrofie górskiej jest on 
psychicznie złamany, ale nie porzucił swych zainteresowań intelektualnych 
i przeszedłszy na emeryturę jako dyrektor biblioteki Izby Deputowanych, zaję-

4 Mieczysław Brahmer (ur. 26 stycznia 1899 w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1984 w Warszawie) 
– wybitny polski romanista, wykładowca języka polskiego na uniwersytecie w Rzymie (1931-37), 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1945-49), Uniwersytetu Warszawskiego (1939; 1949-69), 
wiceprezes Association Internationale de la Littérature Comparée, członek PAN, PAU i licznych 
stowarzyszeń zagranicznych. Więcej na jego temat: Z. Libera, Mieczysław Brahmer 26 stycznia 
1899 -31 sierpnia 1984), „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 2, s. 377-382. 

5 Na ten temat por. listy od Stefanii Kalinowskiej i Romana Pollaka w niniejszej edycji.
6 Novellieri slavi: panorama della letteratura novellistica russa, ucraina, polacca, boema, slo-

vacca, serba, croata, slovena e bulgara, red. E. Lo Gatto, E. Damiani, Roma 1946.
7 Chodzi o przekłady włoskiego slawisty Enrico Damianiego (1892-1953) dwu nowel Stefana 

Grabińskiego: Błędny pociąg (Il treno fantasma), opublikowanej w dzienniku „La Stampa” (z dn. 
27.04. 1928) i w „Giornale di Sicilia” (z dn. 28.04. 1928) oraz Sygnały (Segnali) publikowanej wraz 
poprzednią i komentarzem wstępnym w książce Damianiego: I narratori della Polonia d’oggi, 
Roma 1929.
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ty jest głównie organizacją studiów slawistycznych w Neapolu. Mieszka jednak 
nadal w Rzymie (Via Montevideo 22) i tam go najpewniej pochwyci list Pana. 
Pozostając  nadal w serdecznych stosunkach, piszemy jednak  ostatnio do siebie 
dość rzadko. Informacji udzieli chętnie.

Żywszego echa Gr[abiński] we Włoszech z pewnością nie wywołał i wywołać 
nie mógł – dwie jego nowele utonęły w mnóstwie przekładów z beletrystyki ob-
cej, nie mówiąc o rodzimej – zapotrzebowanie na krótkie opowiadania było bar-
dzo duże; miesięczniki, tygodniki i dzienniki musiały stale dbać o zaspokajanie 
swych licznych czytelników, brano więc bardziej interesujący materiał chętnie, 
ale w olbrzymiej większości nie zyskiwał on trwalszego znaczenia.

Pomnę z lat dwudziestych, że twórczość Gr[abińskiego] w ówczesnym młodym 
pokoleniu budziła znaczny oddźwięk i sympatię, pociągała swą fantastyką – wy-
dawał się jednym z „mniejszych” ale dobrych pisarzy, których tak bardzo potrzeba 
każdej literaturze na użytek powszedni, a których nigdy bodaj nie mieliśmy pod 
dostatkiem. Dziś jednak nie ważyłbym się wypowiadać o nim jakiegokolwiek sądu 
bez ponownego przeczytania utworów, wyblakłych silnie w pamięci.

Tyle tylko mógłbym Panu powiedzieć. Łączę wyrazy szacunku i poważania

M. Brahmer
Warszawa, 9.XI. 1952

2. List Wojciecha Brydzińskiego8 do Artura Hutnikiewicza z 10.12.1952
[jedn. nr 6; rkps; s. 1]

Warszawa 10/XII 1952

Wielce Szanowny Panie Doktorze!
Przede wszystkim przepraszam bardzo za spóźnioną odpowiedź, a powodem 

tego nadmierna moja praca teatralna i społeczna.
Stefana Grabińskiego znałem osobiście, przyjechał do nas na premierę9 ze 

Lwowa, gdzie zamieszkiwał; był to człowiek skromny, subtelny i małomówny, 
na ostatnich próbach nie chciał czy nie umiał uzasadnić naukowo tezy przepro-
wadzonej w swojej sztuce. W roku 1921 byłem we Lwowie na występach, gdzie 
między innymi grałem też i w jego sztuce. Upłynęło od tego czasu przeszło 30 
lat, pamięć już mnie zawodzi i dokładnie treści tej sztuki nie pamiętam, widzę 
tylko niektóre sceny. Mam wrażenie, że sztuka napisana była jedynie w tym celu, 
aby wywołać u widza tajemniczy, niesamowity nastrój. Aby to osiągnąć, tego 
rodzaju sztuka musi mieć odpowiednich wykonawców i w tym miejscu muszę 

8 Wojciech Brydziński (ur. 28 stycznia 1877 w Stanisławowie – zm. 4 maja 1966 w Warsza-
wie) – ceniony polski aktor teatralny, filmowy, radiowy, reżyser, przez większość kariery aktorskiej 
związany z Teatrem Polskim w Warszawie.

9 Chodzi o prapremierę sztuki S. Grabińskiego pt. Willa nad morzem (9.03. 1920 Teatr Mały 
w Warszawie), granej później w Krakowie i we Lwowie.
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oddać hołd kol[eżance] Irenie Solskiej, a poniekąd i siebie pochwalić, że w sce-
nie I aktu, kiedy żona częstuje męża jakąś niezwykłą rybą, w scenie która bardzo 
łatwo mogła wywołać wprost przeciwny, niepożądany efekt, umieliśmy zaan-
gażować widzów do tego stopnia, że słuchali tej sceny w wielkiej ciszy a nawet 
w przerażeniu.

Publiczność reagowała dobrze, i przez cały czas była pod wrażeniem tych 
fantastycznych i niesamowitych scen, ale nie wyniosła z teatru głębszej myśli czy 
nauki i dlatego wątpię, aby ta „przejściowa moda” literatury teatralnej powróciła  
kiedykolwiek i miała prawo do istnienia.

My aktorzy, grając w tych czasach w podobnych sztukach, osiągając pozy-
tywne rezultaty aktorskie przez nasze doświadczenie i rzemiosło, czuliśmy się 
dobrze i odczuwaliśmy naówczas  prawdziwe zadowolenie. Więcej nie potrafię 
o tej sztuce nadmienić.

Łączę wyrazy szacunku i powodzenia w pracy nad swoim studium.
       

Wojciech Brydziński
Warszawa, ul. Fałata 2 m. 5

3. List Janiny Brzostowskiej10 do Artura Hutnikiewicza z 23.05.1951
[jedn. nr 7; rkps; s. 2]

Warszawa, 23. V. 51 r.

Wielce Szanowny Panie!
Przede wszystkim przepraszam za opóźnienie odpowiedzi, ale byłam w tere-

nie – przyjechałam dziś rano do domu i jutro znów wyjeżdżam – dziś staram się 
choć częściowo załatwić zaległą korespondencję. Otóż S. Grabińskiego znałam 
tylko z korespondencji z nim. Pisałam o nim [w] „Pamiętniku Warszawskim” 
Rok III – zeszyt 10-12, r. 1931 oraz w „Drodze” (podobnie) po jego zgonie – nr 
12, luty 193711. On również pisał o moich wierszach w „Lwowskich Wiadomo-
ściach Lit[erackich] i Muz[ycznych]”12 (?) – nru tego z braku czasu nie szukałam. 
Może byłby Pan łaskaw podać mi, w jakim terminie potrzebne będą Panu ew[en-

10 Janina Brzostowska (ur. 9 lipca 1897 r. w Wadowicach – zm. 18 marca 1986 r. w Warszawie) 
– polska poetka, tłumaczka, powieściopisarka, przed wojną związana z grupą literacką Czartak. 
Więcej na jej temat: R. Skaliński, Janina Brzostowska: polska Safona (1897-1986), Toruń 2015; 
Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej, oprac. T. Kłak, Wadowice 2015.

11 Są to znane z opracowania Artura Hutnikiewicza artykuły: J. Brzostowska, O twórczości Ste-
fana Grabińskiego, „Pamiętnik Warszawski” 1931, z. 10-12, s. 165-169; eadem, Po zgonie Stefana 
Grabińskiego, „Droga” 1937, nr 12, s. 1001-1003. Nie wspomina autorka listu o innym jeszcze 
artykule poświęconym Stefanowi Grabińskiemu, jakim była recenzja jej autorstwa cyklu nowel 
Namiętność: eadem, Nowy cykl nowel S. Grabińskiego, „Echa Leśne” 1931, nr 3, s. 27.

12 S. Grabiński, Twórczość Janiny Brzostowskiej, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literac-
kie” 1931, nr 6, s. 3 (artykuł wymieniony w opracowaniu Hutnikiewicza).
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tualnie] listy – spróbuję choć kilka odszukać13. Cały czerwiec jestem w terenie. 
W lipcu trochę w Warszawie – ale i w czerwcu w okresie 1-5 czerwca także do 
Warszawy wpadnę, i może znajdę chwilę czasu na przejrzenie resztek ocalałej 
korespondencji. 

Grabiński, gdy go poznałam (drogą koresp[ondencyjną]), był już ciężko 
chory, mieszkał pod Lwowem ze względu na powietrze, które mu lepiej słu-
żyło, z matką, która się nim opiekowała. W ostatnich 2 latach życia zdawał 
sobie sprawę z tego, że jest z nim źle i depresja przebijała z wszystkich listów 
– trudno mu było pracować. Proszę o łaskawą odpowiedź, kiedy ost[ateczny] 
termin dla listów?

Łączę wyrazy szacunku
Janina Brzostowska
Warsz[awa] ul.  J. Dąbrowskiego 73 m 113
(WSM Mokotów)  

4. List Haliny Marii Dąbrowolskiej14 do Artura Hutnikiewicza z 27.05.1951
[jedn. nr 8; rkps; s. 4]

27 V Łódź
al. Kościuszki 98 m. 16

Dom Literata
Szanowny Panie!
Zawsze ze szczerą chęcią podejmuję się służyć danymi o Karolu Irzykow-

skim. Wiadomo mi jest, że wbrew większości popierał Grabińskiego, darzył go 
dużą sympatią i bronił tego rodzaju twórczości, którą on reprezentował. Narażał 
się przez to autor Pałuby na drwiny, że staje w obronie „beztalencia, jak to on 
zwykle”.

Pamiętam odezwanie się tej treści, jeśli chodzi o Grabińskiego, wybitnych 
przedstawicieli literatury odmiennych kierunków, jak Kadena, Nałkowskiej itp.

Irzykowski lubił ze mną rozmawiać na tematy fantastyki, fantastyczności, 
fantazji, niesamowitości, różniczkując bogato te pojęcia. Nie rozumiano go, jak 
najczęściej – że począwszy od Snów Marii Dunin nawet poprzez Pałubę – aż do 
pięknej nowelki Niepokalane poczęcie (którą bardzo cenił) daje tej fantastyczno-
ści specyficzną odmianę.

13 W kolejnym liście (17.01.1952); informuje jednak: „Mimo, że przerzuciłam całą korespon-
dencję sprzed wojny, nie znalazłam listów Grabińskiego”, i dodaje: „W dawnym mieszkaniu moim 
na Nowogrodzkiej są jeszcze moje papiery – mam je w tych dniach odebrać – może jeszcze tam?”, 
ale na tym korespondencja w sprawie listów Grabińskiego się urywa, a w monografii Hutnikiewi-
cza brak jakiejkolwiek informacji na ten temat (list w zbiorze rękopisów BUMK; sygn. Rps. 3894/
II: „Korespondencja Artura Hutnikiewicza od osób różnych”, teka A-B, jedn. 45).

14 Halina Maria Dąbrowolska (ur. 22 maja 1902 w Mironówce pod Kaniowem – zm. 16 kwiet-
nia 1962 w Łodzi) – polska pisarka, autorka próz nowelistycznych i powieściowych, dramatów, 
opracowań poświęconych  m.in. J.I. Kraszewskiemu i K. Irzykowskiemu.
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Zrozumienie tej dziedziny – zbliża go z Leśmianem, którego uważał bodaj za 
najmilszego mu poetę – właśnie z tego powodu.

Pierwszą książkę Ewy Zarębiny Dokąd – czyta z zainteresowaniem zwracając 
mi na nią uwagę.

Z twórczości Grabińskiego najbardziej lubił Demona ruchu, nowelę o loko-
motywie jadącej w nieskończoność. Sądził, że nadaje się ona na sfilmowanie 
i omawiał to dokładnie.

Wiele wypowiedzi o jakości fantastyki zawiera jego X Muza.
Zainteresowanie się tym gatunkiem literackim u Irzykowskiego było pewną 

słabością upodobania – nie tyle oficjalną, co osobistą – podkreślał ją u autorów 
niemieckich, angielskich – przytaczał mnóstwo przykładów w pogawędkach.

O samym Grabińskim wyrażał się ze współczuciem, żywo uczestniczył 
w jego nagrodzie15, widywał się, lecz głównie korespondował. Pamiętam parę 
takich pocztówek, lecz już tylko optycznie.

Sądzę, że pisząc o Grabińskim, należy podjąć sprawę poglądów Irzyk[ow-
skiego] na fantastykę w ogóle. Będzie mi miło, jeśli przez pietyzm dla  K[arola] 
I[rzykowskiego], tj. w myśl jego wskazań – raczy Pan mnie zacytować, podając 
te szczegóły (czego nie robią inni drukując wspomnienia).

Wątpię, ażeby obie córki Irzykowskiego mogły coś dorzucić w kwestii Gra-
bińskiego. Archiwa ich ojca uległy zniszczeniu [w] 1939 i 1944 roku. Mieszkają 
we Wrzeszczu – nie znam obecnie ich adresu. Osobiście znał Grabińskiego J.E. 
Płomieński – on może więcej powiedzieć16.

Prosiłabym o wiadomość, czy list mój Sz[anowny] Pan otrzymał i również, 
jakiego rozmiaru ma być Jego praca?

Przepraszam za niewyraźne pismo, jest 3 w nocy – a chcę koniecznie już dziś 
odpisać.

Z szacunkiem
Halina M. Dąbrowolska 

5. List Franciszka Giebartowskiego do Artura Hutnikiewicza z 5.01.1950  
(1 z 2)
[jedn. nr 38; rkps; s. 2] 

Szanowny Panie Doktorze!
W związku z ogłoszeniem przez Pana w „Tygodniku Pow[szechnym]” z dnia 

11. XII. 1949 no 4917 pragnę zakomunikować o będącej w mym posiadaniu recen-

15 Mowa o nagrodzie literackiej miasta Lwowa, której laureatem został Grabiński w kwietniu 
1931 r. (więcej na ten temat w liście od Juliusza Kleinera).

16 Zob. listy od Jerzego E. Płomieńskiego w niniejszej edycji.
17 We wzmiankowanym numerze „Tygodnika Powszechnego” ukazał się anons Artura Hutnikie-

wicza zawiadamiający o poszukiwaniach materiałów do studium naukowego o Stefanie Grabińskim.
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zji z Wieczoru Autorskiego St[efana] Grabińskiego. „Wieczór” miał miejsce w r. 
1921 w grudniu we Lwowie, w Kasynie Literackim (Sala Związku Literatów).

Recenzja krótka (28 wierszy) treściwie ujmuje charakterystykę twórczości au-
tora, nazywając go polskim Poem18.

Dla orientacji nadmieniam, iż jako uczeń St[efana] Grabińskiego, byłem 
w owym czasie osobiście zaproszony na odczyt przez autora Demona ruchu.

Poza tym jest w moim posiadaniu charakterystyka – krytyka książki pt. Szalo-
ny Pątnik – książki wydanej w Krakowie. Recenzja w znacznym stopniu charak-
teryzuje twórczość nazywając autora „polskim Ewersem”19.

O ile zatem wspomniane dokumenty posiadają wartość dla W[ielmożnego] 
Pana Doktora, to odpisami mogę służyć, by w ten sposób przyczynić się do za-
mierzonego przez W[ielmożnego] Pana Doktora dzieła.

Kreślę się z prawdziwym szacunkiem
Franciszek Giebartowski
zam. w Zakopanem
ul. ks. Kaszelewskiego
willa „Orcio”

Zakopane 5.I 1950

6. List Franciszka Giebartowskiego do Artura Hutnikiewicza z 10.01.1950 
(2 z 2)
[jedn. nr 38; rkps; s. 4]

Zakopane 10.I 1950

Wielce Szanowny Panie Doktorze!
Pragnąc zadość uczynić prośbie Pana, przesyłam w odpisie recenzje, które są 

w mym posiadaniu, a poza tym postaram się możliwie najwierniej podać dane 
wspomniane w liście Pańskim.

Otóż, gdy chodzi o moje zetknięcie się z Gr[abińskim], to odnosi się ono do 
lat 1921/1922. Uczył wówczas Gr[abiński] w Pań[stwowym] Sem[inarium] Na-
uczyciel[skim] we Lwowie20. Do Seminarium przeszedł z gimnazjum, bodajże 
czy nie przemyskiego. Niemniej w swoim czasie tj. przed I-szą wojną świato-

18 Recenzja, o której mowa (odpis dołączony do kolejnego listu), to: S., Ze Związku Literatów. 
Wieczór autorski Grabińskiego (Lwów 1 grudnia), „Gazeta Wieczorna” 1921, nr 6157(z dn. 2.12), 
s. 4.

19 Recenzja w odpisie dołączona do kolejnego listu to: Nit. [Tadeusz Nitmann], Polski Ewers, 
„Gazeta Wieczorna” 1921, nr 6159 (z dn. 3.12), s. 3 [dotyczy tomu nowel pt. Szalony Pątnik].

20 W Seminarium Nauczycielskim Męskim we Lwowie pracował Grabiński w latach 1921-
1929. Więcej na ten temat zob.: T. Pudłocki, „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.
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wą, uczył w gimnazjum we Lwowie. Następnie znalazł się w latach 1914/15 
na uchodźctwie, we Wiedniu, gdzie pracował w jedynym wówczas gimnazjum 
polskim. W gimnazjum uczył, obok j. polskiego, j. łacińskiego.

Z danych dotyczących życia prywatnego Gr[abińskiego] to wiadomym mi 
jest, a co podaję w cudzysłowie, gdyż bezpośrednio z faktami tymi nie zetkną-
łem się, to mianowicie – głosy o rozwodzie z żoną21 oraz o pojedynku odbytym 
na tle miłości do kobiety, a w którym odniósł podobno ranę. Faktem jest, iż na 
prawej ręce u nasady małego palca, po stronie wierzchniej, miał głęboką bliznę, 
która nosiła wszelkie cechy pochodzenia z przestrzelenia ręki22. Z małżeństwa 
posiadał córkę, którą poznałem w warunkach wcale oryginalnych. Tak się bo-
wiem złożyło, iż w jednym dniu w tym samym pociągu i przedziale odbyłem 
podróż z Gr[abińskim], który w towarzystwie córki udawał się ze Lwowa do 
Krakowa, dla wzięcia udziału w premierze swej sztuki, wystawianej wówczas na 
scenie krakowskiej23. Rozmowa w pociągu cały czas prowadzona była odnośnie 
literatury. Cóż mogę wspomnieć o tej rozmowie? Chyba porównanie morza wie-
dzy, jaką reprezentował Gr[abiński], do kropelki wody, to będzie wcale dosadne 
określenie stosunku, jaki był między uczniem a mistrzem. Przytłaczał i wznosił 
ogromem i polotem swego, uważam, genialnego umysłu. Legenda, która otaczała 
Gr[abińskiego] głosiła o znajomości 18-tu języków, w to wchodził między in-
nymi j. arabski z narzeczami. Łatwo wyobrazić sobie, jak siedzieliśmy w czasie 
lekcji polskiego – jak aniołki.

Dosłownie muchę lecącą było słychać, bo też Gr[abiński] wykładał (nie 
uczył, lecz wykładał) z artyzmem; świetne znawstwo przedmiotu, wcale ła-
twa i żywa swada przy głębokiej inwencji – oto nieudolne w tej chwili sło-
wa dla uznania mistrza. Wiele fragmentów nasuwa mi się w miarę sięgania 
wspomnieniem, wiele refleksji snuje dookoła pracy Gr[abińskiego] w czasie 
lekcji. Wspomniałem nawiasowo, iż Gr[abiński] nie uczył, lecz wykładał. 
Pragnę uzasadnić swe słowo. Otóż, ogrom wiedzy i znawstwo kwalifikowały 
go raczej na profesora uniwersytetu. Nie sposób w tym miejscu wymienić 
różnorodność czy bogactwo tematów i problemów poruszanych z żywością 
ciągle świeżą i nie zaniżaną przez rutynę czy powierzchowność. Postacie, 
zdarzenia, opisy itp. snuły się w czasie wykładów jak z czarodziejskiego 
kłębka subtelnych nici. Bo też Gr[abiński] czarował, operował słowem, gło-
sem, postacią, tajemniczością i tym czymś, czego inaczej nazwać nie można, 
jak duchem. Sam uduchowiony, zdawał się  kroczyć z duszkami pod rękę, 

21 Patrz listy od: Kazimiery Grabińskiej i Wandy Jankowskiej oraz ks. Jana Kwolka 
22 Pochodzenie tej blizny wyjaśnił kolega szkolny Grabińskiego – Józef Bednarski w liście do 

Artura Hutnikiewicza z 31.03.1950 (publikowany: J. Bednarski, Wspomnienia o Stefanie Grabiń-
skim, oprac. i podał do druku  J. Knap, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1, s. 304).

23 Chodzi tu zapewne o sztukę Willa nad morzem (premiera krakowska 24.03. 1920 r.) lub Za-
duszki (prapremiera 31. 10. 1921 r.) – obie wystawiane w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Kra-
kowie. Por. opracowane w niniejszej edycji listy od Wojciecha Brydzińskiego i Teofila Trzcińskie-
go.
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mało tego, władał nimi, żonglował, czynił je posłusznymi i zależnymi od siły 
swego ducha, swej woli. Właściwie to brakowało tylko, by w czasie wykładu 
ławki zaczęły chodzić, zeszyty latać, piece oknami wyłazić, a chudy literat 
(takie miał u nas „przezwisko”) z różdżką czarodziejską (często w czasie wy-
kładu posługiwał się koniecznie całym długim ołówkiem) [odbywał baśnie]24 
nad tymi wszystkimi „herezjami”.

A było tych herezji nie mało, trzeba bowiem było usłyszeć Gr[abińskiego] 
wstęp do Dziadów, gdy zagrzebany po czuprynę w obrzędach Prasłowian trącał 
o poganizm, przywodził duchy z innego świata, przegrywał tajemnicę życia 
pozagrobowego, szedł na dno w rozterce, by wynurzyć się jak pirat w najszla-
chetniejszym pojęciu tego słowa, gotowy przyjąć nową bitwę czy też samemu 
natrzeć. Grał wówczas Mickiewicza w sposób, w który sam wieszcz by mu 
pozazdrościł. Do dziś obciążony jestem tym znawstwem Mickiewicza,  i nie-
raz  wracam do studiów, prowadzonych zresztą później na własną rękę, a pod 
wpływem wytyczonych drogowskazów przez Gr[abińskiego] z ciągłym nie-
pokojem, by osiągnąć coraz nowe, coraz różne poznanie Mickiewicza, a może 
właśnie Grabińskiego. Rozumie się, iż mam na myśli w tej chwili światopogląd 
jednego i drugiego. Dla mnie, gdyby nie istniał Gr[abiński], to właściwie nie 
byłoby Mickiewicza. Wypowiadam ten sąd w oparciu o doświadczenie, tj. póź-
niejsze wykłady późniejszych w mym życiu studiów i nauczycieli – otóż ci inni 
byli rzemieślnikami – miernotami, mimo urzędowych sankcji, wyższych stopni 
nauczania. Myślę o tzw. „Wyższym Kursie Nauk”, którego niestety nie mogłem 
ukończyć egzaminami, dzięki może właśnie Gr[abińskiemu], a może Mickie-
wiczowi. To bowiem, co nosiło oficjalną nazwę „Wyższego Kursu”, było w po-
równaniu z Gr[abińskim] nieudolnym partactwem i do dziś nie mam dość słów 
oburzenia, jak można było organizować tego rodzaju [?]25.  Być może, iż inni, 
nie uczniowie Gr[abińskiego], odnosili z tego korzyści, ja męczyłem się za 
swoje własne pieniądze. W tym miejscu przepraszam za zbyt może osobiste 
wypowiedzenie się, pragnę w ten sposób wykazać poziom wiedzy i zdolności 
Gr[abińskiego].

Na tym na razie kończę; o ile me gryzmoły stanowią wartość pozytywną dla 
W[ielce] Szanownego Pana Doktora, to proszę o ocenę. Co do osób, które mo-
głyby udzielić informacji względnie wiadomości o Gr[abińskim], to postaram się 
o ich adresy, względnie wiadomości.

 
Z głębokim poważaniem pozostaję,

F. Giebartowski

24 Odczytane dwóch słów niepewne.
25 Nieodczytane jedno słowo.
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7. List Kazimiery Grabińskiej26 do Artura Hutnikiewicza z 3.02.1950
[jedn. nr 10; rkps, s. 4]

Bystrzyca Kłodzka 3.II. 1950

Wielmożny Panie!
Na wstępie przepraszam bardzo, że dotychczas nie osobiście, lecz za po-

średnictwem ks. dra Kwolka odpowiedziałam na pytania W[ielmożnego] Pana 
w sprawie życiorysu mego śp. męża27.

Proszę mi też darować to, że dzisiejszy mój list nie będzie wcale odpowie-
dzią na Jego pytania, choć nie wchodzi tu w grę (jak, zdaje mi się, W[ielmożny] 
Pan sądzi) wcale ani kwestia dyskrecji, ciekawości lub chęci ukrywania czegoś. 
O tym, co może W[ielmożny] Pan uważa, że byłoby może godnym ukrywania – 
ja sama nie wiem, a tym bardziej moja starsza córka, która w chwili śmierci ojca 
miała 17-ty rok28. Zresztą napisałam do ks. dr. Kwolka, żeby doniósł W[ielmoż-
nemu] Panu o tym, że nie żyliśmy ze sobą (1925-1936) 11 lat – w tym przypada 
7 lat na powolne konanie – gdyż cały ten czas mąż mój leżał lub siedział w fotelu 
– pisał też leżąc w łóżku, pod opieką swej matki.

Ponieważ po 4 latach separacji mąż mój dostał wybuch i gruźlicę rozpadową, 
to brat mój (prof. bakteriologii Uniw[ersytetu] J[ana] K[azimierza] we Lwowie29) 
zabronił jako opiekun dzieciom moim, aby ojca odwiedzały ze względów higie-
nicznych. Do tego czasu pisywał śp. mąż  mój raz na 4 lub 6 tygodni i oznaczał 
dzień odwiedzin dzieci u siebie, gdzie chodziły z ochroniarką.

Piszę to dlatego, ażeby W[ielmożny] Pan zorientował się, że córka moja 
Wanda miała lub kończyła 10 lat, gdy ojca ostatni raz widziała – była chowana 
„starym systemem”, dlatego była b[ardzo] dziecinna – wobec tego, nie wyobra-
żam sobie, aby mogła zadowolić W[ielmożnego] Pana swoimi odpowiedziami 
w sprawach biograficznych lub literackich swego ojca.

To jeszcze muszę dodać, że zabraniałam, a potem odradzałam czytania nowel 
Stef[ana] Grabińskiego moim córkom, gdyż uważałam, że może to wywrzeć fa-
talny wpływ na ich nerwy. Mówiłam, że mogą to czytać dopiero po 30-tce.

Mimo tego, przed miesiącem Wanda Jankowska przysłała mi wycinek 
z gazety z adresem W[ielmożnego] Pana30, i z zachętą, abym się do Niego 
zwróciła.

26 Kazimiera Grabińska (ur.7 listopada 1886 r. we Lwowie 1886 – zm.3.03.1959 r. w Bystrzycy 
Kłodzkiej) – nauczycielka muzyki i śpiewu, żona Stefana Grabińskiego. Więcej na jej temat pisze 
Krzysztof Bortnik w artykule publikowanym w bieżącym numerze „Rocznika Przemyskiego” („To 
był chory człowiek i artysta”. O małżeństwie Stefana Grabińskiego (część 1:okres przemyski)).

27 Zob. w tej edycji listy od ks. Jana Kwolka.
28 Chodzi o Wandę Jankowską – zob. w tej edycji listy od starszej córki S. Grabińskiego.
29 Mowa o Napoleonie Gąsiorowskim – więcej na temat rodziny Gąsiorowskich pisze Krzysz-

tof Bortnik w przywołanym już artykule („To był chory człowiek i artysta”…, op. cit.)
30 Zob. przypis 17.



173ZE WSPOMNIEŃ O STEFANIE GRABIŃSKIM (CZĘŚĆ 1)

Podaję więc W[ielmożnemu] Panu jej adres:
Wanda Jankowska, żona inżyniera, Nowy Sącz, Stara Kolonia 755; woj. kra-

kowskie.
A teraz krótko tylko, bo już g[odzina] 22.50 w nocy. Otóż dziś właśnie córka 

moja młodsza Anna lat 25,5 została niespodzianie zatrzymana na klinice ner[wo-
wo]-psychiat[rycznej] w Kłodzku na miesiąc lub dłużej – jest ciężko chora na ner-
wy i musiałam jeszcze odesłać w nocy do szpitala jej dzieciątko  4-tygodniowe 
– choć taki mróz –  gdyż tak kazał lekarz, a zostałam sama z 2,5-letnim wnuczkiem 
– zięć studiuje przez ten rok W[yższy] K[urs] N[auczycielski]31 w Kielcach.

Sama jestem ciężko chora na sklerozę serca. Proszę więc mieć mnie za wy-
tłumaczoną.

Może gdy coś się zmieni u nas, będę mogła coś więcej napisać. Na razie koń-
czę i łączę wyrazy głębokiego szacunku.

Kazimiera Grabińska

PS Wszystkie utwory drukowane do r. 1925 zostały w mieszkaniu we Lwowie 
Wronowska 9. Parter prawy.

8. List Wiktora Hahna32 do Artura Hutnikiewicza z 8.10.1952 (1 z 2)
[ jedn. nr 12; rkps; s. 2]

Warszawa 8. X. 1952
Wielce Szanowny Panie Doktorze!
Na zapytanie z 1 bm. podaję następujące informacje:
Ad 1: Byłem profesorem w g[imnazum] V, ale Grabińskiego nie uczyłem, 

nigdy też nie zetknąłem się z nim.
Ad 2: Wszyscy wymienieni profesorowie istotnie w owych latach uczyli 

w g[imnazjum] V33.
Ad 3: Istnieją Sprawozdania dyr[ekcji] g[imnazjum]34. Wynika z nich, że G[ra-

biński] uczęszczał do klas VI-VIII w tym gimnazjum w latach 1902/3-1904/5. 

31 Odczytanie skrótu niepewne.
32 Wiktor Hahn (ur. 9 września 1871 w Wiedniu – zm. 2 listopada 1959 w Warszawie) – biblio-

graf, edytor, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, (po wojnie) Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1893-1924 pracował także  jako 
profesor gimnazjalny we Lwowie.

33 Mowa o Gimnazjum V we Lwowie. Hutnikiewicz zapewne nawiązuje do informacji, jakie 
uzyskał od kolegi szkolnego Grabińskiego – Józefa Bednarskiego, którego wspomnienia traktują 
głównie o latach edukacji w lwowskim gimnazjum (zob.  J. Bednarski, Wspomnienia o Stefanie 
Grabińskim, op. cit.)

34 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum V we Lwowie za rok szkolny 1903, Lwów 1903; 
Sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum V we Lwowie za rok szkolny 1904, Lwów 1904; Sprawoz-
danie dyrekcji c.k. Gimnazjum V we Lwowie za rok szkolny 1905, Lwów 1905.
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W klasach tych uczył Gr[abińskiego] j[ęzyka] p[olskiego] Franciszek Próchnic-
ki35. Na podstawie tychże sprawozdań wynika, że wymienieni koledzy w tych  
pierwszych latach byli uczniami g[imnazjum] V, tylko T[adeusz] Dąbrowski36 
nie jest wymieniony w żadnym z tych sprawozdań za owe lata. Gdzie ukończył 
[Grabiński] klasy I-V gimnazjalne, nie wiem.

Ad. 4: Należałoby przejrzeć ówczesne pisma literackie, wychodzące we Lwo-
wie, ale to olbrzymia praca. Trochę szczegółów u S[tanisława] Łempickiego: 
Wspomnienia ossolińskie, Wrocław 1949.

Ad 5:W mojej Kronice Uniwersytetu Lwowskiego za lata 1898/9-1909/10 
(Lwów 1912) jest dużo szczegółów o życiu uniwersyteckim. W Sprawozda-
niach Czytelni Akademickiej Lwowskiej mogłyby być o G[rabińskim] szcze-
góły jakieś. W I Sprawozdaniu Koł[a] lit[eracko]-art[ystycznego] Słuchaczy 
Wszechnicy Lwowskiej z 1907/1908 nie ma wymienionego Grabińskiego. Tak 
samo nie jest wymieniony w Sprawozdaniu Koła Polonistów U[niwersytetu] 
Lw[owskiego] z lat 1907-1909 (czy wyszło za dalsze lata, nie mogę spraw-
dzić).

Mam wrażenie, że nie brał żywszego udziału w życiu akademickim. Jest arty-
kuł S[tanisława] Łempickiego: Złote paski. Wspomnienia ze szkoły galicyjskiej, 
Warszawa 1948 (jest tam mowa m.in. o Próchnickim, Ciemniewskim, Konar-
skim – nie pamiętam, czy Ł[empicki] wspomina o Grabińskim). O profesorach 
Grabińskiego jest dużo wspomnień pośmiertnych, już to w Sprawozdaniach 
g[imnazjum] V (o Konarskim 1907), już to w czasopismach i dziennikach – por. 
zwłaszcza „Muzeum” (Lwów).

O Schneiderze jest moje wspomnienie krótkie w „Pam[iętniku] Literackim” 
1918. O Jezienickim ogłosiłem dłuższe wspomnienie w „Eos” 1935, s 477-80 
i nadb[itka] (Śp. Dr M. Jezienicki). Zdaje się, że z profesorów ówczesnych g[im-
nazjum] V tylko ja jeszcze żyję – artykuł Pański w „Tyg[odniku] Pow[szechny-
m]”37 znam – poza tym o G[rabińskim] od 1940 r., o ile się nie mylę, nikt nie pisał 
– nie przedrukowano też jego rzeczy.

Zestawienie koniecznych danych wymagało dużo poszukiwań – rezultaty po-
dane przeze mnie są stanowczo pewne. Żoną jego była Kazimiera Gąsiorowska 
– żyjąca z córką we Lwowie jeszcze w 1945 r. Mam notatkę, że w Przemyślu 

35 Franciszek Próchnicki (1847-1911) – pedagog, polonista, filolog klasyczny, po absolutorium 
pracował w gimnazjum w Brzeżanach (1871-1874), Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, 
przekształconym w r. 1892 w V Gimnazjum (1875-1905), którego dyrektorem był od 1892 r. Na 
emeryturę odszedł 28 VIII 1905 r (zob. M. Gajak-Toczek, Franciszek Próchnicki (1847–1911): 
dydaktyk –edytor –badacz literatury, Łódź 2010).

36 Tadeusz Dąbrowski (1887-1919) – krytyk literacki, publicysta, autor wielu artykułów kry-
tycznoliterackich i historycznoliterackich poświęconych przede wszystkim twórczości Juliusza 
Słowackiego na łamach m.in. „Pamiętnika Literackiego”, „Widnokręgów”, „Biblioteki Warszaw-
skiej”, parał się też badaniami nad krytyką tekstu; od 1915 r. należał do redakcji krakowskiej „No-
wej Reformy”. Zmarł przedwcześnie na gruźlicę w 1919 r.

37 A. Hutnikiewicz, O Stefanie Grabińskim, „Tygodnik Powszechny” 1951, nr 50 (16 grudnia), 
s.2 i 4.
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całymi godzinami wysiadywał na dworcu – śledząc ruch pociągów (wszystkie 
obserwacje w Demonie ruchu). O jego karierze nauczycielskiej por. dane w spi-
sach nauczycieli szkół średnich gal[icji] Kopii i Janellego38.

Łączę uprzejme pozdrowienia
i wyrazy prawdziwego poważania
Wiktor Hahn

9. List Wiktora Hahna do Artura Hutnikiewicza z 12.10.1952 (2 z 2)
[jedn. nr 13; rkps; s. 2]

Drogi Panie Doktorze!
Dodaję jeszcze następujące rzeczy:
1. Okazało się, że Tadeusz Dąbrowski uczęszczał w gimn[azjum] V do klasy 

VII B w 1903/4; w 1904 złączono klasy VII d i VII b razem i w ten sposób T. 
Dąbrowski razem z S. Grabińskim chodzili razem do klasy VIII i razem zdali 
maturę, obaj z odznaczeniem.

2. O Dąbrowskim por. Księg[a] pamiątkowa ku czci T. Dąbrowskiego, War-
szawa 1927, s. 107.

3. O Skwarczyńskim por. nekrologi z 1934 r. Był w wielkiej przyjaźni z T. 
Dąbrowskim.

4. W 1909 cała Polska była pod znakiem Słowackiego. Grabiński, o ile po-
mnę, [nigdzie nie brał udziału, żadnego wykładu G[rabińskiego] o Słowackim 
nie było, a jego koledzy uniwersyteccy brali b. żywy udział, wygłaszając i ogła-
szając rozprawy]39.

Por. moje książki: 
1) Pamiętnik Zjazdu hist[oryczno]-literackiego im. J. Słowackiego, Lwów 

1910.
2) Rok Słowackiego, Lwów 1911.
3) Bibliografia o J. Słowackim za r. 1909, Lwów 1910.
Nie wygłosił żadnego odczytu, nie wziął udziału w Zjeździe hist[oryczno]-

-literackim im. J. Słowackiego 1909.
5. Nie należał do Tow[arzystwa] Lit[erackiego] im. A. Mickiewicza, jak to 

stwierdziłem po przejrzeniu drukowanych sprawozdań z tych towarzystw za lata 
1905-1920. Te sprawozdania to bardzo ważny materiał do opracowania życia 
kulturalnego Lwowa w tym okresie.

6. Nie widzę też żadnego związku Grabińskiego z Ossolineum (por.  Fischer 
Adam, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1927)

38 Zob. H. Kopia, Spis nauczycieli szkół średnich w Galicji oraz polskiego gimnazjum w Cie-
szynie, Lwów 1909.

39 Pismo bardzo niewyraźne i wyblakłe – odczytanie niepewne.
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7. Z kolegów Grabińskiego żyje jeszcze Zygmunt Czerny, prof. Uniw[ersyte-
tu] (Kraków) – ale może już w Toruniu udzielił Panu wiadomości.

8. Mógłby także o nim coś wiedzieć Stanisław Wasylewski (Opole, Konsu-
larna 4).

9. O pobycie w Przemyślu może wie co prof. Maria Bielawska (Przemyśl, 
Smolki 15) biorąca żywy udział w pracy oświatowej. A może wie co o nim dyr. 
Zygmunt Skórski  (w Przemyślu [?]40).

10 O g[imnazjum] VI por. Lesław Jaworski: Gimnazjum VI im. S. Staszica 
e Lwowie. 1902-1927. Dzieje i ludzie, Lwów 1927. Tam jest jego biografia 
krótka. 

11. Grabiński był kolegą szkolnym prof. Romana Pollaka (obecny adres Uni-
w[ersytet] Poznański) w Samborze w I i II klasie gimnazjalnej. Siedzieli w jednej 
ławce – stykał się z nim i poza szkołą. Później zetknął się z nim we Lwowie. 
Pollak utrzymywał z nim korespondencję b[ardzo] serdeczną – to są wiadomości 
wprost od p. Pollaka, który chętnie poda Panu dalsze informacje – prosi o sfor-
mułowanie pytań. Zechce Pan powołać się na mnie41. Koniecznie należy odszu-
kać sprawozdania gimnazjalne w Samborze.

12. Łempicki Stanisław, Wspomnienia ossolińskie Wrocław 1948 – szczegóły 
ciekawe o stosunku G[rabińskiego] do Wydawnictwa Ossolineum (str. 143, 156). 
Może będzie coś więcej wiedzieć Jadwiga Gamska-Łempicka, wdowa po Łem-
pickim (Kraków – adres obecny nieznany mi) albo Łukasz Kurdybacha (uczeń 
Łempickiego, obecnie Warszawa, Uniwersytet).

 List rozpocząłem 12, kończę 31, tyle pochłonęło czasu zbadanie tych rze-
czy.

Łączę serdeczne pozdrowienia 
i wyrazy prawdziwego poważania,
Wiktor Hahn42

10. List Wilama Horzycy43 do Artura Hutnikiewicza z 2.11.1949
[jedn. nr 58; mps; s. 4; odręczny podpis autora listu; oficjalny papier korespondencyjny Państwo-
wego Teatru Polskiego w Poznaniu; dopiski autora; fragmenty podkreślone i opatrzone pytajnikami 
i korektami – najprawdopodobniej przez adresata listu]

40 Kilka wyrazów nieczytelnych.
41 Zob. listy od R. Pollaka.
42 Pod właściwą treścią listu znajduje się jeszcze dwuzdaniowy dopisek dotyczący Eugeniusza 

Kucharskiego – nieczytelny.
43 Wilam Horzyca (ur. 28 lutego 1889 we Lwowie – zm. 2 marca 1959 w Warszawie) – reży-

ser, pisarz, tłumacz, krytyk literacki i teatralny, dyrektor największych scen teatralnych w Polsce, 
współtwórca tzw. Polskiego Teatru Monumentalnego.
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Przedsiębiorstwo                                                   Poznań, dnia 2 listopada 1949 r.
Państwowy Teatr Polski
w Poznaniu

[pieczęć]

Wielce Szanowny Panie!
Bardzo przepraszam, że nie zdołałem dotychczas odpowiedzieć na list Pański, 

lecz mieliśmy tu premiery, które zawsze wymagają wielkiego wysiłku, a poza 
tym odbył się tu Zjazd Szkół Artystycznych, który bardzo zaabsorbował nasze 
teatry i nas wszystkich. To jest przyczyną, że dopiero dzisiaj mogę odpisać na 
list Pański.

Jeśli chodzi o materiały dot[yczące] twórczości i osoby śp. Grabińskiego, 
to miałem ich trochę. W szczególności miałem rękopis nieogłoszonej noweli 
pod tyt[ułem]: Wąż, która była drukowana w „Pro Arte” w 1919 r. Cenzura 
jednak nie pozwoliła na ogłoszenie jej44. Rękopis ten spalił się wraz z moim 
mieszkaniem i biblioteką w czasie powstania warszawskiego. Poza tym mia-
łem rękopis 3 jednoaktówek, że się tak wyrażę „zadusznych”, z czego jeden 
dramat – zdaje mi się Larwy, był właściwie transkrypcją innego dramatu, któ-
rego osoby nie miały takich symbolicznych oznaczeń; był to dramat o wiele 
bardziej realistyczny. Otóż od dyr[ektora] Trzcińskiego dowiedziałem się, że 
grał on w Krakowie owe „zaduszne” jednoaktówki45, być może, że egzem-
plarze znajdują się w krakowskiej bibliotece teatralnej, która jak Pan wie, 
przechodziła w czasie wojny dość ciężkie losy. Ponadto miałem sporo listów 
Grabińskiego do mnie, byliśmy bowiem przez szereg lat w kontakcie, choć 
korespondencja nasza nie była zbyt ożywiona. O ile sobie przypominam, pi-
sałem o Grabińskim w „Pro Arte”46, potem się z nim poznałem przez Karola 
Irzykowskiego, który jak Panu wiadomo, bardzo lubił Grabińskiego. W rezul-
tacie otrzymałem od Grabińskiego któryś z jego tomów z drukowaną dedy-
kacją; nie wiem jednak, czy była to dedykacja drukowana specjalnie dla tego 
tomu, który mi przesłał, czy też w ogóle ten tom był mi dedykowany47. Gdy 
Grabiński siedział w Brzuchowicach z swoją matką, powoli konając na gruź-
licę, odwiedziłem go tam raz czy dwa razy. Aż pewnego dnia dowiedziałem 
się, że umarł. Byłem na jego pogrzebie, złożyłem w imieniu własnym i teatru 
wieniec. Pochowano go, jak Pan może wie – na Cmentarzu Janowskim we 
Lwowie.

44 Według obecnego stanu wiedzy nowela nie była nigdy publikowana, nie została też odnoto-
wana w opracowaniach bibliograficznych.

45 Zob. przypis 23. 
46 Omówienie recenzyjne tomów nowelistycznych Na wzgórzu róż i Demon ruchu („Pro Arte” 

1919, z. 3 i z.6)
47 Musiała to być dedykacja specjalna, wydrukowana na jednym tylko egzemplarzu, żadna ze 

znanych przedwojennych książek Grabińskiego takie dedykacji bowiem nie posiada. 
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Wszystko, co posiadałem – zarówno rękopis, jak i tomy i listy, wszystko to 
spaliło się wraz z moim mieszkaniem w Warszawie w czasie powstania. Jeśli 
chodzi o materiały, to nie przypuszczam, by łatwo mógł Pan dojść do zazna-
jomienia się z nimi. Może coś nie coś mógłby o nim powiedzieć p. Majkow-
ski48, lwowski poeta i liryk, który miał willę w Brzuchowicach, gdzie mieszkał 
i Grabiński. Być może, że przywiózł on swoje rzeczy ze Lwowa. Słyszałem, że 
Majkowski był repatriowany, ale gdzie on jest, tego nie wiem. Poza tym dużo 
korespondencji miał z pewnością Irzykowski i trzeba by się na wszelki wypadek 
porozumieć z jego córką. Powiadam – na wszelki wypadek, gdyż i mieszkanie 
Irzykowskiego spaliło się w czasie powstania49. Grabiński trzymał się bardzo na 
osobności, rzadko z kim kontaktował się i czasem nagle wybuchał listem pełnym 
entuzjazmu, aby potem zamilknąć na parę miesięcy. Parę takich listów posiada-
łem – oczywiście spalone.

Może coś by można się dowiedzieć o nim w Przemyślu, gdzie długi czas prze-
bywał jako profesor gimnazjalny i wydał nawet niektóre ze swych tomów. Przy-
pominam sobie, że w jakimś 1932 albo 1933 roku miał odczyt we Lwowie w sali 
przy ul. Zimorowicza (sala Nauczycielstwa Szkół Średnich) – przyznam się, że 
tematu nie pamiętam – i wtenczas mówił mi, że na odczyt przyjechał z Przemy-
śla. Może więc tam jest rodzina, jeśli w ogóle matka żyje, bo była już wtenczas 
starszą osobą. Co do żony, to wie Pan zapewne, że rozeszli się mniej więcej 
w tych latach 1932/193350. Była to młoda osoba, więc prawdopodobnie żyje. 
Zdaniem moim trzeba by zrobić to, co robi się w innych krajach, a mianowicie 
ogłosić apel w „Odrodzeniu”, w „Tygodniku Powszechnym”51 – może i w innych 
pismach, by osoby, które coś wiedzą o Grabińskim i mają materiały, zechciały się 
z Panem skomunikować. Jeśli ja dowiem się cokolwiek, nie omieszkam służyć 
Panu, uważając że dokonywa Pan bardzo zbożnego dzieła, zająwszy się tym pisa-
rzem, będącym właściwie unikatem w naszej literaturze, przynajmniej nowszej.

Może „Ossolineum” (biblioteka) mogłoby coś powiedzieć o Grabińskim? 
Z pewnością J[uliusz] Kleiner może mieć coś nie coś52. Będę jeszcze pracował 
pamięcią, by wydobyć szczegóły, mogące Panu służyć do napisania pracy o Gra-
bińskim. Z nielicznych wówczas literatów lwowskich nie mogę wymienić niko-
go, kto by z Grabińskim stał w bliższym kontakcie.

48 Chodzi zapewne o mieszkającego przed wojną w Brzuchowicach Stanisława Maykowskiego 
(1880-1961), poetę, krytyka teatralnego, nauczyciela – kolegę Stefana Grabińskiego i recenzenta 
jego twórczości.

49 Zob. list od Haliny M. Dąbrowolskiej w niniejszej edycji.
50 Zarówno data odczytu, jak i rozstania z żoną opatrzone są dopisanym ołówkiem (zapewne 

przez A. Hutnikiewicza) znakiem zapytania. Pisarz mieszkał w Przemyślu w latach 1917-1921, 
w latach 1929-1934 w Brzuchowicach – być może zatem chodzi o odczyt z 1921 r., o którym 
wspomina w liście F. Giebartowski. Rozstanie z żoną nastąpiło wcześniej (1925), o czym informują 
listy od K. Grabińskiej i ks. J. Kwolka. 

51 Zob. przypis 17.
52 Zob. list od Juliusza Kleinera w niniejszej edycji.
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Przepraszając, że list mój, który zresztą piszę tak chętnie – piszę z opóź-
nieniem, przesyłam wyrazy prawdziwego poważania, prosząc o parę słów 
odpowiedzi. Przypuszczam, że list dyr[ektora] Trzcińskiego otrzymał Pan 
również53.

       
W. Horzyca

11. List Jarosława Iwaszkiewicza54 do Artura Hutnikiewicza z 8.05.1951
[jedn. nr 15; rkps; s. 1]

Stawisko 8 maja 1951
Szanowny Panie!
Obawiam się, że w odpowiedzi na list pański w sprawie Stefana Grabińskie-

go, będę mógł służyć bardzo skromnymi informacjami. Z Grabińskim nie ze-
tknąłem się nigdy, utwory jego pozostały mi dość obce. Przez chwilę zajęły mnie 
pewne jego nowele, np. ta w „Pro Arte”55, później jednak wydawały mi się dzie-
siątą wodą po Ewersie56. Grabiński był dla mnie, a myślę także, że i dla moich 
kolegów, obojętny. Czy to była ekskluzywność Warszawy – nie wiem. Myślę, że 
Grabiński raczej był przedstawicielem głębokiej prowincji, fantastyka jego jest 
fantastyką „galicyjską”, stąd obcy pozostał przedstawicielom literackim innych 
dzielnic Polski, natomiast wzbudzał entuzjazm „galileuszy”, Irzykowskiego, Ho-
rzycy, po części Wierzyńskiego i Przysieckiego. Z początku zachwycał się nim 
także Grydzewski, który go drukował w „Pro Arte”, „Skamandrze” i zdaje się 
w „Poczcie” (Czy nie drukowałem jego noweli w „Zdroju” poznańskim? Byłem 
zbieraczem materiału w Warszawie dla tego pisma57).

Razi mnie w jego twórczości brak smaku, brak umiaru, owa prowincjonalność 
obrazowania, która zepsuła tyle wierszy Wierzyńskiego („skoczek – jak panna!”) 
– jednym słowem brak kultury.

Na twórczość Grabińskiego nie zwróciłem więcej poważniejszej uwagi – 
i uważam ją dziś jeszcze za zupełnie drugorzędną. Zdanie moje podzielali inni 

53 Zob. listy od Teofila Trzcińskiego w niniejszej edycji.
54 Jarosław Iwaszkiewicz (ur. 20 lutego 1894 w Kalniku – zm. 2 marca 1980 w Warszawie) – 

jeden z najwybitniejszych prozaików i poetów polskich XX wieku, przed wojną współzałożyciel 
i jeden z najaktywniejszych członków grupy poetyckiej Skamander (zob. m.in. A. Zawada, Jaro-
sław Iwaszkiewicz, Warszawa 1994).

55 Mowa tu zapewne o jednej z dwu nowel drukowanych w „Pro Arte” – pierwszą z nich, 
którą najprawdopodobniej na myśli ma Iwaszkiewicz i która wywołała w owym czasie niemałe 
kontrowersje na tle obyczajowym,  był Czad (1919, z. 2), drugą zaś: Kochanaka Szamoty (1919, 
z.5-6).  

56 Hanns Heinz Ewers (1871-1943) był popularnym, także i w międzywojennej Polsce, nie-
mieckim pisarzem, autorem wielu utworów fantastyczno-niesamowitych – do jego twórczości czę-
sto porównywano utwory Grabińskiego.

57 W poznańskim „Zdroju” drukowana była nowela: Projekcje (1919, z. 2-3). 
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skamandryci jak Lechoń czy Słonimski58. Podobno człowiekiem był Grabiński 
daleko wyższym niż poziom jego twórczości, ale nie miałem okazji tego skonsta-
tować. Największym managerem Grabińskiego był Irzykowski, ale entuzjazmo-
wał się on także Ewersem.

Myślę że najwięcej szczegółów mógłby Panu udzielić Horzyca.
To wszystko, co mogę na ten temat napisać. Jeżeliby Pan chciał jeszcze jakich 

informacji, to chętnie nimi służę – chociaż zarówno moja słaba pamięć, jak i brak 
zainteresowania Grabińskim niewiele dają materiału.

Łączę najserdeczniejsze pozdrowienia i uścisk dłoni
Jarosław Iwaszkiewicz

12. List Ryszarda Janiaka do Artura Hutnikiewicza z 12.01.1950 (1 z 2)
[jedn. nr 17; rkps; s. 1]

Szanowny Panie!
Mam zaszczyt zawiadomić Pana, że w mym posiadaniu znajdują się druki 

i rękopisy Stefana Grabińskiego, autora metafizycznych nowel, powieści i dra-
matów. Mam również różne wycinki z gazet, zawierające recenzje z jego twór-
czości.

Byłbym Panu zobowiązany, gdyby zechciał mi odpowiedzieć na pytania:
1) Czy posiada Pan adres rodziny Stefana Grabińskiego?
2) Jaką pracę naukową Pan pisze i w jakim celu?

W oczekiwaniu na odpowiedzi
pozostaję
Ryszard Janiak

W-wa, 12 I 50

13. List Ryszarda Janiaka do Artura Hutnikiewicza z 6.02.1950 (2 z 2)
[jedn. nr 18; rkps; s. 3]

Wielce Szanowny Panie!
Bardzo przepraszam za tak dużą zwłokę w odpowiedzi, lecz dopiero teraz 

niedawno powróciłem do Warszawy po urlopie i przeczytałem Pana list.
Z radością i zadowoleniem powitałem fakt, że nareszcie postać Grabińskiego 

wypłynie z zapomnienia. Jestem wielkim miłośnikiem twórczości tego pisarza, 
w którym pociąga mnie, poza niezwykłością tematyki, piękny, oryginalny język 
i jedyny w swoim rodzaju sposób opisywania. Przyznam, że swego czasu, kiedy 
to z wielkim zapałem zagłębiałem się w utwory St[efana] G[rabińskiego], nosi-

58 O „zatargu” Grabińskiego ze skamandrytami zob. listy od  J.E. Płomieńskiego w niniejszej 
edycji.
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łem się z myślą napisania kiedyś wyczerpującej pracy o działalności pisarskiej 
St[efana] G[rabińskiego] na tle życiorysu. Inny kierunek studiów i brak czasu 
uniemożliwił mi wykonanie tego zadania; cieszę się więc, że obecnie to moje ma-
rzenie będzie przez Pana zrealizowane i że zrobi to Pan, jako, że się tak wyrażę, 
fachowiec od literatury, daleko lepiej ode mnie.

Dobrze się stało, że ogłoszenie Pańskie doszło do mych rąk, gdyż bez mate-
riałów, będących w moim posiadaniu, byłoby niemożliwością dać wyczerpującą 
ocenę twórczości St[efana] Gr[abińskiego].

Posiadam prawie że wszystkie dzieła St[efana] G[rabińskiego], a mianowi-
cie: wszystkie wydane książki za wyjątkiem Klasztor i morze, dramaty Zadusz-
ki i Manowiec (dawny tytuł Larwy) w rękopisie, kilkadziesiąt nowel, nie ogło-
szonych w książkach, w formie wycinków z gazet lub rękopisów, kilkadziesiąt 
recenzji o St[efanie] Gr[abińskim], prace St[efana] G[rabińskiego] o fantastyce 
(w tym jedno długie studium o światowej literaturze fantastycznej) i wreszcie 
rękopis ostatniego dzieła St[efana] G[rabińskiego] pt. Motywy docenta Ponowy. 
I część tej powieści pt. Z Jadwinką obejmuje kilkaset str[on] rękopisu, II część 
pt. Schadzka o zmroku zawiera zaledwie kilkanaście stron, gdyż śmierć pisarza 
przerwała dalsze pisanie. Rękopis ten nie był nigdzie ogłaszany. Prawa autorskie 
doń należą oczywiście do p. Kazimiery Grabińskiej.

Chętnie to Panu wypożyczę. Dobrze by było, aby Pan przyjechał i wybrał 
sobie, co potrzebuje. Proszę mnie o godzinie ewentualnego przyjazdu uprzedzić 
listownie kilka dni wprzód. Gdyby przyjazd Pana był niemożliwy, będziemy mu-
sieli załatwić to drogą pocztową59.

Na razie łączę wyrazy szacunku
Ryszard Janiak

W-wa, 6 II 50 r.

PS Może przyda się Panu wiadomość, że J.E. Płomieński, niegdyś wielbiciel 
talentu St[efana] Grabińskiego, zajmuje stanowisko naczelnika Wydz[iału] Po-
pierania Twórczości Literackiej, Dep[atrament] Literatury, Min[isterstwo] Kul-
tury i Sztuki.

Posiadam także czasopisma i różne wycinki, będące kiedyś w posiadaniu 
St[efana] G[rabińskiego]. Wszystko to otrzymałem od matki pisarza śp. Eugenii 
Grabińskiej. Jest tego razem spora paczka, tak że dobrze by było, aby Pan to 
osobiście obejrzał.

R.J.

59 W zbiorach po A. Hutnikiewiczu znajdują się jeszcze 4 kilkuzdaniowe listy od R. Janiaka 
(z 15.02; 1.06; 27.07. 1950 i 16.12..1959) dołączane do kolejnych przesyłek zawierających wypo-
życzane materiały, w sposób lakoniczny informujące o zawartości paczki.
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14.  List Wandy Jankowskiej60 do Artura Hutnikiewicza z 25.02.1950
[jedn. nr 19; rkps; s. 4; dopiski-pytajniki – najpewniej ręką adresata]

25 II 1950
Szanowny Panie!
Otrzymałam od Pana w tych dniach list z prośbą o napisanie czegoś o moim 

śp. Ojcu. Przede wszystkim jestem Panu bardzo wdzięczną za to zainteresowanie 
się osobą i twórczością mego śp. ojca. Pan zapewne musiał znać kiedyś mojego 
ojca?

Ja osobiście b[ardzo] mało znałam tatkę i jego utwory; czytałam tylko te naj-
lepsze i najbardziej oryginalne, np. Demona ruchu, czytałam i parę innych. Pod-
czas wyjazdu ze Lwowa w czasie wojny przepadły nam wszystkie książki ojca, 
tak że nie mam nawet jednej nowelki – a tak bym chciała poznać jego wszystkie 
utwory.

Wspomnienia dzieciństwa są dla mnie jakby zamglone. Przypominam sobie, 
że chodziliśmy obie z siostrą do tatka raz na tydzień z wizytą. Ojciec był chory 
na płuca i mieszkał osobno ze swoją matką.

Wielką radość sprawiałyśmy zawsze 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 (ojciec był namiętnym graczem) i karty. Naturalnie graliśmy 
w jakieś dziecinne gry, np. „Wilka i owce” itp. Tatko z nami doskonale się czuł 
i bawił się jak nasz rówieśnik.

Kochał muzykę i śpiew, sam obdarzony pięknym głosem, śpiewał nieraz 
(przeważnie włoskie pieśni) przy akompaniamencie mamusi.

Miał widać wielkie zamiłowanie do muzyki, bo mnie i siostrę kształcił w kon-
serwatorium.

Poza tym miał również i inne zamiłowania, uczył się sam z różnych pod-
ręczników włoskiego i angielskiego. Był bardzo zdolny, tak że władał podobno 
siedmioma językami.

Był jednak [ojciec] nieuleczalnie chory. Gruźlica robiła wciąż postępy. Nie 
odwiedzałyśmy ojca już tak często, bo był bardzo osłabiony. Dwa wybuchy krwi 
do reszty podkopały jego wątły organizm. Pamiętam, że [gdy] wyjechał raz na 
lato z matką swoją do Kut, to po powrocie dostał trzeciego wybuchu krwi i już 
się z łóżka nie podniósł więcej.

60 Wanda Jankowska (ur. 18.04.1919 r. w Przemyślu – zm. 28.08.1988 r. w Krakowie) – starsza 
córka pisarza; więcej informacji o niej w artykule K. Bortnika („To był chory człowiek i artysta”…, 
op. cit.). Kolejne listy od W. Jankowskiej (8 jednostek), pominięte w edycji,  mają stosunkowo 
niewielką wartość informacyjną – zawierają zasadniczo podziękowania za posyłane przez Hutni-
kiewicza artykuły o Grabińskim, ale też odzwierciedlają niepozbawiony emocji i wzruszeń proces 
odkrywania biografii i twórczości ojca przez jego córkę (niektóre wątki z tych listów włączone 
zostaną do komplementarnego wobec edycji artykułu). 
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Później przeniósł się ze Lwowa do Brzuchowic, bo lekarze mówili, że tam 
zdrowsze powietrze na płuca, i tam ostatni raz widziałam ojca. Pojechałam z sio-
strą go tam odwiedzić, ale już bardzo źle wyglądał i leżał cały czas w łóżku, tak 
że wizyta nasza trwała tylko parę minut.

Ojciec zmarł w 1936 r. przeżywszy lat 49. Zostałyśmy powiadomione o tym 
telegraficznie. Mówiła matka jego, która była przy nim do końca życia, że 
w ostatniej chwili zdawał sobie sprawę, zdaje się, że umiera, bo popatrzył na nią 
tak jakoś dziwnie, przejmująco.

To jest wszystko, co mogę Panu powiedzieć o śp. ojcu moim na podstawie 
swoich wspomnień. Niewiele tego jest, ale to nie moja wina, że go mało znałam 
i tak się jakoś dziwnie życie układało.

Prosił Pan jeszcze o dokładne curiculum vitae; ja o tym nic bym nie mogła 
była powiedzieć; dopiero musiałam się porozumieć z moją mamusią i to, co tu 
napiszę, to będą wiadomości od niej.

[Curriculum vitae]
Stefan Grabiński ur. w Kamionce Strumiłowej, wyznania rzymsko-katolic-

kiego, 26 II 1887 r. Ojciec Dionizy, matka Eugenia Czupka. Ojciec był sędzią 
powiatowym, a potem naczelnikiem sądu (ojciec mego tatki).

Stefan Grabiński po śmierci ojca przeniósł się do Lwowa. Miał wtedy 12 lat, 
uczęszczał do gimnazjum, był najlepszym uczniem w klasie i sam utrzymywał 
się z lekcji. Po ukończeniu studiów pracował jako polonista w IV Gimnazjum 
we Lwowie przy ul. Chocimskiej pod kierownictwem W[ładysława] Dropiow-
skiego. Podczas wojny światowej był rok we Wiedniu; po powrocie stamtąd 
znów wrócił do tego zakładu i pracował tam do czasu ożenienia się z Kazimierą 
Gąsiorowską (de Korwin), nauczycielką muzyki i śpiewu w państwowym Se-
minarium Nauczycieli we Lwowie. Ślub odbył się w Piwnicznej w r. 1917 (10 
VII).

Jakiś czas we Lwowie pracował również Stefan Grabiński w prywatnych za-
kładach żeńskich Kammerling i W. Niedziałkowskiej. Od 1 IX 1917 r. przeniósł 
się do Przemyśla i tu pracował w gimnazjum męskim przy ul. Słowackiego.

W r. 1921 powrócił do Lwowa na posadę polonisty w męskim seminarium 
przy ul. Nabielaka, równocześnie uczył w zakładach W. Niedziałkowskiej i Kam-
merling. Od czasu powrotu do Lwowa zdrowie jego podupadało, gdyż praca 
w seminarium była za ciężką. Wtedy przez rok żona z dzieckiem były jeszcze 
w Przemyślu; w r. 1922 przeniosła się do Lwowa na równorzędną posadę w II 
Państwowym Seminarium Żeńskim. Z powodu ciasnoty mieszkania Stefan Gra-
biński mieszkał osobno z matką swoją. Czuł się coraz gorzej. W r. 1925 nastąpiła 
separacja w małżeństwie z powodu niezgadzania się charakterów.

Jako dziecko i uczeń gimnazjalny odznaczał się wielką pobożnością i miał 
wieczne skrupuły w kwestiach religijnych. Później ta pobożność przeszła na abs-
trakcję. Zanim poznał się z żoną przepadał za krajobrazem stepowym, od czasu 
małżeństwa pokochał góry.
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Za granicę nigdzie nie wyjeżdżał61. Widział tylko polskie morze, był w Gdyni, 
Chałupach itp. Nad Czarnym Morzem nie był, podróży nie odbywał, gdyż w r. 
1929 dostał po powrocie z Lubiźnej nad Prutem tak silny wybuch krwi, że przez 7 
lat już prawie tylko leżał. W r. 1935 wyjechał z matką do Kut62 i pobyt tam dobił 
go. Zmarł 12 II 1936 r.63 we Lwowie. 

To jest życiorys śp. mego ojca, ponad to nic dodać nie mogę, bo byłam jeszcze 
małym dzieckiem, jak go widziałam ostatni raz.

Łączę serdecznie pozdrowienia,
Wanda Jankowska 

61 Fragmenty oznaczone pytajnikami – najpewniej przez Artura Hutnikiewicza. Rodzina najwi-
doczniej nie wiedziała o wyjazdach zagranicznych pisarza do Włoch i do Konstancy w Rumunii 
(por. list od Stefanii Kalinowskiej w niniejszej edycji), miały one miejsce już po separacji z żoną.

62 W okresie międzywojennym miasto na granicy z Rumunią (nad rzeką Czeremosz) należące 
do powiatu kosowskiego, woj. stanisławowskiego – słynące jako miejscowość uzdrowiskowa. Za-
miar wyjazdu w okolice Kosowa „celem poratowania […] płuc” w trakcie zaawansowanej choroby 
pisarza potwierdza list S. Grabińskiego do Józefa Jedlicza z 10.03.1935 (zob. Z korespondencji 
Stefana Grabińskiego, podał do druku A. Mianecki, Rocznik Przemyski 2010, z. 3, s. 131-132).

63 Data błędna; Grabiński zmarł: 12.11. 1936.
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Abstract

This paper discusses magical motifs of Christmastide in Boyko culture. The analyzed material 
was collected in several border towns of the Turka Raion situated on the right bank of the upper 
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people from the researched area have no problem using Christian attributes to protect themselves 
against demonic powers unrecognized by the Eastern Orthodox Church. The object of the analysis 
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Zagadnienia poruszone w niniejszym szkicu dotyczą wątków magicznych 
pojawiających się w obrzędowości okresu bożonarodzeniowego. Materiał wy-
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korzystany do analizy został zebrany między 5 a 10 stycznia 2013 roku w kilku 
przygranicznych miejscowościach powiatu turczańskiego na Ukrainie (etnogra-
ficznie jest to obszar Bojkowszczyzny Zachodniej), położonych w prawobrzeż-
nej części górnego biegu Sanu: w Boberce, Szandriwcu, Nyżniej Jablince, Łopu-
szance, Limnej, Ternawie. Informacje zostały uzupełnione o przekazy uzyska-
ne od mieszkanki Żurawina – wsi, która całkowicie utraciła swój przedwojen-
ny etniczno-kulturowy charakter i dziś jest osadą położoną przy samej granicy 
z Ukrainą, w obszarze gminy Lutowiska. Rozmówczyni ta tuż przed wejściem 
w życie Umowy o zmianie granic z 15 lutego 1951 roku wyszła za mąż i osie-
dliła się w niedalekiej Boberce, zachowując w pamięci żurawieckie warianty 
bożonarodzeniowych zwyczajów. Przeprowadzenie badań było możliwe dzięki 
stypendium Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki w Ameryce ze środków 
Fundacji Wołodymyra i Olhy Prokopów.    

Bożonarodzeniowa obrzędowość Bojków, podobnie jak obrzędowość okresu 
wielkanocnego1, obfituje w znaczną ilość elementów o proweniencji przedchrze-
ścijańskiej. Choć samo święto związane jest stricte z historią Chrystusa, niemniej 
ludowa wizja świata wyposażyła je w szereg wierzeń sięgających symboliką 
znacznie głębiej. Sama struktura tego święta, reaktualizująca biblijną historię 
narodzin Boga-Człowieka, odwołuje się do koncepcji czasu cyklicznego, który 
dla człowieka religijnego był i jest wyjściem z trwania zwykłego, codziennego 
i przemijalnego, a tym samym wejściem w czas sakralny. Obrzędowo zaktuali-
zowane święto pozwala jego uczestnikom kolejny raz opuścić swój czas histo-
ryczny i zanurzyć się w wiecznej teraźniejszości, a tym samym nie tylko „stanąć” 
bliżej Boga, ale również nadać sens świeckiemu trwaniu. Narodzenie Chrystusa 
ustanawia bowiem nową sytuację człowieka w Kosmosie, zaś jego śmierć i zmar-
twychwstanie odkrywa dla niego perspektywę życia wiecznego. Moment święta 
jest w istocie chwilą powrotu in illo tempore, w czas, gdy wszystko się stało – 
powrotem do sacrum2.

Czas sakralny przenosi człowieka w przestrzeń bliską Stwórcy, która pozba-
wiona jest podziału na sfery przypisane bogom i demonom. Redukuje bariery 
kontaktów, umożliwia bezpośrednią łączność z siłami pozaziemskimi, co dla 
ludu stanowiło i dla wielu nadal stanowi zarówno źródło mocy, jak i lęku. Z jed-
nej strony jest to moment, w którym w bezpośredni sposób można uzyskać dobra 
od istot nie występujących na co dzień w ludzkiej ekumenie, z drugiej jest to 
okres niebezpieczny, bo zagrożony kontaktem z siłami demonicznymi, które – 

1 Opis cyklu wielkanocnego ze znaczną ilością elementów wierzeń przedchrześcijańskich, ze-
branych w tych samych miejscowościach, który daje szerszy obraz trwania tam zasad tzw. myślenia 
magicznego opisałam w: O. Solarz, Wielkanoc chroni, leczy i sprzyja. Magiczne wątki u Bojków 
w okresie wielkanocnym na podstawie współczesnych materiałów z powiatu turczańskiego, [w:] 
Region karpacki. Historia, język, kultura, red. W. Hojsak, J. Stępnik-Szeptyńska, A. Zięba, Kraków 
2013, s. 185-200.   

2 M. Eliade, Sacrum, mit, historia, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 97-130.
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właśnie wówczas – przez rozpad hierarchicznego podziału świata na sfery przy-
pisane siłom boskim, ludziom i demonom, przebywają wśród żywych. Zatem 
każde święto jest czasem przejścia. Czas bożonarodzeniowy, podobnie jak okres 
wielkanocny, jest temporalną szczeliną między przestrzenią śmiertelników a sfe-
rami niebiańskimi i mrocznymi zaświatami. Stąd tak wiele zachowanych w boj-
kowskich tradycjach elementów odwołujących się do świata zmarłych. 

Wszelkie mediatory nieodzowne są przy przekraczaniu granicy między świa-
tami. Ponieważ w święta wpisane są cechy mediacyjne, nie dziwi zatem, iż to 
właśnie w tych okresach przypadają zintensyfikowane działania obrzędowe, ma-
jące na celu ochronę istniejących dóbr oraz uzyskanie przychylności do repro-
dukowania dóbr przyszłych. Jest to moment sprzyjający również leczeniu, albo-
wiem likwiduje podział na świat śmiertelników i bogów, a tym samym odwołuje 
do prawieku, gdy nie było chorób i śmierci. 

Przed Wigilią – przygotowanie

W eksplorowanych miejscowościach Wigilia nosi nazwy wełyja, swjata we-
czerja lub swjatweczer. Na wieczerzę tradycyjnie przygotowywanych jest dwa-
naście postnych potraw, zwierających ziemniaki, kapustę, groch, fasolę, grzyby, 
suszone owoce, pszenicę, mak i miód. Podstawową i nieodzowną potrawą jest 
kutia, której symbolika związana jest z zaświatami, albowiem zawarty w niej 
mak uznawany jest za środek mediacyjny – „katalizator”, który umożliwia prze-
kroczenie granic. Obrzędowe spożywanie maku zmniejsza zatem dystans mię-
dzy rzeczywistością uczestników święta i skrajnie odmiennym od niej światem 
sacrum3. Nie mniej znaczącą „potrawą” jest czosnek, od którego w eksplorowa-
nych miejscowościach zaczyna się wieczerzę (o jego znaczeniu dalej).

Istotnym jest fakt, iż święto dla Bojków z nadsańskich miejscowości zaczyna 
się nie z chwilą rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej, lecz w momencie rytualne-
go obejścia gospodarstwa przez domowników (z wyłączeniem gospodyni, która 
w tym czasie czeka w izbie) oraz modlitwy w oborze, stajni i kurniku. Wynika to 
z faktu, iż hodowla zwierząt zawsze odgrywała tam istotną rolę i obok rolnictwa 
była znaczącym źródłem dochodów, w tym utrzymania a nawet przetrwania ro-
dziny. Zwierzęta hodowano i nadal hoduje się dla mleka, mięsa, siły pociągowej 
oraz nawozu. Do dziś w niemal każdym gospodarstwie są koń, jedna lub dwie 
krowy i drób, dlatego weterynaria ludowa oraz wierzenia i praktyki magiczne, 

3 P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, s. 302. W rejonie 
karpackim – w tym na Łemkowszczyźnie i Huculszczyźnie – znane jest obrzędowe obchodzenie 
z kutią wokół gospodarstwa, mające na celu ochronę przed burzą czy wróżenie, polegające na 
liczeniu ilości przyczepionych ziaren do sufitu po podrzucaniu potrawy do góry. Pomimo, iż są to 
zwyczaje dość powszechne, to w badanych miejscowościach takiego zastosowania tej potrawy nie 
zanotowałam. Więcej o obrzędowym wykorzystaniu kutii w: M. Horbal, „Diduch” („did”), kutia 
w rizdwjanij obrjadowosti Lemkiwszczyny. Typolohija ta semantyka, „Narodoznawczi Zoszyty” 
2012, nr 2 (104), s. 223-224.   
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mające na celu ich ochronę, należą do szczególnie cenionego zakresu wiedzy 
potocznej4. Okres bożonarodzeniowy jest szczególnym momentem zanurzenia 
w sacrum, zatem nie dziwi, iż w obrzędy włączone są te istoty, dzięki którym 
rodzina może przetrwać. 

„Najpierw gospodarz idzie do stajni z ziarnem, chlebem, solą i karmi bydło” 
(m., ur. 1931, Boberka); „Idziemy do stajni z chlebem i się modlimy. Dobrze, 
żeby chleb był okrągły. Nazywamy go geredżun” (k., ur. 1974, Boberka). Wy-
bór takiego kształtu chleba związany jest z faktem, iż krągłość symbolizuje 
dostatek, a więc płodność, która jest warunkiem przetrwania. Wniesienie ob-
rzędowego chleba do obory/stajni jest początkiem rytuału i od tego momentu 
każdy gest nabiera szczególnego znaczenia. Obecnie na eksplorowanym terenie 
coraz częściej pieczony chleb wigilijny zastępuje się pieczywem kupowanym, 
niemniej ono również nazywane jest geredżunem i spełnia analogiczną funkcję 
obrzędową. Niegdyś – jak opowiadała mi była mieszkanka Żurawina – do obo-
ry za gospodarzem domu wchodziła jedna z córek, która wnosiła wymiecione 
z izby śmieci i wysypywała je między krowy, „by stajnia nie była pusta” (k., 
ur. 1931, Żurawin). W Boberce po wspólnej modlitwie przy bydle i koniach 
gospodarze do dziś dnia dbają, by „kurę za ogon złapać, bo wtedy będzie miała 
pisklęta. Wystarczy kilka kur pociągnąć, nie trzeba wszystkie” (k., ur. 1974, 
Boberka). Z kolei rozmówczyni urodzona w Żurawinie mówiła: „Mama za-
wsze pamiętała, żeby na Wigilię kura miała jajko. Trzeba sprawdzić i mówić 
do każdej, nawet jak jajka nie ma: ty z jajkiem, ty z jakiem, ty z jajkiem…” (k., 
ur. 1923, Żurawin). 

Po modlitwie gospodarz z dziećmi wraca do domu, niosąc naręcza siana 
i słomy. Siano rozścielane jest na stole, ławie, krzesłach, zaś słomą wyściela się 
całą podłogę w izbie. Czynność ta wykonywana jest ceremonialnie, w milczeniu 
i z dbałością. Sianem tym następnego dnia rano gospodyni karmi krowy, wierząc, 
że będą dzięki temu zdrowe przez cały rok. Gospodarze, którzy sprzedają pro-
sięta na bazarze, przechowują część wigilijnego siana z przekonaniem, iż włożo-
ne do klatki przyciągnie dobrego kupca (k., ur. 1974, Boberka). Po zaścieleniu 
obrusu gospodarz zapala świeczkę i cała rodzina klęka do wspólnej modlitwy. 
Rytuał wkracza w najważniejszą fazę, nastrój staje się jeszcze bardziej uroczysty, 
a wszystkie czynności wykonywane są z podniosłością, nawet te, które mają ele-
menty zabawy, jak choćby symboliczne szukanie grzybów w słomie. 

Marija Turjans’ka, zapisując w 1934 roku zwyczaje na Boże Narodzenie 
w Ternawie Wyżnej5, zanotowała zwyczaj imitowania zbierania grzybów. „Póź-

4 Ilość zachowanych przekazów oraz wielość recept ludowych świadczy o znaczeniu, jakie 
do dziś odgrywa w tym regionie bydło mleczne oraz jaką rolę odgrywało niegdyś. Więcej: O. So-
larz, Zepsuta krowa. O pohankach, borsjukaniach i urocznych oczach w wierzeniach Bojków, [w:] 
Ukraińcy – historia i kultura, red. A. Kijas, Szreniawa 2011, s. 171-181.

5 M. Turjans’ka, Bojkiws’ki zwyczaji z Rizdwjanych Swjat, Nowoho Roku j Jordanu, „Litopys 
Bojkiwszczyny” 1934, cz. 3, r. IV, s. 31. 
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niej każdy z rodziny bierze kij i szuka grzybów. Tymi patykami wymachują po 
kątach i mówią Ja hłyp, a tam hryb, ja ptryklak, a tam pjat’, ja siw, a tam sim, 
ja lih, a tam pownyj mich”6. Zwyczaj ten, pomimo upływu kilkudziesięciu lat, 
wciąż jest żywo odtwarzany, a jego trwanie wynika z wiary, iż dzięki imitacji 
wykonanej w tym szczególnym momencie roku, można stworzyć pomyślną dla 
siebie rzeczywistość. „Ten, kto szuka grzybów na Wigilię, tan latem znajdzie 
ich dużo w lesie” (k., ur. 1974, Boberka); „To dzieci na Wigilię zbierają. Paty-
kiem. I ten patyk chowa się, a później jak idzie się na grzyby, to się go bierze” 
(k., ur. 1923, Żurawin). Turjans’ka zanotowała również, iż zaraz po wniesieniu 
do izby słomy, gospodyni ruchami i głosem udaje kwokę7. Podobny zwyczaj 
– jednak w wykonaniu gospodarza – istnieje w Boberce: „Najpierw zapala się 
świeczkę, modli się, a później gospodarz meczy, beczy i gdacze. Meczy, by się 
cielęta rodziły, kwocze, by się kury rozmnażały” (m., ur. 1931, Boberka). W tej 
samej miejscowości do dziś praktykuje się turlanie w rozścielonej na podłodze 
słomie: „Turlają się jak koń w słomie. Dzieci się turlają. W tej słomie dobrze 
przenocować, bo człowiek nie będzie się bał burzy” (m., ur. 1931, Boberka). 
Wierzy się również, że dzięki temu nie będą przez cały rok bolały plecy, stąd 
w słomie turlają się nie tylko dzieci, ale wszyscy domownicy, łącznie z osoba-
mi starszymi (k., ur. 1974, Boberka). 

Ważnym elementem przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej, o którym pa-
mięta gospodyni, jest postawienie pod stołem wiadra z wodą. Zwyczaju tego 
przestrzega wielu mieszkańców Boberki, wierząc, że napojona nią nazajutrz kro-
wa będzie przez cały rok dobrze się doiła (k., ur. 1974, Boberka oraz m., ur. 1931, 
Boberka). Była mieszkanka Żurawina pamiętała również o zwyczaju oplatania 
nóg stołu łańcuchem, lecz jak przyznała „ci, co wiedzą to owijają, my nie owija-
my” (k., ur. 1923, Żurawin). Niezamężne dziewczęta zanim zasiądą do wieczerzy 
strzygą końcówki włosów i wrzucają do pieca „by włosy dobrze rosły i były 
zdrowe” (k., ur. 1994, Boberka). 

Wieczerza wigilijna

Pierwszą czynnością przy stole, którą do dziś wykonuje wielu mieszkańców 
eksplorowanych miejscowości, jest nadgryzienie nieobranego z łupiny ząbka 
czosnku. Wierzy się, iż chroni on od wszelkiego zła, ale przede wszystkim przed 
istotą demoniczną nazywaną błud, która omamia człowieka w lesie lub na polu 
i doprowadza do stanu, w którym znane rzeczy i miejsca raptem stają się obce 

6 W tłumaczeniu: Ja łyp, a tam grzyb, ja klęk, a tam pięć, ja siadam, a tam siedem, ja leg, a tam 
pełny miech. Tłumaczenie za: M. Turjans’ka, Zwyczaje Bojkowskie na Boże Narodzenie, Nowy Rok 
i Jordan [w:] Wybór tekstów etnograficznych o dawnej Bojkowszczyźnie Zachodniej, red. O. Solarz, 
Nowica 2015, s. 181.  

7 M. Turjans’ka, Bojkiws’ki…, op.cit., s. 31. 
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i straszne8. Podstawowym i do dziś powszechnie stosowanym środkiem apotro-
peicznym jest właśnie czosnek z wieczerzy wigilijnej, który należy przez cały rok 
nosić w kieszeni, by z nadejściem kolejnych świąt Bożego Narodzenia wymienić 
na świeży. Taką relację zanotowałam od wielu moich rozmówców: „Na błud po-
maga czosnek, który jadło się w czasie Wigilii. Nadgryźć, ale nie dojeść. Chroni 
od wszystkiego. Trzeba go nosić w kieszeni” (k., ur. 1974, Boberka); „Trzeba 
mieć ze sobą czosnek z Wigilii. Nosić ze sobą. Jak człowiek zabłądzi, przyklęk-
nąć, odmówić Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, zjeść go i droga się odnajdzie” (k., 
ur. 1935, Boberka); „Trzeba nosić ze sobą czosnek z Wigilii. Trzymać w kie-
szeni” (k., ur. 1962, Boberka). Pomóc ma również samo wspomnienie czosnku, 
a także innych potraw lub jakiegokolwiek elementu związanego z Wigilią: „Jak 
człowiek błądzi, to trzeba umieć wyznanie wiary i wspomnieć, w jaki dzień tygo-
dnia była Wigilia” (k., ur. 1928, Łopuszanka); „Jak błud chwyci w lesie, to trzeba 
pomyśleć, co się najpierw jadło na wieczerzę wigilijną – czosnek i chleb. Wtedy 
usiąść i odejdzie” (k., ur. 1939, Nyżnia Jablinka); „Trzeba wspomnieć pierwszą 
potrawę na wieczerzy wigilijnej. Błud jest straszny” (k., ur. 1954, Szandriweć); 
„Trzeba usiąść i przypomnieć, com jadła na wieczerze wigilijną. Najpierw czo-
snek się gryzie. I wtedy przechodzi. Usiąść trzeba” (k., ur. 1923, Boberka). Jedna 
z rozmówczyń opowiadała:

Sama jeden raz zabłądziłam, to jeszcze za kołchozu było, na wieczór. Szłam krów 
szukać, chłopak krowy zgubił, mgła była. Słyszę, że gdzieś tam krowa muczy. Wy-
szłam na polu, przywidziało mi się, że tam jest wielki las, że go nie przejdę. Znala-
złam polną drogę, usiadłam i dawaj się żegnać. Dziesięć razy Ojcze Nasz i zaczęłam 
myśleć, z kim jadłam wieczerzę wigilijną. I jakby mi ktoś bielmo z oczu ściągnął. 
Patrzę – jestem na drodze, którą znam. Las był zwykły przede mną, a wcześniej mi 
się wydawało, że to las, jak przepaść jakaś. To błud był (k., ur. 1940, Limna).

Połączenie czosnku ze świętem Bożego Narodzenia w wierzeniach ma szczegól-
ne znaczenie, ponieważ dubluje moc, czyli zwiększa szansę ochrony przed siłami 
nieczystymi. Już sam czosnek przez swój intensywny zapach w zwyczajach wie-
lu narodów, zarówno w Europie, jak i w Azji, wykorzystywany był jako ochrona 
przeciw czarownicom, „urocznym” oczom oraz jako apotropeion w czasie wesel 
czy porodów. 

Zgodnie z dawnymi wierzeniami i praktykami magicznymi zalecano posiadanie 
czosnku w momentach wiążących się z przekraczaniem granicy, kiedy pojawia-
ło się zbyt wielkie niebezpieczeństwo zetknięcia z mocami nie z tego świata. 
Umieszczano go więc np. na stołach wigilijnych wśród innych przedmiotów 
o funkcjach apotropeicznych (siekiera, gwóźdź), co było zwyczajem znanym 
w wielu regionach Europy. […]  W trakcie ruskiej Wigilii kładziono na środku, 

8 Więcej na temat demonologii eksplorowanego terenu, w tym wierzeń w związanych z błudem: 
O. Solarz, W świecie bojkowskich demonów. Materiały z badań w powiecie turczańskim, [w:] Łem-
kowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. V, Słupsk – 
Zielona Góra – Svidnik 2015, s. 762-765.
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po bokach i na rogach stołu dwanaście kawałków czosnku, który chronić miał 
świąteczną wspólnotę przed demonami i duchami zmarłych. Dzięki temu, iż ka-
wałki czosnku znajdowały się w niezwykłej czasoprzestrzeni święta, nabierały 
jeszcze większej mocy9.  

Inną czynnością ochronną wykonywaną podczas Wigilii jest wiązanie przez 
gospodynię po wieczerzy wszystkich widelców, z wiarą, iż dzięki temu „bydło 
nie będzie się rozbiegało” (k., ur. 1923, Żurawin) lub „rodzina przez cały rok 
będzie razem” (k., 1934, Boberka). Sam zwyczaj związywania opiera się na zasa-
dzie analogii, iż podobne działa na podobne. Zasadę tę – zarówno w lecznictwie 
ludowym, w obrzędowości rodzinnej, kalendarzowej, jak również we własnych 
„kreatywnych” rytuałach – Ukraińcy powszechnie stosują do dziś. Wykorzystuje 
się ją między innymi w leczeniu „lęku” (perelaku) u dzieci, okadzając fragmen-
tem bądź reprezentantem tego, czego dziecko się przestraszyło. I tak w Karpa-
tach, gdy dziecko wystraszy się psa, okadza się sierścią zwierzęcia10, gdy nie-
boszczyka – fragmentem jego odzieży, gdy księdza, to odzieżą księdza (k., ur. 
1934, Szandriweć). Zatem rytuał symbolicznego „związywania do kupy” odnosi 
się do wierzenia, iż czynność ta wykreuje rzeczywistość, czyli przyniesie do-
słowny skutek i bydło w czasie wypasu będzie trzymało się razem. Odwrotny 
skutek miałoby rwanie, plątanie czy supłanie sznurków/nici będących symbolem 
życia („nić życia”). Wówczas – zgodnie z myśleniem magicznym – mogłoby 
to doprowadzić do „poplątania/zasupłania życia”, czyli do komplikacji, a nawet 
śmierci obiektu działań magicznych. 

W Boberce w czasie wieczerzy wigilijnej znany jest zwyczaj rzucania fasolą 
za siebie. Czynność tę wykonuje najmłodsze dziecko w rodzinie, imitując z każ-
dą podrzucanym ziarnem odgłosy zwierząt domowych. Ma to ochronić bydło 
w czasie wypasu, by się nie gubiło (k., ur. 1974, Boberka). Bycie razem/wspól-
notowość w eksplorowanych miejscowościach odgrywa ogromne znaczenie, stąd 
wieczerzę spożywa się ze wspólnych misek, wierząc, że rodzina będzie razem 
przez cały rok. Wszelkie znaki, które pojawiają się w czasie Wigilii, są nieprzy-
padkowe, dlatego wymagają interpretacji: jeśli łyżka spadnie ze stołu, to ktoś 
z rodziny tego roku umrze (k., ur. 1923, Żurawin); gdy gasi się wigilijną świecz-
kę, uważnie obserwuje się dym – gdy przesuwa się w stronę progu, oznacza to, 
że ktoś odejdzie z domu, i odwrotnie, gdy ścieli się po izbie, to wszyscy będą 
razem (k., ur. 1923, Żurawin). Nie powinno się w czasie wieczerzy wstawać zza 
stołu, jak również stołu nie obchodzić: „Z tej strony, z której się weszło, z tej też 
wyjść. Na weselach u nas tak samo się robi. Mówią, że nie będzie się wiodło, taki 
zwyczaj” (k., ur. 1974, Boberka). 

9 P. Kowalski, op.cit., s. 43. 
10 S. Hwozdewycz, Ełementy dochrystyjans’kych wiruwan’ u suczasnij rodylnij obrjadowosti 

ukrajinciw, „Narodoznawczi Zoszyty” 2003, nr 1-2, s. 122.
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Rozpatrując ostatnie wierzenie poprzez trójfazowy model obrzędu przejścia 
Arnolda van Gennepa, spożywanie wieczerzy wigilijnej – od momentu, gdy do-
mownicy siadają do stołu, aż do odejścia od niego – jest wejściem do zasadniczej 
fazy obrzędu, zwanej liminalną, w której następuje mistyczne przeistoczenie11. 
Na tym etapie dochodzi do łączności z sacrum i odbywa się najbardziej wyma-
gająca i tajemnicza część procesu przemiany. Victor Turner, rozwijając teorię van 
Gennepa, stwierdził, że wówczas adept oczekiwanego nowego statusu społecz-
nego nie jest „ani tu, ani tam”, jest symbolicznie bezbronny12. Wszelkie pojawia-
jące się wtedy aberracje (cofanie się/inwersja) mogą zakłócić proces transforma-
cji, czyli wpłynąć na pomyślność i zdrowie uczestników rytuału. Tym bardziej, iż 
wśród żywych przebywają dusze zmarłych przodków, którym pozostawia się na 
noc pożywienie na stole (k., ur. 1974, Boberka). Dusze te po tej szczególnej nocy 
winny wrócić tam, skąd przyszły. 

Lecznictwo

Czasoprzestrzeń okresu bożonarodzeniowego nawiązuje do idei Prapoczątku 
i odgrywa rolę zasadniczą w magii leczniczej, ponieważ właśnie najlepszymi 
porami dla praktyk magicznych są wszelkie święta, które w tradycyjnej wizji 
czasu cyklicznego wieńczą pewien etap, by zacząć następny. Są jednoczesnym 
początkiem i końcem, temporalną szczeliną, przez którą wnika sacrum. Moment 
likwidacji granic odbierany jest jako pełnia, istniejąca przed rozpadem jedności. 
W cyklu lunarnym jest to okres nowiu, łączony z narastaniem oraz okres pełni, 
związany z powolnym zanikaniem. W rytmie tygodniowym jest to początkowy 
i końcowy dzień tygodnia, czyli niedziela i poniedziałek, bądź sobota i niedziela 
oraz środkowy dzień – środa lub czwartek. W cyklu dobowym – to wschód i za-
chód słońca oraz południe i północ. Natomiast w cyklu rocznym jest to przesile-
nie letnie i zimowe oraz równonoc wiosenna i jesienna13.

Spośród zanotowanych przez mnie różnych praktyk leczniczych wiele zwią-
zanych jest właśnie z Bożym Narodzeniem, czyli z dniem przesilenia zimowego. 
Taki wybór nie dziwi, ponieważ to święto w swojej przedchrześcijańskiej istocie 
reaktualizowało kosmogonię – było zwycięstwem światła nad ciemnością, życia 
nad śmiercią. Od tego momentu zaczyna przybywać dnia i ubywać nocy. Odna-
wia się świat, z chaosu wyłania się nowy porządek. Na wieczerzę wigilijną przy-
chodzą dusze zmarłych przodków, w nocy zwierzęta mówią ludzkim głosem, 
a potrawy mają funkcję apotropeiczną. Wierzenie te podkreślają mediacyjność 

11 A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, tłum. B. Biały, War-
szawa 2006, s. 45. 

12 V.W. Turner, Liminalność i communitas, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicz-
nej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 241. 

13 K. Górny, Czas i przestrzeń w magii leczniczej (zarys problematyki), „Literatura Ludowa” 
1996, nr 2, s. 23-24.  
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okresu bożonarodzeniowego, stąd ilość przepisów medycyny ludowej – szcze-
gólnie związanych z leczeniem uroków – które nawiązują do tego czasu. 

Wiara w uroki to skomplikowany i dość spójny system wierzeń, których 
podstawą jest przekonanie, iż człowiek może poprzez spojrzenie lub pochwałę 
świadomie lub nieświadomie wyrządzić szkodę innemu człowiekowi, zwierzę-
ciu, roślinie, rzeczy lub procesowi. Alan Dundes stwierdził, że przekonania te 
są rozpowszechnione w całym indoeuropejskim oraz semickim świecie i trudno 
znaleźć drugie tak znaczące i powszechne wierzenia ludowe14. Tę konstatację po-
twierdzają przeprowadzone przeze mnie badania terenowe na Bojkowszczyźnie, 
gdzie praktykami magicznymi leczy się wiele schorzeń, jednak bezkonkurencyj-
nymi w tym zakresie są praktyki lecznicze związane właśnie z urokami, zaś wie-
le z nich bazuje na uzdrawiającej mocy okresu bożonarodzeniowego15: „Jeżeli 
dziecko ktoś zauroczy, to trzeba wypić wodę jordańską albo bożonarodzeniową 
i pomodlić się. Dała wody, powiedz „Ojcze nasz” (k., ur. 1962, Boberka); „Po 
Świętej Wieczerzy, kiedy zwiążą łyżki do kupy, żeby rodzina była razem i na 
drugi dzień te łyżki myją, to tą wodę, pomyje przelać do butelki i trzymać cały 
rok. Nią zmywają od uroków wszystkich i starych i młodych. Kiedyś tak wszyscy 
starzy ludzie robili” (k., 1934, Boberka); „Na Wigilię naciosaj toporkiem dzie-
więć trzasek i podpal, żeby zrobił się z tego węgiel. Weź wodę święconą w pół-
litrowy słoik i nożem z pieca wrzucaj węgielki do wody, licząc: »Nie dziewięć, 
nie osiem, nie siedem… i tak do nie nic«. Zrób tak trzy razy. Ta woda jest na cały 
rok, można nią obcierać dziecko wierzchnią strona dłoni, jak ma uroki” (k., ur. 
1841, Boberka).

Jedna z rozmówczyń opisała aż trzy sposoby, bazujące na przekonaniu 
o szczególnej skuteczności okresu bożonarodzeniowego: „Nabrać wody przed 
wschodem słońca, nienapoczęta woda po Wigilii z 7 stycznia, tak żeby nikt nie 
widział i z nikim nie rozmawiać. Schować ją i zmywać nią zauroczone bydło”; 
„Trzeba wziąć wodę, w której kąpali karaczun [obrzędowy chleb pieczony 
w noc na wigilię Bożego Narodzenia, nazywany też geredżun, który polewa 
się wodą, co nazywane jest kąpielą – O.S.], dolać wody z pieniędzmi, w której 
wszyscy się myli na 7 stycznia i dolać pomyj z mycia naczyń po Wigilii. To 
się chowa i kropi się bydło, jak pierwszy raz idzie na pastwisko”; „Bierze się 
zwyczajną wodę, dolewa święconej, trzeba do tego naskrobać sadzy z bożona-
rodzeniowych krzyży [robi się je na ścianach świeczką w dzień Wigilii – O.S.], 
zmyć wszystkie klamki w domu, później każdy niech napluje [domownik – 
O.S.], na koniec umyć tym zauroczone dziecko. Później wylewa się tam, gdzie 

14 A. Dundes, Suche ta mokre oko. Eseji pro indojewropejs’ke ta semits’ke switobaczennia, [w:] 
Studiji z intefralnoji kulturolohiji. Thanatos, Lwiw 1996, s. 132.

15 Więcej na temat wiary w uroki na eksplorowanym terenie: O. Solarz, „Tfu, tfu – ne imut’sja 
wroky” – czyli o domowych sposobach odczyniania uroków wśród Bojków (na podstawie współcze-
snych materiałów z powiatu turczańskiego), [w:] Bieszczady: natura – kultura, red. H. Kosętka, R. 
Gadamska-Serafin, J. Mazur-Fedak, Sanok 2011,  s. 189-202.
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nikt nie chodzi i tę miskę czy kubek przewrócić trzeba do góry dnem” (k., ur. 
1954, Szandriweć). Podobnie jak w przypadku wierzeń o istocie nazywanej 
błud, pomóc może już samo wspomnienie Wigilii. Jeden z moich rozmówców 
tak chronił się przed urocznymi oczami: „Mam taką sąsiadkę, ma koszmarnie 
uroczne oczy. Jak przechodzi koło mnie, to sobie myślę: »Byś sobie policzyła 
na Wigilie łyżki na stole«. Wiem, że nie policzy, dlatego mnie nie zauroczą” 
(m., ur. 194, Ternawa). 

Prócz uroków akcesoriami wigilijnymi leczy się też chorobę skórną nazywaną 
róża. Służy do tego przędziwo, którym obwiązuje się na krzyż geredżun. Przę-
dziwo należy przez kilka dni potrzymać na chlebie, następnie odwiązać i scho-
wać. Gdy w rodzinie czy sąsiedztwie zdarzy się choroba, z przędzy należy zrobić 
cztery kupki i spalić na lnianej chustce, następnie odwrócić i owinąć nią na dobę 
chore miejsce. Przed tym należy powiedzieć: „Boże dopomóż” (k., ur. 1935, Bo-
berka). 

Dzień Wigilii istotny jest również dla osób parających się leczeniem, ponie-
waż tego dnia powinny przestrzegać postu. W zapisanych przeze mnie relacjach 
post wigilijny jest warunkiem zachowania mocy terapeutycznej. Szczególnie 
znaczące jest to dla osób, które leczą ukąszenia żmii formułami magicznymi. 
„Mnie nauczyła ciotka męża. Trzeba przestrzegać postu minimum przez pięć dni: 
na Wigilię, w niedzielę przed Trójcą, przed świętym Janem i piątek wielkanocny. 
Inaczej nie będzie działało” (k., ur. 1940, Boberka); „Żeby mieć siłę odmawiać 
ukąszenie żmii, to trzeba pościć minimum pięć dni: przed Wigilią, na Wigilię, 
w wielkanocny piątek, na Zwiastowanie i na Spasa. Nie można nic pić i jeść przez 
cały dzień […] Raz na Wielkanoc przypadło Zwiastowanie i jedna nie pościła, 
a ja pościłam. Później ludzie mówili, że od niej już nie pomagało, a ode mnie 
pomaga” (k., ur. 1940, Boberka); „Modlitwę od żmii może odmawiać każdy, bo 
Bóg nas stworzył i dał każdemu taki dar […] Ale trzeba pościć w piątek przed 
Wigilią, na Wigilię i w piątek przed Zwiastowaniem” (k., ur. 1932, Boberka). 

Demon domowy

Kazimierz Moszyński analizując materiały z terenu Słowiańszczyzny stwier-
dził, iż postać demona domowego jest daleko niejednoznaczna, albowiem łączy 
w sobie elementy kultu przodków z kultem opiekuna domowego16. W wierze-
niach eksplorowanego terenu jednocześnie trzy postacie odpowiadają temu obra-
zowi: domowyk, hodowaniec i pidtramnycia.  W świetle zebranych przeze mnie 
materiałów za cechami kultu demonów opiekuńczych przemawia fakt nałoże-
nia na postać hodowańca obrazu żmii, która zgodnie z tamtejszymi wierzenia-
mi mieszka w obrębie każdego domostwa. Tę istotę moi rozmówcy nazywali 
pidtramnycia od słowa tram, oznaczającego dolną poziomą belkę konstrukcyj-

16 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2:  Kultura duchowa, Warszawa 1967, s. 660-668.
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ną, która często też spełnia rolę progu. W opiniach moich rozmówców funkcja 
i stopień szkodliwości tej istoty jest niejednoznaczna. Część osób uważała, że 
jest neutralna, co można przypisać właśnie utożsamieniu z hodowańcem, a więc 
istotą, która może przy odpowiednim traktowaniu służyć rodzinie pomocą. Istotę 
tę również nazywa się domowykiem. 

W opowieściach moich rozmówców często pojawiał się motyw karmienia de-
mona domowego niesoloną strawą w czasie Wigilii: „W czasie wieczerzy wigilij-
nej dawali jedzenie pod stół, albo wynosili tam, gdzie był” (k., ur. 1940, Limna); 
„Na Wigilię kto miał domowyka, to przed wieczerzą niósł mu do stodoły kolację. 
Jeszcze zanim świeczkę zapalili i siedli do wieczerzy” (m., ur. 1931, Boberka); 
„Jak wieczerzę wigilijną spożywano, to trzeba było mu na węgieł wystawić, żeby 
sobie zabrał” (k., ur. 1928, Łopuszanka); „On był pomocnikiem, trzeba mu było 
dawać robotę, a w Wigilie dawać niesolone. Sąsiad dał mu posolone, to mu bydło 
porozganiał w oborze” (k., ur. 1923, Boberka).

Karmienie domowyka w Wigilię Bożego Narodzenia może wskazywać na 
kult zmarłych, bo właśnie tego dnia zapraszano do wieczerzy dusze przod-
ków17. Równie istotny jest motyw niesolonej potrawy, bowiem w wierzeniach 
sól, obok funkcji apotropeicznej czy mediacyjnej, stosowana jest też jako ope-
rator zmiany – służy przekształcaniu rzeczywistości. Zakaz posługiwania się 
nią w czasie wieczerzy wigilijnej wynika z faktu, że jej zastosowanie, przed do-
pełnieniem wszystkich rytuałów, odgradza światy, a w tym konkretnym przy-
padku odgradza siły reprezentujące zaświaty od ludzkiej ekumeny18. Nie dziwi 
więc, że w opowieściach często pojawia się motyw furii domowyka, który po 
nakarmieniu go soloną potrawą został odizolowany – odrzucony przez ludzi/
gospodarza.

Burze, chmury gradowe i prognozowanie pogody

Na eksplorowanym terenie jednym z najbardziej wzbudzających trwogę zja-
wisk atmosferycznych była/jest burza oraz grad. Silne wyładowania, połączone 
z gradem, zagrażają ludziom, bydłu i urodzajowi, stąd w wierzeniach Bojków 
można zaobserwować znaczną ilość praktyk, mających chronić dom, gospodar-
stwo i pole. Najwięcej działań związanych jest z okresem wielkanocnym, w cza-
sie którego funkcję apotropeionów nabywają przedmioty święcone, wnoszone do 
cerkwi19. Niemniej, w okresie bożonarodzeniowym również wykonuje się czyn-

17 K. Moszyński przedstawiając zwyczaj białoruski, cytuje P. Demidowicza: „Domowy […] 
mieszka zwykle w kleci […] i wychodzi tylko na »dziady«, aby wziąć udział w ogólnej wieczerzy 
[…] Przy tym bardzo go honorują i okazują mu wielkie poważanie: drogę od komory do stołu 
zaściela się białym płótnem, jedzeniem zaś częstuje się go jak najlepszym, głownie – mlekiem”.  
K. Moszyński, op.cit., s. 663.

18 P. Kowalski, op. cit., s. 526.
19 Patrz: O. Solarz, Wielkanoc chroni…, op.cit., s. 193-194.   
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ności, które mają zapewnić ochronę, przy czym uważa się je za silniejsze, gdyż 
związane są z formułami magicznymi i mają charakter cykliczny. 

 W medycynie ludowej wykorzystywanie formuł magicznych jest praktyką 
powszechną, w niektórych przypadkach wręcz nieodzowną. Część przypadłości 
lud leczył/leczy jedynie magicznym gestami czy przedmiotami, jednak uważa 
się, że wykorzystanie słów w rytuale wzmacnia jego moc sprawczą. Nie wszyst-
kim dostępna jest ta wiedza, dlatego niewtajemniczeni w sytuacjach poważnych, 
gdy nie pomagają domowe metody, zwracają się do kogoś znającego właśnie 
formuły. Dotyczy to również ochrony domostwa przed zjawiskami atmosferycz-
nymi. Teksty zamów nie mają jednorodnego charakteru. Jak zauważyła Magda-
lena Zowczak, klucza do ich symboliki należy szukać z jednej strony w dawnych 
mitach i w lokalnym kolorycie małych wiejskich społeczności, a równocześnie 
w spuściźnie chrześcijańskich legend i apokryfów czy łacińskich formuł magicz-
nych20. Zaklęcia wykorzystują wielopłaszczyznową symbolikę i metafory będą-
ce produktem synkretyzmu światopoglądowego, jak również zawierają szereg 
przekręceń i przeinaczeń, będących efektem niezrozumienia tekstu przez samych 
użytkowników owych formuł – stąd należy je odczytywać na wielu poziomach 
interpretacyjnych.

W Boberce zanotowałam dwa oryginalne i rzadko już dziś spotykane sposo-
by ochrony przed burzą i chmurami gradowymi. Obydwa złożone są z dwóch 
etapów, przy czym pierwszy etap wykonywany jest przed Wigilią i zgodnie ze 
słowami rozmówczyni pomaga na burzę: „Trzeba pościć w czasie Wigilii i przed 
wieczerzą zaprosić burzę do stołu. Kiedy wiosną idzie burza, to trzeba obejść 
wszystkie rogi domu, ale zaczynać z tej strony, od której idzie burza. Na każdym 
rogu trzeba powiedzieć: „Piękna-najpiękniejsza, prosiłam cię na wieczerzę, wte-
dy nie przyszłaś, to nie przychodź dziś” (k., ur. 1940, Boberka). Drugi sposób jest 
podobny, nieco bardziej rozbudowany, lecz nie zawiera elementu modlitwy na 
rogach domostwa i dotyczy nie tylko burzy, ale też chmur gradowych: 

To trzeba robić, jak chmura granicy wsi nie przejdzie, bo jak przekroczy i wejdzie 
do wsi, to już nie pomoże. Na Wigilię trzeba pościć. Jak już stoi wieczerza na stole, 
to trzeba wyjść na dwór, przeżegnać się małym palcem „W imię Ojca i Syna i Du-
cha Świętego. Amen”. Później powiedzieć: „Piękna-najpiękniejsza, zapraszam cię 
na wieczerzę. Jak nie będzie cię na wieczerzy, niech cię nie będzie przez cały rok”. 
Po tym zmówić „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario”. Trzeba to zrobić na trzy strony: 
zacząć od prawej, środek i do lewej. Bo chmura przychodzi z różnych stron. Za 
każdym razem trzeba się przeżegnać i to powiedzieć. A potem, jak chmura idzie, 
to wyjść na dwór, przeżegnać się „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen” 
i powiedzieć: „Piękna-najpiękniejsza, prosiłam cię na wieczerzę, wtedy nie przy-
szłaś, to nie przychodź dziś”. I na koniec „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario” (k., ur. 
1941, Boberka). 

20 M. Zowczak, Mitologia zamów i mistyka zamawiania na podstawie współczesnych mate-
riałów z Wileńszczyzny, „Literatura Ludowa” 1994, nr, 4/6, s. 3-4.
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Bojkowie zjawiska pogodowe prognozują na podstawie pogody na Boże Na-
rodzenie. Wierzy się, że jaka pogoda jest tego dnia, taka będzie na Wielkanoc  
(k., ur. 1947, Boberka) oraz „Jeżeli na Boże Narodzenie pogoda jest fajna, to 
będzie fajne lato” (k., ur. 1923, Żurawin).       

  
Zakończenie

Przedstawione elementy związane z obrzędowością bożonarodzeniową Boj-
ków pokazują, jak silny wpływ na konstruowanie rzeczywistości odgrywa ma-
giczny światopogląd. Wiele przedmiotów lub czynności związanych ze świę-
tem religijnym nie posiada jedynie religijnego charakteru, bowiem koegzystuje 
z czynnikiem magicznym, implikującym wiarę, iż własnymi działaniami można 
wpływać na świat. Członkowie społeczności, w których znaczącą rolę odgrywa-
ją elementy tzw. myślenia magicznego – a do takich można zaliczyć mieszkań-
ców eksplorowanego przeze mnie terenu – wierzą w możliwość panowania nad 
przyrodą za pomocą rytuałów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W tym 
sensie to, co w obrzędowości bożonarodzeniowej Bojków zdawać by się mogło 
działaniem opartym na nielogicznych pobudkach, jest realizacją przysłowia: Jak 
sobie pościelesz, tak się wyśpisz”. 
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Słowa kluczowe: kolęda, pląs, taniec, trembita, instrumenty muzyczne, Huculszczyzna.

Wstęp

Prowadzone w latach 2008-2012 badania huculskiej tradycji kolędniczej wy-
kazały, że formy kolędowania mieszkańców wschodniego krańca Karpat (Ukra-
ina) można zaliczyć do najbardziej rozbudowanych i żywotnych obrzędów nie 
tylko w Karpatach, ale także poza ich granicami, wszędzie tam, gdzie osiedlali 
się koloniści europejscy i gdzie znana była tradycja kolędowania1. Obrzęd ten, 
mówiąc w dużym uproszczeniu, wywodzi się z harmonijnie zespolonych na 
gruncie tej tradycji różnych prasłowiańskich i rzymskich obrzędów o charakte-

1 J. Cząstka-Kłapyta, Kolędowanie na Huculszczyźnie, Kraków 2014, ss. 560.
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rze agrarnym i zaduszkowym2. Fenomen huculskiej tradycji kolędowania określa 
z jednej strony fakt nieprzerwanej zawirowaniami historycznymi ciągłości jej 
kultywowania, z drugiej zaś przetrwanie na jej gruncie typowo ludowego, w pod-
stawach przedchrześcijańskiego pierwowzoru kolędowania, który ze względu na 
swoją funkcję, poetykę, wewnętrzne przesłanie jest najbliższy typowemu ludo-
wemu wzorcowi kolędowania3. Proces akulturacji spowodował, że w ramy tego 
obrzędu został wchłonięty starosłowiański pląs, przez Hucułów określany jako 
pljes, który  jako pierwszy gatunek o charakterze tanecznym należy do najstar-
szych wytworów choreograficznych dawnych Słowian4 i ma najprawdopodob-
niej najstarszy rodowód ze wszystkich kolęd i obrzędowych tańców znanych na 
Huculszczyźnie5. Praktyka wykonywania kolędniczych pląsów w Karpatach wy-
stępuje jeszcze, choć już bardzo sporadycznie, na terenie Rumuni (Bucovina)6. 
Fakt przetrwania na  Huculszczyźnie tej unikatowej formy kolędowania wynika 
m.in. stąd, że huculskie kolędowanie aż do II połowy XIX wieku pozostawało nie 
tknięte wpływami chrześcijaństwa i z uwagi na swoją wybitnie sakralną – religij-
ną – funkcję potrafiło przetrwać ponad pięćdziesięcioletni okres ateizacji zwią-
zanej z próbą jego całkowitego wykorzenienia7. Sakralny, magiczny wymiar tej 
tradycji określa chęć jego jak najwierniejszego odtwarzania wraz z całą podbudo-
wą ideologiczno-wierzeniową, w której kryją się treści, gesty, zachowania często 
nie zrozumiałe nawet dla samych kolędników, którzy wierzą, że ich powtarzanie 
z pokolenia na pokolenie ma ukryty, magiczny, sprawczy sens. Podobnie war-
stwa muzyczna, wpisana w cały przebieg obrzędu, oraz niezwykle silne zaanga-
żowanie emocjonalne uczestników tego obrzędu potęgują jego sakralny i trans-
cendentny wymiar. Zaskakujące jest zachowanie wiary w magiczno-mediacyjną 
funkcję instrumentów towarzyszących kolędowaniu, jak: skrzypce, trembita, 
rogi, z których zwłaszcza te dwa pierwsze mają według Hucułów słyszeć zmarli. 
Stopień żywotności, jaką prezentuje ten obrzęd, wynika również z trwającego 
już od II połowy XIX wieku ciągłego dowartościowywania tego regionu przez 
etnografów, podróżników i turystów. Jednak kluczową rolę odegrał tu bardziej 
tolerancyjny stosunek duchowieństwa cerkiewnego niż kościoła łacińskiego do 
tradycji ludowych, w tym do obrzędu kolędowania, który w tej formie, w jakiej 
się zachował, został przez Cerkiew zaakceptowany na początku XX wieku. In-
teresujące, że współczesna religijność Hucułów realizuje się bardziej na gruncie 

2 Ibidem, s. 108-126.
3 J. Bartmiński, Ludowe kolędy apokryficzne, [w:] Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce 

i w krajach słowiańskich, red. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoń, Tarnów 1995, s. 319. 
4 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 2, Warszawa 1968, s. 384.
5  R. W. Harasymczuk, Tańce huculskie, Lwów 1939, wydanie wznowione w języku ukraińskim 

w 2009 roku we Lwowie, s.182.
6 http://you tube: OBICEIURI, URATURI si DATINI de ANUL NOU din BUCOVINA 2016-

2017.
7 J. Cząstka-Kłapyta, op.cit., s. 60.
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tego obrzędu niż na dogmatyce cerkiewnej i udziale w liturgii świętej. Żywotność 
kolędowania huculskiego wynika więc po pierwsze z jego sakralnego charakteru 
i silnego osadzenia we współczesnej kulturze religijnej Hucułów, która prezen-
tuje najstarsze stadium religii chrześcijańskiej, tzw. chrześcijaństwo kosmiczne8, 
po drugie bazuje na oralności pierwotnej, która przeplata się z oralnością wtór-
ną (przekaz medialny związany z rejestrowaniem tradycji i piśmienny związany 
z zapisami tekstów kolęd), po trzecie wynika z jego podatności na reagowanie 
na wszelkie zmiany o podłożu społeczno-politycznym, co przejawia się głównie 
w treści tekstów pljesu. Zasadniczy zrąb treści kolęd huculskich bazuje na świa-
topoglądzie magiczno-wierzeniowym związanym z mitologią dawnych Słowian. 
Stąd teksty kolęd huculskich przepełnione są bogatą symboliką zawierającą m.in. 
odniesienia kosmiczne (solarne, lunarne), które znajdują także swoje odzwiercie-
dlenia w układach formalnych pljesu. Nowy mitotwórczy charakter o zabarwie-
niu narodowym nadały tej tradycji powstające nieustannie od około 1991 roku 
treści kolęd – pljesów o charakterze patriotycznym. Treści tych kolęd pozwa-
lają odbudowywać Hucułom zarówno poczucie odrębności etnicznej, jak i toż-
samości z narodem ukraińskim. Stały się także czynnikiem normującym życie 
społeczne przez zawarte w nich idealne wzory postaw i zachowań. Nieustannie 
idealizują także współczesny obraz państwa ukraińskiego, nadając zmitologizo-
wane sensy zawikłanej przeszłości historycznej Hucułów. W ich wykonywaniu 
przejawia się również typowa dla dawnych systemów wierzeniowych – bazują-
cych na oralnym przekazie – wiara w magiczną, sprawczą moc wypowiadanych 
słów, które nie mają pustego znaczenia, bowiem – jak mówią Huculi – pochodzą 
„od samego Boga”. 

Warto także podkreślić, że na Huculszczyźnie zachował się kiedyś szerzej 
rozpowszechniony stopniowalny proces kształcenia kolędników, którzy swoją 
dojrzałość uzyskują po wejściu w skład męskich grup tzw. partii kolędniczych, 
gdzie przyjmowani są z reguły po osiągnięciu doświadczenia we wcześniej-
szych dziecięco-młodzieżowych formach kolędowania, do których zaliczają 
się kolejno: Wertep – kolędowanie dzieci obu płci w wieku 3-10 lat, Pastuszki 
i Anhełyki – kolędowanie dzieci w wieku 11-15 lat oraz najbardziej zbliżone 
do kolędowania męskich grup kolędniczych (partii)  – Krole9, czyli kolędo-
wanie młodzieńców  w wieku 15-18 lat10. Wspomniany wcześniej pljes wystę-
puje jedynie w grupach kolędniczych Kroli i partii, co świadczy o przypisaniu 
mu poważnej, dojrzałej formy kolędowania. Kolędowanie partii kolędniczych 
przypada od pierwszego dnia świąt tzw. Rizdwa (7 stycznia) do Święta Jordanu 
(18 stycznia)11. 

8 M. Eliade, Traktat o historii religii, t. 1, Warszawa 1988, s. XXII. 
9 Kolędowanie Kroli odbywa się do dnia św. Wasyla i Melanii, czyli obejmuje przedział czaso-

wy od 7  do 14 stycznia.
10 J. Cząstka-Kłapyta, op.cit, s. 251.
11 Przedział wiekowy kolędników waha między 18 a 70 rokiem życia.
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Można ogólnie scharakteryzować obraz kolędowania, w ramach którego wy-
stępuje interesujący nas pljes: kolędnicy odwiedzają wszystkie domy w przy-
siółkach, które wchodzą w obręb aktywności danej partii kolędniczej. W drodze 
do domów wykonują niektóre grupy tzw. spiwanki kolędnickie, używają rogów 
i trembit. Przed domem wykonują kolędy: pidstinną12, pljes i wypowiadają krót-
kie orację winszowalne. W sytuacji, gdy kolędnicy zostaną zaproszeni do domu, 
kolędują za stołem w pierwszej kolejności kolędę tzw. chrestową, opowiadająca 
o życiu Jezusa Chrystusa od narodzin po śmierć na krzyżu oraz zamawiane przez 
rodzinę lub sąsiadów kolędy o charakterze świeckim z nielicznymi wątkami na-
wiązującymi do tradycji chrześcijańskiej, które skierowane są do konkretnych 
osób: gospodarza, gospodyni, dziewczyny, chłopaka, dzieci i zmarłych13, których 
system nazewniczy jest niezwykle zróżnicowany i uwarunkowany na poziomie 
subregionalnym. Jeżeli w domu obecne są panny, na zakończenie pobytu w cha-
cie wykonywany jest (w zależności od lokalnej tradycji) tzw. pljes z dzwinocz-
kiem i  tańce parami: hucułka, na konopli, ewentualnie inne tańce: reszeto, polka. 
Na zakończenie wykonywane są przed domem pljes i kruljek – taniec o funkcji 
magicznej, mający spowodować rojenie pszczół, miód i płodność w gospodar-
stwie. Śpiew, któremu zawsze przewodzi kierownik grupy, tzw. Bereza, odby-
wa się zawsze z towarzyszeniem instrumentalnym skrzypiec, bez których – jak 
twierdzą kolędnicy – nie mogłoby się odbyć kolędowanie14. 

Funkcja pljesu

Nazwa pljes wywodzi się ze starosłowiańskiego określania „pląs”, „plęsa-
tio”, które w dawnych okresach historycznych odnosiło się do „tańców” zwią-
zanych z dawnymi wierzeniami. Pląsy wykonywane były przy akompaniamen-
cie nietanecznych pieśni i miały na celu sprowadzenie urodzaju, dobrego wzro-
stu lnu i innych roślin uprawnych, obfitego rojenia pszczół i zdrowia15. W tym 
sensie huculski pljes – definiowany przez kolędników huculskich jako kolęda, 
a nie taniec – nadal pełni w ich świadomości tę właśnie funkcję, ale pierwotnie 
był najprawdopodobniej formą porządkowania chaosu wszechświata i pomagał 
w odtwarzaniu kosmogonii. Korzenie pierwszych form tanecznych (pląsów) 
tkwią we wrodzonym gatunkowi ludzkiemu instynkcie imitowania16. Według 
Jamesa Frazera, taniec obrzędowy stanowi formę magii opartej na zasadzie 

12 Nazwa wzięła się stąd, że kolęda wykonywana jest pod ścianą domu.
13 W zależności od lokalnej tradycji kolęda dla zmarłych wykonywana jest po tańcach w domu. 

U niektórych grup panuje zakaz wykonywania tańców w chacie, w której zakolędowano zmarłym.
14 Jedynie w Bereźnicy i na Bukowcu zarejestrowane zostały partie kolędnickie bez udziału 

skrzypiec, które zastąpił bajan (akordeon). W takich grupach często wykonywany jest zakazany 
w innych grupach kolędniczych repertuar kolęd cerkiewnych. 

15 K. Moszyński, Kultura Ludowa Słowian, t. 2, cz. 2, Warszawa 1968, s. 394.
16 Aristotele’s Poetics, [w:] Aristotele’s Theory of Poetry and Fine Art with a Critical Text 

Translation of Poetics, trans. S. H. Butcher, t. 4, New Delhi 1987, s 2-6.
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podobieństwa, gdyż ludzie tańcząc, imitują te wydarzenia, które chcą przywo-
łać17. Przywołanie może dotyczyć odtwarzania kosmogonii, czyli stwarzania 
świata. W wielu mitologiach bóstwo stwarzało świat za pomocą tańca, dlatego 
kolędnicy jakby powtarzali taniec Demiurga, zjednując sobie przy tym jego 
przychylność. Według Edwarda Tylora, tańczący próbują wyjaśnić to, co dla 
nich niezrozumiałe przez kopiowanie różnych zjawisk natury18. W przypad-
ku pljesu (wykonywanego w kole) może się to wiązać z wyrażaniem, zgodnie 
z dawnymi wierzeniami, dwóch przeciwstawnych sił kosmicznych: wiązanego 
w pierwiastkiem męskim – słońca, i z pierwiastkiem żeńskim – księżyca, od 
których zależało trwanie świata i życie na ziemi. Odwołanie do nich polegać 
ma na przyjęciu w dynamicznej formie wykonawczej pljesu kierunku pozorne-
go ruchu słońca (za soncem) po nieboskłonie (fot. 1) albo odwzorowania w in-
nej jego formie – w półokrąg wygiętym szeregu  – kształtu księżyca w pierw-
szej fazie, tzw. misjaczka  (fot. 2). 

17 J. Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1996.
18 E. B. Tylor, Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, Cieszyn 1997.

Fot. 1. Pljes po kole, partia z Krasnoili, 2009 rok.



204 JUSTYNA CZĄSTKA-KŁAPYTA

W opinii współczesnych kolędników, wykonanie pljesu ma na celu zapew-
nienie gospodarstwu radości, szczęścia, zdrowia, oznajmienie narodzenia Jezu-
sa Chrystusa (w pljesach o tematyce bożonarodzeniowej) oraz pochwałę narodu 
ukraińskiego (w pljesach o tematyce patriotycznej). W latach 40. XX wieku tań-
czony w szeregach pljes wzbudził zainteresowanie wybitnego badacza tańców hu-
culskich Wołodymira Harasymczuka. Postawił on hipotezę o wojennym charak-
terze pljesu, który swoim początkiem sięgać może zamierzchłych czasów i z ra-
cji konserwatywnego z natury obrzędu kolędowania mógł przetrwać do czasów 
współczesnych bez zatracenia swoich zasadniczych kształtów19. Zauważył  także 
paralele pomiędzy pljesem a starorzymskim tańcem Saliów i to zarówno w kwestii 
choreograficznej (forma szeregowa), rytmicznej (anapestyczna rytmika), jak i ob-
rzędowej20. Kwestia powiązania pljesu z jakimś dawnym tańcem wojennym nigdy 
nie doczekała się rozwinięcia. Z pewnością jednak tańce z bronią (bardkami) moż-
na traktować za echo dawnych, prasłowiańskich kultów łowieckich, kiedy topór 
był uważany za najważniejszy gospodarski przyrząd21. Ich zastosowanie w pljesie 
czy w pokrewnych mu formach: kruhljeku albo tzw. tańcu na konopli (Bereźnica), 

19 R. W. Harasymczuk, op. cit., s. 177.
20 Ibidem, s. 182, 187.
21 K. Sosenko, Rizdwo – Koljada i Szczedryj Weczir, Kijiw 1994, s. 99. 

Fot. 2. Partia Żabiowski Potik, Werchowyna, 2010 rok.
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albo też w hucułce22, miało wydźwięk magiczny – orężny. Stanowiło ono echo 
pierwotnego, a dziś już całkiem nieuświadomionego przez wykonawców, celu ta-
kiego użycia, jakim było wywołanie podniecenia przed walką23 oraz spotęgowanie 
sił sprawnościowych przez wyzwolenie imitowanej „energii kreacji”, którą wyra-
żały „dzikie” wykrzyki, podskoki i różne inne improwizowane figury ukazujące 
sprawność fizyczną24. Podobne tańce, wykonywane w związku z okresem Bożego 
Narodzenia lub Nowego Roku, były znane od dawna w krajach słowiańskich i ro-
mańskich oraz w kulturze Celtów i Germanów25. Tezę o starożytnych korzeniach 
tego typu pląsów potwierdza także  Kazimierz Moszyński, który jest zdania, że 
pląsy wykonywane w szeregach, tzw. „przeciwtańce dwurzędowe”, chociaż  tań-
czone z udziałem kobiet lub w składzie mieszanym, spotykane były na dwóch 
krańcach Słowiańszczyzny oraz w kulturze starożytnych Greków26.

Budowa i formy choreotechniczne pljesu

Pljes wykonywany jest zespołowo przez męskie grupy kolędnicze liczące 
7-15 członków z towarzyszeniem instrumentalnym  skrypki (skrzypiec). Odbywa 
się na początek i na zakończenie kolędowania przed domem oraz przed cerkwią 
w pierwszy dzień Rizdwa. Rozpoczęcie i zakończenie pljesu poprzedza w więk-
szości wsi huculskich zespołowa gra rogów i trembit, bądź samych rogów lub też 
rogów, trembit i skrypki (Jasieniów: partia Lichońki), którą zwyczajowo okre-
ślają Huculi – trubieniem (fot. 3). Taka przegrywka instrumentalna stanowi więc 
integralną część budowy formalnej pljesu. Przy takim założeniu pljes posiada 
budowę formalną: ABA (A – wstawka instrumentalna poprzedzająca pljes i koń-
cząca go wstawka instrumentalna). W niektórych partiach, w przypadku pljesu 
wykonywanego na zakończenie kolędowania przed chatą, trubienie odbywa się 
dopiero po wykonaniu pljesu (BA). Przed II wojną światową trembita inicjowała 
melodię pljesu przy burdonowym wtórze pozostałych trembit lub trembit i ro-
gów27. 

Z jedynego opisu pljesu Romana Harasymczuka wynika, że przed II wojną 
światową istniała tylko jedna wykonywana rzędami forma choreotechniczna  

22 Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów z lat 
1795-1939, red. J. Gudowski, M. Olszański, A. Ruszczak, K. Tur-Marciszuk, W. Witkowski, War-
szawa 2001.

23 W dawnych tańcach orężnych zastosowanie broni (topory, szable, noże) pełniło funkcję wy-
wołania podniecenia przed walką: K. Moszyński, op.cit., s. 387.

24 Ta kwestia odnosi się jedynie do dawnego sposobu wykonania tego tańca. 
25 J. Cząstka-Kłapyta, Charakterystyka i funkcja plesu w obrzędzie kolędowania na współcze-

snej Huculszczyźnie, [w:] Kultura współczesnej Huculszczyzny, red. J. Cząstka-Kłapyta, J. Stę-
szewski, Kraków 2010, s. 66-67.

26 K. Moszyński, op.cit., 378-384.
27 R. W. Harasymczuk, op. cit, s. 78.
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pljesu28, która obejmowała kilka miejscowości (Żabia Ilci i Słupejki, Dzembro-
nii oraz Hołowów, Krzyworówni, Białoberezki, Roztok i Jaworowa29). Badania 
terenowe potwierdziły jednak, że istnieje wiele innych upostaciowań formalnych 
tego gatunku, których wybór wraz z odpowiednimi tekstami wiąże się z okre-
ślonymi miejscami wykonania: 1) obszarem wokół cerkwi  i w drodze z cerkwi 
nad rzekę „Jordan” (pljes bilja cerkwi) (fot. 4) i przed duchownym (pljes Otcu 
duchownomu)30  (fot. 5, przykł. 831), 2) drogą do domu gospodarza (pljes pry-
chożyj do chaty), 3) przed zagrodą gospodarza (pljes bilja chaty: na poczatok 
i widchidny) wraz z przekraczanym progiem chaty (pljes zachodyt do chaty) 4) 
miejscem w chacie przed stołem lub w horomach (pljesaty o hroszi/ pljes z dzwi-
noczkom). W 1991 roku rozpowszechnił się dodatkowy zwyczaj wykonywania 
pljesu przed urzędami pracy i na stacjach benzynowych (Werchowyna: Żabiow-
ski potik). Zanikło natomiast rozpowszechnione przed II wojną światową pljesa-

28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 256. 
30 Kolędowanie przed cerkwią będące wstępnym momentem do obrzędu kolędowania zostało 

określone przez Szuchiewicza jako poczatok do kolad (wstęp do kolędowania).
31 Legenda do zamieszczonych w artykule rycin z choreografią: W – oznacza miejsce ustawie-

nia Wybircy, B – Berezy, S – skrzypka, strzałka – kierunek ruchu, czarne kółko – pojedynczego 
kolędnika.

Fot. 3. Partia Bukowiec – gra na rogach i trembitach, 2010 rok.
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Fot. 4. Partia Wipcze z Werchowyny w drodze nad rzekę „Jordan”, 2010 rok

Fot. 5. Partie z Krasnoilii – pljes przed Popem, 2010 rok
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Fot. 6. Partia Pidmagura z Werchowyny – pljes rzędowy, 2009 rok

Fot. 7. Partia Wipcze z Werchowyny, pljes rzędowy, 2010 rok.
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nie kolędników przy pożegnaniu się na rozstaju dróg. Wyparcie tej formy pljesu 
nastąpiło najprawdopodobniej w czasach USRR, kiedy kolędnicy byli zmuszeni 
do ukrywania  kolędowania i przenosili często wykonanie pljesu do wnętrza chat. 

Podstawę konstrukcji choreotechnicznej tworzą trzy typy upostaciowań formal-
nych: 1) opartych na figurze jednego szeregu (misjaczka)32 (przykł. 9) lub kilku 
rzędów (fot. 6 i fot. 7, przykł. 10), 2) koła (przykł. 11), 3) bądź ustawienia jakby 
w formie litery U. Każdy z wymienionych typów posiada dodatkowe dwie odmia-
ny: dynamiczną – związaną  z ruchem po kole albo posuwaniem się w figurze U lub 
szeregów w przód i w tył, oraz statyczną – bez przemieszczania się z zachowaniem 
stałego miejsca plesania. Cechą charakterystyczną form choreotechnicznych plje-
su jest ich ambiwalentność, która przejawia się w możliwości płynnego transfor-
mowania z jednej figury lub odmiany ruchowej w drugą, co w rezultacie tworzy, 
oprócz prostych jednoczęściowych, składających się z jednej figury upostaciowań 
formalnych, także formy złożone z II i III części, które są często rozbudowywane 
o poprzedzające bądź kończące go części towarzyszące. W każdej z form pljesu 
zachowany jest logiczny, uwarunkowany z reguły lokalną tradycją, porządek roz-
mieszczenia centralnych postaci tego obrzędu. Generalnie zauważa się tendencje 
bliskiego, najczęściej sąsiedniego, ustawienia postaci berezy i wybircy oraz skrypa-
ra, który zawsze zajmuje najbardziej centralne miejsce w danej formie choreotech-
nicznej. Wykonaniu pljesu towarzyszy obowiązkowo obrót bardki o 180 stopni, 
trzymanej w prawej ręce na wysokości oczu lub ponad głową. Obrót ten odbywa 
się, podobnie jak kierunek pljesu – zgodnie z pozornym ruchem słońca (w prawo), 
na który miejscowa ludność używała kiedyś określenia – wikruczuwaty. 

Podstawowy schemat rytmiczny kroku tanecznego wykazuje różne ukształ-
towania, które zależą od formy choreograficznej pljesu. Podstawę kroku tanecz-
nego stanowi zwykły chód skierowany najpierw do przodu, a następnie w tył, 
któremu towarzyszy lekkie ugięcie w kolanach. Dodatkowe urozmaicenie sta-
nowi tu zmiana kierunku plesania i rzadko już pojawiające się przytupnięcie, 
które znane było kolędnikom przed II wojną światową. W stosunku do dawnych 
opisów sposobu wykonania pljesu nastąpił zanik wahadłowego odchylenia ciała 
plesannyków na boki oraz figury hajduka. Pod tym względem rozwój tej formy 
kolędowej przeszedł długą drogę przemian w kierunku zarówno uproszczenia 
ruchu, jak i wzbogacenia różnorodności układów choreograficznych. Podstawa 
ruchowa opiera się na naprzemiennym wysuwaniu stóp przy nieznacznym ich 
odchyleniu na boki. Każdemu wysunięciu towarzyszy lekkie ugięcie w kolanach, 
które nadaje każdemu wysunięciu stopy pewnej sprężystości. Wobec braku źró-
deł można zaryzykować przypuszczenie, że pierwotną i najbardziej reliktową 
odmianę pljesu jest układ rzędowy, a formy choreotechniczne pljesu w formie: 
misjaczka, koła, U, czyli zarówno te spotykane w kolędowaniu wokół cerkwi, 
jak i przy chatach są nowszego pochodzenia i zostały zaczerpnięte z układów 

32 Księżyca – w domyśle w stadium pierwszej kwadry.
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choreotechnicznych innych kolęd – kolędy pidstinnej wykonywanej w misjaczku 
i kruhljeka – tańczonego krokiem pląsowym po kole.

Warstwa słowno-muzyczna

W pljesie, tak jak w innych kolędach, słowo i melodia pozostają w ścisłym 
związku. Dzięki melodii i powtarzalnej motoryce formuł rytmicznych tekst i ele-
ment ruchowy zyskują specyficzną sugestywną siłę wyrazu wprowadzając przy 
tym wykonawców w rodzaj transu, jakby zapomnienia umożliwiającego trans-
cendencję, wyjście „poza”. „Teksty kolęd życzeniowych bez melodii tracą swój 
wyraz, przestają być sugestywne, nie jest bowiem tak, że melodia towarzyszy 



211KOLĘDNICZY PLĄS Z HUCULSZCZYZNY

słowom tylko z zewnątrz, przeciwnie żywioł muzyczny przenika wszystko, ogar-
nia warstwę słów, dynamizuje ją, nadaje słowom walor znaków żywych, pełnych 
wewnętrznej energii”33.

W warstwie słowno-muzycznej akcenty muzyczne pokrywają się ze słowny-
mi i przypadają na pierwszą i przedostatnią sylabę. Podstawa skalowa melodii 
opiera się na heksachordzie z tercją wielką z odniesieniami kwartowymi pomię-
dzy II a V (dolnym), IV a I stopniami skali. Schemat rytmiczno-metryczny jest 
prosty i ma charakter repetytywny (przykł. 4), zasadza się na oboczności me-
trycznej, która dotyczy trójmiaru „dużego” i „małego”. Temat muzyczny bazuje 
na heterofonii wariacyjnej i jest rozłożony pomiędzy partię instrumentalną skrzy-
piec i wokalną, która pod względem muzycznym pełni funkcję wtórną w sto-
sunku do bardziej zornamentowanej głównej melodii w partii skrzypiec. Jego 
archaiczność potwierdzają także cechy morfologiczne: prostota melo-rytmiczna 
i choreotechniczna, mały ambitus melodii, duża wariabilność tekstów słownych 
i ich wymienność z innymi gatunkami kolędowymi. Ta specyficzna, unikatowa 
dla obrzędów kolędniczych forma taneczna wykazuje pod względem trójmiaro-
wej oboczności metrycznej pewne analogie ze strukturami rytmicznymi weselnej 
pieśni obrzędowej „chmiela” wykonywanej przy oczepinach, która występowała 
na pewno już w XV wieku w  północno-wschodnich regionach Polski, na Bia-
łorusi i Litwie i dotąd datowana była na ten wiek34. Niewykluczone, że oba te 
gatunki mogły powstać o wiele wcześniej w tym samym, choć niemożliwym do 
jednoznacznego określenia, okresie, a najprawdopodobniej wtedy, kiedy tenden-
cja stosowania takich struktur metro-rytmicznych była stosunkowo silna i rozpo-
wszechniona na terytorium słowiańskim przypuszczalnie w okresie poprzedzają-
cym podział Słowiańszczyzny na Wschodnią i Zachodnią. 

W stosunku do pozostałych muzycznych gatunków kolęd tekst pljesu jest 
krótki. Czas jego wykonania jest zmienny od minuty do około 20 minut, ale prze-
ważnie wynosi około 5 minut. Kwestia ta zależy od doboru ilości różnych tek-
stów pljesu. Tempo wykonania jest dziedziczne. Najniższe wskaźniki tempa dla 
jednostki czasowej ósemki występują w Bereźnicy: (od 126-138MM), w Krzy-
worówni (138MM), poza wyjątkiem partii Berezowo (176MM) oraz w Krasnoili 

33 J. Bartmiński, op.cit, s. 223.
34 J. Stęszewski, „Chmiel” – szkic problematyki etnomuzycznej wątku, [w:] J. Stęszewski, Rze-

czy, świadomość i nazwy. O muzykologii i muzyce, red. P. Podlipniak, M. Walter-Mazur, Poznań 
2009, s. 63. 
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i Hołowach (132-140). Najwyższe zaś (152-192 MM) w Ilci, a także w Wercho-
wynie, na Zamagurze, na Bukowcu i w Jasieniowie. Niektóre grupy kolędnicze, 
jak np.: Pidmagura z Werchowyny albo Żabiowski potik świadomie obniżyły 
tempo pljesu w pierwszym przypadku ze 182 do 168 MM, w drugim ze 168 do 
152 MM. Teksty pljesów można podzielić na trzy różniące się pod względem 
treściowym kategorie: z motywami z przedchrześcijańskiej doby, z  motywami 
apokryficznymi, z motywami  patriotycznymi – nacjonalistycznymi. 

Najstarszą genetycznie i dość żywotną kategorię repertuaru tworzą pljesy 
pierwszej kategorii, tzw. starowickie (przykł.1). Wykonywane są najczęściej 
na początku kolędowania przed chatą  lub na zakończenie. Ta grupa wykazuje 
analogię z gatunkami kolęd tzw. zastilnych, czyli wykonywanych za stołem 
i poświęconych poszczególnym członkom rodziny, co wskazywałoby na istnie-
jącą dawniej tradycję kierowania ich do konkretnych domowników. Nie można 
wykluczyć, że treści te przeszły z pljesów do kolęd zastilnych pod warunkiem, 
że przyjmie się założenie, że  pierwotna forma kolędowania odbywała się przed 
domami i z czasem została przeniesiona do wnętrza chat35. Wspólną podstawę 
treściową pljesów wykonywanych na wejście do chaty stanowi motyw wypra-
szania pieniędzy: Kluczyki dawaj, skrynki rozmykaj […] nam hroszy dawaj […] 
ny majesz daty ny pujdem z chaty […] budem tu spaty […]. Z kolei pljesy wy-
konywane na zakończenie kolędowania przed chatą posiadają wiele motywów 
o charakterze życzeniowym, które zazębiają się z koledami stołowymi (wyko-
nywanymi na zakończenie kolędowania za stołem w domu). Pljesy starowic-
kie zawierają treści o charakterze świeckim, przepełnione są bogatą symboliką 
kosmogoniczną, o charakterze agrarnym, miłosnym – weselnym, heroiczno-
-wojennym, moralizatorskim czy humorystycznym, uwypuklających kwestie 
niewierności małżeńskiej.

Warto przybliżyć charakter jednej z kolędy pljesowej (przykł. 2) o smutnym 
wydźwięku, opartej na motywie wojenno-heroicznym, w której młody strzelec 
wyrusza na wojnę pozostawiając oczekującą na niego córkę. Nieszczęśliwie gi-
nie podczas walki o swój kraj, rodzinę i młodą dziewczynę. Tekst jest wypełniony 
zarówno realistycznymi jak i poetyckimi opisami: „Kula przeszyła głowę, czer-
wona krew prysnęła na twarz, a ciężkie armaty grób ukopały […]”. Symbolem 
sierocego stanu dziewczyny staje się zasiana przez wiatr wiejący od Czarnohory 
jarzębina. Spotkać można również pljesy z wątkami erotyczno- humorystycz-
nymi, łagodzącymi rozpowszechnioną niegdyś na Huculszczyźnie niewierność 
małżeńską. W pljesie mąż próbuje odzyskać zaufanie rozchorowanej z gniewu 
żony. Przynosi jej flaszkę horiłki, miodu i tłumaczy się żartobliwie: „Czy nie 
można sobie pożartować i czasem pocałować inne kobiety?”. 

35  G. Juzala, Semantyka kolęd wiosennych. Studium. Praca habilitacyjna, Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, Kraków 2012 r. Praca wydana w Warszawie w 2012, s. 310.
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Przykł. 136

Werchowyna, Wipcze37 
(wariant: Werchowyna, Pidmagura38)
Oj tam na hori pawy litajut’,
Taj po sadoczku piri roniajut’.
Piriczko złoto-zełene-syne,
Taj na szołkowu trawyciu siade.
W pysznyj sadoczok maty wychodyt’,
Taj za ruczeńku dytiatko wodyt’.
Czuły, zahrały syl’no trembity,
Prychodiat’ hosti, try sławni swiati.
Perszyj iz hostej - jasne soneczko,
Druhyj iz hostej - kniaz’ misiaczeńko,
Tretij iz hostej - jasna zirnycia.
Oj hosti każut’, sławna pamjatko,
Greczna gazdyne, daj nam dytiatko.
Soneczko każe: dam za dytynu,
Zołotu skryniu, rajsku ptaszynu.
Misiaczyk każe: dam za dytynu,
Carstwa swojoho szcze j połowynu.
Zirnycia każe: dam za dytynu,
Szczastia i doli w kożnu chwyłynu.
Oj hosti myli, sławoł pokryti,
Ne dam dytiatko ni za szczo w switi,
Za horde carstwo, złotni prestoły,
Za wik bezsmertynyj, szczastia i doli.
Moja nadija - sonce na schodi,
Moja je sława w liudiach, w narodi.
Wyroste, schocze, pide iz wamy,
Takaja dolia kożnoji mamy.
Ny łysz dlia sebe serce dytyny,
Do bat’ka j neńky, taj dlia rodyny.
[Dlіa wseho liudstwa, taj dla Wkrajiny].

Przykł. 2
Werchowyna, Pidmagura
Oj u lisoczku, taj na pisoczku,
Roste kałyna jek syrotyna.

36 Korektę wszystkich zawartych przykładów tekstowych pljesów wykonała Anna Warzecha.
37 Tekst pochodzi z prywatnego zeszytu Berezy partii Wipcze.
38 Tekst wykonywany jako pierwszy pljes na początek kolędowania przed chatą. Końcówka 

pljesu przerobiona przez Berezę Michajła Wandżuraka z Pidmagury (Werchowyna). 
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Jiji sadyła diłczyna myła,
Jek swoho stril’cia wna wyriżieła,
Na Ukrajinu wyproważieła.
Mołodyj stril’czyk musił bidyty,
Wid kul’ worożych sia sokotyty. 
Oj zwijałysy witry bujniji,
Prynosiat’ mylij wisti sumniji.
Oj zwijałasy w bori kałyna,
A maty płacze, szczo nyma syna,
Diłczyna płacze, szczo syrotyna,
Sama ostałas’, jak ta byłyna.
Ne buło koły zaszczebetaty,
Taj do myłoji wisti pysaty.
Zamist’ trembity, harmaty jhrały,
Kiżki kanony, hrib my kopały.
Szrepneli, miny pozahribały.
Ne żdy diłczyno stril’czyka swoho,
Bo sy ny diżdesz jeho żywoho.
Win wpał za tebe, taj za rodynu,
Za ridnyj kraj nasz, za Ukrajinu.

Na dawnych motywach treściowych opierają się pljesy wykonywane na wej-
ście do domu, najczęściej w trakcie przekraczania progu domu (przykł. 3). Ich 
celem jest zawarte w ich treści powitanie gospodarzy, ich domu, który zamiesz-
kują Matka Boża i Jezus Chrystus. 

Przykł. 3
Pljes wchidnyj 
Werchowyna, Wipcze
W hospodareczky w sadu kyrnycia,
A w tij kyrnyci zymna wodycia.
Chrystowa Maty Chrysta kupała,
Łedom do łedu watry kresała.
Jek wykresała watru nakłała,
Na tij waterci Chrysta whriwała.
Chrysta whriwała, za kumy pyszła,
Za kumy pyszła, do ceho domu,
Do ceho domu, cziom wesełomu.
I my tut pryjszły, Chrysta tu znajszły,
U chatu wchodim, z nyzka sym kłonim. 
Za stił sidajmo koliduwaty,
Koliduwaty, Chresta witaty,
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Taj ceho gazdu powinczuwaty.
Oj gazdo gazdo, my was znajemo,
Sława Bohowy, szo szczi żyjemo.
U chatu wchodim, ruczku podajem, 
Jek wam sy żyje, my was pytajem.
Gazda z gazdynioł widpowidaje:
Tak nam sy żyjem, Boh pomahaje.

Najbardziej jednak liczną grupę stanowią pljesy, które należą do drugiej ka-
tegorii tekstów opartych na motywach apokryficznych.  Ich treść koncentruje 
się głównie wokół postaci Chrystusa, Matki Bożej i świętych: św. Piotra i św. 
Mikołaja oraz misji płynącej z kolędowania. Zdarzają się przykłady, w których 
zachodzą analogię z motywami treściowymi koled chrestowych (przykł. 5) lub 
pidstinnych(życzenia). Odnajdujemy w nich także typowy dla starowickich plje-
sów i powtarzany kilkakrotnie zwrot życzeniowy o charakterze zaklęciowym, 
który ma na celu zapewnić gazdom urodzaj i płodność przez odwołanie do płod-
nościowej siły wody: Na nebi wicha (burza) na zemli stricha (mokro), naj że wam 
budje w chudoby uticha […] (przykł. 6).Najmniej rozpowszechnioną i ograniczo-
ną terytorialnie grupę prezentują pljesy trzeciej kategorii (patriotyczne) (przykł. 
7). Od innych gatunków kolęd różnią się czerpaniem inspiracji z historii narodu 
ukraińskiego, a zwłaszcza z doświadczeń drugiej wojny światowej i z ostatnich 
politycznych przemian związanych z wydarzeniami na wschodniej Ukrainie39. 

Przykł. 5
Pljes przed chatą na początek 
Werchowyna, Pidmagura
W waszim domoczku skażem nowynu, 
Na same Ryzdwo Chrestos sy rodył,
A na Wydorszi Chrestos sy chrestył.
Chto Jeho chrestył, Iwan Chrestytel’.
Win Jeho chrestył, taj widprowadył,
Taj widprowadył do Rusałymu.
A w Rusałymi liudy bahati,
Nakłały mosty z żołtoji kosti,
A porużeti sami zołoti.
Tym mostom Chrestos taj perechodył.
Pohani Żydy Chresta ne znały,
Musiły sobi Judu najmyty,
Newirnyj Juda taj na brami stał,
U toty cziesy Chresta zaprodał.

39 Majdan w Kijowie, 2014 rok. 
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Izieły Chresta za bili ruky,
Za bili ruky na tiżki muky.
Były, karały, krywcu puskały,
Derej derewo za nihti były,
Taj ożynoju operezały.
Wytak uzieły, na chrest prybyły.
Odyn Żyd uzjił u ruky piku,
Zakołoł Chresta pid liwu ruku,
Tohdy potiekła krywcia, wodycia,
Krywcia, wodycia jeła stikaty.
Tohdy Jsus Chrestos zaczieł wmyraty,
Tohdy na switi trywoha stała,
Trywoha stała, dnyny ni buło,
Dnyny ni było, sonce ny hriło,
Sonce ny hriło, misic’ nie switył,
Misic’ nie switił, swit sy zasmutył.
A Żydy pyszły taj weczeriati,
Wel’ka weczeria w nych to to buła,
Rybka, pszenyczka, szej kohutyczok.
Wny weczeriały taj zakłynały,
Koły cia rybka w more popłyje,
A kohutyczok kryl’ciamy zybje, 
Kryl’ciamy zybje, taj szie zapije,
Tohdy Jsus Chrestos iz hroba wstane.
Dywliutsy Żydy, a rybka w mory,
A kohutyczok kryl’ciamy yzbył,
Kryl’ciamy yzbył, zakukurikał.
Tohdy Jsus Chrestos yz hroba ustał,
Tohdy na switi weseło stało, 
Weseło stało, dnyna nastała,
Dnyna nastała, sonce zahriło,
Sonce zahriło, misic’ zaswitył,
Misic’ zaswitył, swit sy wesełył.
Otci duchowni służby prawyły,
Liudem kazały, szo Chrestos Woskres,
Narod wydpowił, Wojisten Woskres.

Przykł. 6
Pljes przed chatą na początek i zakończenie, Werchowyna, Zapotik
Oj tam na rici, taj na Jordani,
Tam stojit Chrestos wymaliowanyj.



217KOLĘDNICZY PLĄS Z HUCULSZCZYZNY

Oj zijszły z nieba try janhełońky,
Taj wzieły Chresta taj na kryłońky.
Zaniesły Jeho taj do cerkowci,
Położyły Ho taj na prystol’ci.
Oj ziszły switi z switoho nieba,
Zaczieły ony radu radyty,
Jikie by Jemu imja włożyty.
Nazwały Jeho sam Isus Chrestos,
Preczysta Diwa taj uweliła,
Taj uweliła, wwesełyłasy,
Szo jiji Syna Chrystom nazwały.
Szej diekujemo Hospodu Bohu,
Hospodu Bohu, waszemu domu,
Waszemo domu hospodarewy,
Hospodarewy, hospodareczci,
Szej kucharewy, szej kuchareczci,
Za chlibojinnia, za postawlinnia,
Oj za pytjeczko, szej donoszinnia,
Oj za pytjeczko, za horiłoczku,
Szo my u was pyły w waszym domoczku, 
Szo my u was pyły, szo my u was jiły, 
Oj szo by wam sy statky rojiły.
Na niebi wicha, na zemli stricha,
Daj że wam Boże z useho uticha.
Daj że wam Boże nyłku pszenyci,
Szobystie mały na palianyci.
Daj że wam Boże druhuju żyta,
Szobystie mały na pirożieta.
Daj że wam Boże tretuju wiłsa,
Słowo kinczajem, kolida usia.
My kolidnyczky budiem prosyty,
Szosmy ne wdały, perebaczyty.
Szosmy ne wdały skoliduwaty,
Pozwol’ że Boże na ryk diżdaty.
A po cym słowi bud’te zdorowi.

Przykł. 7
Krasnoila, Dolina 
Wkryłysy hory sniżkom biłeńkym,
Jek narodyłsy Chrystos małeńkyj.
Dnyna za dnynoł mynajut’ roky,
Wże dwi tysiaczi majesz niwroku.
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Wże dwi tysiaczi chrystowij wiri,
Tretia stupaje ocym zadwirjem.
Zapamjatajmo cu kruhłu datu,
Szczo Boh dozwołył nam doczikaty.
Ny wsi diżdały, chot’ sy mołyły,
Bo w switi szcze je zli j temni syły.
Pohana syła, taj złyj duch maje,
Szo brat na brata ruku zdijmaje,
Szo w switi sy kroł ny staje łyty,
Bo zabuwajem Chrysta mołyty.
My sy pomolim za wsej swit nyni,
Chot’ my żyjemo na Ukrajini.
Kożnomu w switi je mama ridna,
Dlia nas wsich razom maty Wkrajina.
Na Ukrajini my sy rodyły,
Taj do dwoch tysiacz my tut dożyły.
My zdobuwały wil’nu derżawu,
Teper borimsy za swoje prawo,
Prawo szob żyty, taj gazduwaty,
Wijny taj krywy w switi ny znaty.
Bartku honorno d hori zdojmajmo,
Z Rizdwom Isusa szczyro witajmo.
Bartku skłonimo do zemli-maty,
Szoby zmohła nas prohoduwaty.
A swiatij cerkwi szanu widdajmo,
Wiri chrystowij tu sy nawczajmo.
Sziepku zdojmajmo, nyz’ko wkłonimsy,
Hospodu Bohu my pomolimsy.

Pljes z dzwonkiem

Na koniec rozważań o pljesie warto przybliżyć jeszcze jeden, już w zasa-
dzie nie występujący i nieco odmienny od poprzednich, typ rozpowszechnionego 
z pewnością w o wiele późniejszym okresie tzw. pljesu z dzwinoczkiem/cupaty 
o hroszi, który wykonuje się w chatach. W tym przypadku konstrukcja formalna 
(muzyczna i metro-rytmiczna) jest identyczna jak w pozostałych przykładach, 
a zmianie podlega: treść o charakterze żartobliwym, ilość wykonawców, układ 
formalny oraz figury taneczne. Oprócz kroku podstawowego wykorzystuje się tu 
różne figury taneczne, spotykane w innych tańcach huculskich: (kozaczkowych, 
kołomyjkowych i kołomyjkowo-kozaczkowych), których kolejność wykonania 
zależy od indywidualnej wyobraźni wykonawców. Konstrukcja formalna tej od-
miany pljesu może przybierać różne układy: jedna para plesannyków, dwie lub 
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trzy pary, występujące jedna za drugą jakby w dwóch małych szeregach i solo40. 
Pljes z dzwinoczkiem może być wykonywany na życzenie przed różnymi osoba-
mi ceremonii obrzędowej, które są zobowiązane do złożenia zapłaty do dzwon-
ków plesaków, którzy mogli zachować ją na własny użytek41. Na zakończenie 
pobytu kolędników w chacie, po spożyciu wieczerzy, gospodarze domu siadali 
zwróceni w kierunku drzwi na ławie przed stołem, a pary plesaków (lub jeden 
z nich)42, ustawiały się rzędem, jedna za drugą, potrząsały dzwonkami i przy-
siadały energicznie tzw. hajduki 43. Hajduki można było wykonywać w dwojaki 
sposób: tancerz podnosił jedną nogę wysoko w górę, następnie wykonywał przy-
siad, podnosił się i tupał nogą44. Wykonaniu pljesu towarzyszył cały czas śpiew 
kolędników45 i muzyka skrypki. Jeszcze na początku XX wieku aż do lat 80 i 90. 
XX wieku plesaki zwracały się ku otwartym drzwiom i przebiegały przez sień 
do drugiej izby, podskakując w tanecznym rytmie, następnie wracali do swoich 
osób, przed którymi znów trochę plesali. Ten schemat powtarzali jeszcze dwa 
razy i powróciwszy plesali dopóty, dopóki nie wrzuciło się każdemu z osobna 
choć grosza do dzwonka46. Na omawianym obszarze badań pljes z dzwinoczkiem 
wykonywany był jeszcze do 1994 roku przez werchowyńską partię Hrybkowa, 
gdzie kolędnicy po jego wykonaniu zobowiązani byli do zatańczenia hucułki  
z młodą kobietą lub gospodynią, przed którymi wcześniej odbywał się pljes, a na-
stępnie ze wszystkimi obecnymi kobietami47. Obecnie spotykany jest czasem na  
ceremonii obrzędowej kończącej okres kolędowania, czyli na tzw. Rozplesie (Il-
cia Hrabowiec). 

Problematyczne funkcjonalne aspekty wykonania pljesu

Nie wszystkie kwestie związane z funkcjonalną problematyką wykonania 
kolęd- pljesów podlegają jednoznacznemu wyjaśnieniu. Interesująca i dotąd nie 
rozstrzygnięta jest kwestia wykonania pljesu przy przekroczeniu progu domu. 
Można tu zaryzykować stwierdzenie, że pljes w tej odmianie mógł pełnić kiedyś 
funkcję apotropeiczną przez wytworzenie rytualnego zachowania muzycznego 
dokonującego się na granicy dwóch odrębnych przestrzeni – wewnętrznej, za-
mkniętej w obrębie chaty, i zewnętrznej. Na progu przeprowadzane były ochron-

40 W. Harasymczuk, op.cit, s. 182.
41 Informator – M. Iliuk (ur. 1968 Werchowyna).
42 W przypadku, gdy w drużynie znajduje się jeden plesannyk. Tak kiedyś często zdarzało się 

w Jaworowie (W. Szuchiewicz,  Huculszczyzna, t. 2, Lwów 1901, s.193).
43 Jedna z figur tanecznych.
44 J. Cząstka, Muzyka Huculszczyzny (Karpaty ukraińskie) w świetle materiałów źródłowych 

i badań własnych, [w:] Czarnohora. Przyroda i Człowiek, red. M. Troll, Kraków 2006, s.152.
45 Melodię i czasami tekst spiwanki przy tym pljesie wykonywano przy tańcu z kozą, o czym 

w dalszej części tekstu.
46 K. Maszkowski, Kolędnicy na Hucułach, ,,Wierchy” 1927, t. 5, s.104-105.
47 Inf. Michajło Michajluk (ur. 1967), Bereza partii Hrybkowa. 
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ne zabiegi magiczne, gdyż był to szczególny obszar graniczny zamieszkiwany 
przez duchy. 

Także reliktowy przykład kolejnego archaizmu zachowanego do czasów 
współczesnych w pljesie stanowi możliwość jego wykonania przy posuwaniu 
się plesaków do tyłu, przodem do gospodarstwa. W myśleniu tradycyjnym ruch 
do tyłu, tak jak ruch „pod słońce”, asocjowany był z kierunkiem „w dół”, „do 
piekła”, a także z przeszłością48. Uzasadnienia zastosowania takiego odwrócenia 
w pljesie powinno się szukać w wielkim kompleksie wierzeń. Jeżeli przyjmie się, 
że obrzęd kolędowania wiąże się z wierzeniami związanymi ze śmiercią, ducha-
mi przodków, to w takiej sytuacji działanie obrzędowe wymagało pojawienia się 
momentu odwrócenia49. Zaświaty bowiem są w myśleniu ludowym krainą o od-
wróconym porządku w stosunku do panującego na ziemi, a duchy świata pod-
ziemnego chodzą do tyłu50. Wykonywany w sposób zwierciadlany pljes można 
odczytać jako symbol tamtego świata. Może także stanowić jakiś trudny do roz-
szyfrowania zabieg magiczny związany ze śmiercią lub powstrzymaniem rozwo-
ju zagrażającej życiu ludzkiemu choroby (uzdrowienie chorego), bowiem każde 
działanie odwrócone, „do tyłu”, może być zorientowane w przeszłość, mieć na 
celu cofnięcie, anulowanie51. Kolędnicy reprezentujący zaświaty czerpią z nich 
zarówno moce destrukcji, jak i siły uzdrowicielskie i rozrodcze, ponieważ w kra-
inie pozagrobowej nie ma destrukcyjnego działania czasu, starzenia się, chorób 
i śmierci52. Warto się również zastanowić nad niezwykle trudną, a możliwe że 
nie do rozstrzygnięcia kwestią podłoża zmian kierunków w pljesie rzędowym 
dynamicznym, zwłaszcza w takim, w którym część szeregów nie odwraca się 
w kierunku plesania i porusza się w tył, twarzą do pozostałych szeregów. 

Czy formę tę można również próbować interpretować w świetle symbolicz-
nego sposobu pojmowania praw rządzących światem, wyrażania sposobu rozu-
mienia czasu i przestrzeni? Te kwestie pozostawiam bez odpowiedzi, gdyż wy-
magają osobnej głębszej refleksji i szukania podobnych rozwiązań pochodzących 
z innych kultur tradycyjnych na świecie. Omówiony przykład jednej z podsta-
wowych, być może najważniejszej, muzyczno-ruchowej formy kolędowania sta-
nowi tylko niewielki wycinek niezwykle rozbudowanej i bogatej w magiczne 
znaczenia formy huculskiego kolędowania. Pljes z Huculszczyzny ze względu na 
swoją unikatowość i zaskakującą żywotność wymagał odrębnego przedstawie-
nia. Forma ta może rzucać światło na trudne dziś do ustalenia najdawniejsze fazy 
rozwoju tej tradycji. Niewykluczone, że gatunek ten jest reliktem kiedyś szerzej 

48 J. S. Wasilewski, Symbolika ruchu obrotowego i rytualnej inwersji, „Etnografia Polska” 
1978, t. 21, s. 83. 

49 Ibidem, s. 97.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 101.
52 Z. Libera, Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek, czy gminna fantazja?, Wrocław 1995,  

s. 124.
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występujących na terenie Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej najdawniej-
szych poprzedzających wpływy chrześcijańskie form kolędowania, które, tak jak 
w starożytnym dramacie greckim, angażowały w określonym celu taniec, śpiew, 
poezję i grę na instrumentach muzycznych. 
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Słowa kluczowe: obrzędowość zimowa, folklor łemkowski, kolędy życzące, szczodrówki

Zimowa poezja obrzędowa Łemków stanowi bogaty i ciekawy fragment 
folkloru tego regionu. Zebrałam ok. 550 zimowych pieśni obrzędowych 
z Łemkowszczyzny po obu stronach Karpat – kolęd ludowych i szczodrówek 
(z wariantami), nie licząc powinszowań. Materiał pochodzi z bardzo różnych 
źródeł: z kilku zbiorów rękopiśmiennych, z dostępnych publikacji XIX i XX-
-wiecznych oraz z własnych zapisów terenowych przeprowadzonych na Łem-
kowszczyźnie północnej w latach 2005-2010. Pisząc o zimowych pieśniach ob-
rzędowych, mam na myśli wyłącznie utwory ludowe, a nie kolędy cerkiewne, 
znane z modlitewników, ksiąg cerkiewnych oraz wykonywane w cerkwiach 
w okresie Bożego Narodzenia – od Adwentu do Gromnicy, choć dziś właśnie te 
utwory (np. „Nebo i zeml’a”, „Wo Wyflejemi”) najczęściej są śpiewane w łem-
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kowskich domach po Wigilii i w czasie Świąt oraz wykonywane przez kolęd-
ników. Na początku XX wieku, jak pisze Mykoła Muszynka, w repertuarze 
kolędników dawne kolędy życzące są stopniowo zastępowane przez kolędy 
cerkiewne. Kolędy życzące były adresowane do poszczególnych członków ro-
dziny (gospodarz, gospodyni, panna, kawaler, dzieci, zmarli i itd.). O tym, iż 
są już dziś praktycznie zapomniane, świadczy fakt, że wśród zapisanych przeze 
mnie ponad 40 pieśni była tylko jedna kolęda życząca – o płużku orzącym na 
polu gospodarza. Natomiast zbiory starsze, nawet te z połowy XX w., zawierają 
bardzo bogaty repertuar kolęd życzących. Inne ludowe utwory o charakterze 
życzącym, różniące się od kolęd czasem wykonania, to szczodrówki (łem. ще-
дрівкы [ščedriṷkы]), śpiewane w wigilię Objawienia Pańskiego. One w znacz-
nie mniejszym stopniu ulegały chrystianizacji i nie były zastępowane utworami 
cerkiewnymi podczas wykonania obrzędu przez szczodraków. Należy jednak 
przyznać, że podział utworów życzących na kolędy i szczodrówki jest dość 
umowny, o czym będzie mowa dalej.

Dobrze zachowały się na Łemkowszczyźnie kolędy apokryficzne, to one 
właśnie stanowią większość tekstów w zapisach współczesnych. Są to utwory 
młodsze od kolęd życzących i szczodrówek, które powstały na granicy folk-
loru i poezji duchowej1. Na Łemkowszczyźnie pieśni te śpiewane były pod-
czas prządek (weczirkы) w Adwencie i nazywane przez moich informatorów: 
weczirkowы kol’adы. Ciekawe, iż w zapisach XIX- wiecznych poniekąd mają 
one adresata (najczęściej gospodyni lub gospodyni wdowa), co mogłoby świad-
czyć o tym, iż wykonywane były również przez grupy kolędników. Choć za-
wierają motywy typowo chrześcijańskie, nie są utworami kanonicznymi i nie 
są śpiewane w cerkwi.

W niniejszym artykule chciałabym przyjrzeć się obrzędowi szczodrowania, 
któremu znacznie rzadziej poświęcają uwagę badacze oraz tekstom wygłasza-
nym i śpiewanym przez szczodraków. Obrzęd ten na Łemkowszczyźnie obecnie 
całkiem zaginął. Teksty mu towarzyszące jednak zachowały się do dziś w pamię-
ci najstarszych Łemków.

Szczodrowanie jako obrzęd noworoczny

Zacznijmy od szerszego tła słowiańskiego oraz ogólnoukraińskiego. Etnolin-
gwistyczny słownik Славянские древности podaje następującą definicję szczo-
drowania u Słowian: „Щедрование — новогодний ритуал обхода домов с ис-
полнением песен благопожеланий и получением вознаграждения от хозяев 
дома. Распространен на территории Украины, юж. Белоруссии, в западно  
и южнорусских областях, частично - в восточных районах Польши и Сло-

1 J. Bartmiński, Ludowe kolędy apokryficzne, [w:] Z kolędą przez wieki, red. T. Budrewicz,  
S. Koziara, J. Okoń, Tarnów 1996, s. 328.
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вакии. У словаков Щ. совершалось в канун Рождества, называемый Štedrý 
deň /Beer”2. 

Autorzy słownika jednoznacznie wiążą obrzęd szczodrowania z Nowym 
Rokiem. Podobnie czynią niektóre źródła ukraińskie, np. etnolingwistyczny 
słownik Witalija Żajworonka3. Zapewne szczodrowanie i wykonywane pod-
czas tego obrzędu szczodrówki jako bardzo archaiczne przedchrześcijańskie 
utwory rzeczywiście związane były z Nowym Rokiem, pierwotnie obchodzo-
nym przez Słowian wiosną. Na Ukrainie Naddnieprzańskiej, Polesiu, Wołyniu 
szczodrowanie jednoznacznie związane jest z Nowym Rokiem (św. Wasyl’a) 
bądź wieczorem poprzedzającym Nowy Rok (św. Małanky, Szczedryj Weczir, 
Szczedreć, Szczedrucha), jednak w Galicji (Галичина) i na zachodnim Podo-
lu Szczedryj Weczir to wigilia Objawienia Pańskiego (Bohojawlennia, Jordan, 
Wodochreszcza)4, a obrzęd szczodrowania odbywa się właśnie przed tym świę-
tem. Tak też wygląda sytuacja na Łemkowszczyźnie zarówno północnej, jak 
i południowej, wigilia Objawienia Pańskiego nosi tu nazwę Szczedryj Weczer, 
Druhыj Światyj Weczer lub Druha Welyja. Wieczorem domownicy zasiadają do 
postnej wieczerzy bardzo przypominającej wieczerzę w Wigilię Bożego Naro-
dzenia (Światyj Weczer, Welyja), lecz mniej uroczystej. Zwyczaj ten kontynu-
owany jest do dziś5.

Nazwa

Ten sam rdzeń ščedr- występuje zarówno w nazwie wieczoru, obrzędu, 
jak i jego wykonawców, pieśni obrzędowych, chleba wypiekanego specjalnie 
dla wykonawców obrzędu oraz rekwizytów przez nich noszonych. Wiąże się 
z pojęciem szczodry (ukr. щедрий) ‘bogaty, hojny’, co zapewne miało sprzyjać 
temu, żeby nadchodzący rok był szczodry i bogaty. Wątpliwe wydaje się tłuma-
czenie nazwy Szczedryj Weczir tym, iż na wieczerzę w wigilię Nowego Roku 
podawano potrawy mięsne zakazane w Wigilię Bożego Narodzenia6, szczodro-
wanie (niekiedy zwane też kolędowaniem noworocznym) ma przedchrześcijań-
ski charakter.

2 Славянские древности, гл. ред. С. Толстая, т.V, Москва 2012, s. 586.
3 В. Жайворонок, Знаки української етнокультури, Київ 2006, s. 654-655.
4 Piszą o tym źródła etnograficzne, m.in.: Українське народознавство, ред., Львів 1994,  

s. 134; О. Воропай, Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис, т. 1, Київ 1991, s. 135.
5 Tu należy zaznaczyć, iż Mykoła Sywyckyj w dwutomowym opracowaniu o Łemkowszczyź-

nie, które ukazało się w diasporze (М. Сивицький, Духова культура, [w:] Лемківщина. Земля, 
люди, історія, культура, т. ІІ, ред. Б. Струмінський, Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто 
1988, s. 113) wspomina, iż szczodrowanie ze śpiewaniem szczodrówek na Łemkowszczyźnie pół-
nocnej odbywało się w wigilię Nowego Roku, a wieczór ten nosił nazwę Szczedryj Weczer. Żadne 
inne źródła etnograficzne nie potwierdzają tej informacji, można więc przypuścić, iż na poglądy 
autora wpływ miało centralnoukraińskie rozumienie szczodrówki i obrzędu szczodrowania.

6 Українське народознавство, ред. С. Павлюка, Львів 1994, s. 134
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Struktura obrzędu szczodrowania na Łemkowszczyźnie

Szczodrowanie na Łemkowszczyźnie odbywało się w wigilię święta Obja-
wienia Pańskiego (Jordanu) bądź w samo święto (bardzo rzadko)7. Obrzęd nosił 
nazwę chodyty po szczedraniu, chodyty po szczedruwaniu, szczedruwaty, szcze-
dranyty8. W niektórych miejscowościach po stronie słowackiej mogły być uży-
wane i inne nazwy, np. w Zawadce na Spiszu chodyty po komediji, w Kryżach 
koło Bardejova chodyty po kol’adi9. Na Spiszu kolędników chodzących w Wigi-
lię Bożego Narodzenia nazywano z kolei szczedrakami od nazwy tego wieczoru 
Szczedrыj weczыr10, która niewątpliwie pojawiła się pod wpływem słowackim 
(słc. Štedrý večer – Wigilia Bożego Narodzenia). Są to zjawiska marginalne 
w skali całego regionu.  

Wykonawców obrzędu nazywano: szczedrakы, szczadrakы lub (głównie na 
południowej Łemkowszczyźnie oraz w wąskim pasie na północ od słowackiej 
granicy) szczedracy/i11. Na Łemkowszczyźnie północno-wschodniej Danuta Blin-
-Olbert zanotowała nazwę szczendraky. Uczestnikami obrzędu na Łemkowsz-
czyźnie byli wyłącznie chłopcy (młodzież). Tylko jedno źródło ze wschodnie-
go skrawka Łemkowszczyzny podaje, iż tego wieczoru gospodarza odwiedzały 
dzieci z życzeniami12. Natomiast dalej na wschód w tradycjach dotyczących płci 
i wieku wykonawców obrzędu można zaobserwować znaczne różnice, o czym 
pisze Ołeksa Woropaj mając na myśli całą Galicję Wschodnią.  Tu szczodrują 
dzieci, w powiecie lwowskim z kolei dorosłe dziewczyny, w okolicach Czort-
kowa – chłopcy. Niektóre grupy chodzą z kozą, lecz zwyczaj ten jest tu mniej 
popularny, niż na Ukrainie Naddnieprzańskiej.13 

Obrzęd szczodrowania bardzo przypominał obrzęd kolędowania, choć we-
dług autorów słownika Славянские древности obrzęd szczodrowania przez 
Słowian był odbierany jako mniej „poważny”, o mniejszej sile sprawczej (ma-

7 М. Шмайда, А іші вам віншуєм, Пряшів 1992, s. 273.
8 Dokładniej o nazwach czynności „odwiedzać domy w okresie Bożego Narodzenia” w gwa-

rach łemkowskich oraz sąsiednich polskich i słowackich: W. Hojsak, Дієслівні конструкції для 
номінації обхідних обрядів зимового циклу в лемківських говірках та суміжних польських і 
словацьких, „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2016, vol. XI,  red. M. 
Borciuch, L. Frolak, s. 43-50.

9 М. Шмайда, А іші вам…, s. 257.
10 І. Чижмар, Словеньско, [w:] Колядкы Русинів Руснацох Лемків, ред. І. Чижмар, Свидник 

2014, s. 245-246.
11 Dokładniej o nazwach wykonawców zimowych obrzędów na Łemkowszczyźnie: В. Гойсак, 

Назви учасників обхідних обрядів зимового циклу в лемківських говірках та суміжних поль-
ських і словацьких, [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraiń-
skiego. Studia leksykalne, red. A. Budziak, W. Hojsak, Kraków 2016, s. 211-230.

12 D. Blin-Olbert, Rok obrzędowy u Łemków, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. 
J. Czajkowski, t. 2, Sanok 1994, s. 331

13 О. Воропай, Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис, т. 1, Київ 1991, s. 159-162.
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gicznej) niż kolędowanie14. Na Łemkowszczyźnie szczodracy śpiewali pieśni ob-
rzędowe – szczodrówki, winszowali, na przykład tak: Let’iṷ s’’wjatыj dux ponad 
waš d’im i kazaṷ was blahoslowyty ščes’’c’’am, zdrawlom, boskыm požehnan’om 
na mnohaja i blahaja l’ita (Zdynia, zapisy własne). Niektórzy moi informato-
rzy wspominali, że przed wojną szczodracy oprócz szczodrówek mogli śpiewać 
także kolędy cerkiewne. Do tego zagadnienia powrócę w dalszej części artyku-
łu. Wszystkie opisy z Łemkowszczyzny świadczą o śpiewaniu szczodrówek pod 
oknami (pod drzwiami) domu. Szczedrakы s’’p’iwaly pop’id wyhl’ady z l’iskamy 
(Konieczna, zapisy własne). W grupie szczodraków nie było podziału na role ani 
specjalnego przebrania, były natomiast specjalne rekwizyty – kije. W zamian za 
życzenia i pozostawione dla bydła kije gospodarz obdarowywał szczodraków. 

Obrzęd szczodrowania zilustruję dwoma przykładami opisów z Łemkowsz-
czyzny zachodniej po północnej stronie Karpat. Pierwszy zapisał Matwij Astria-
ba w Wysowej w wieku XIX, a opublikował Jakiw Hołowacki w IV tomie swo-
jego zbioru pieśni ludowych Rusi Halickiej i Węgierskiej. Drugi zapisałam pod-
czas badań terenowych w Zdyni w roku 2009, informator opisuje szczodrowanie 
w okresie międzywojennym.

 Tę pieśń (chodzi o szczodrówkę omówioną w dalszej części artykułu – W.H.) wy-
sowscy chłopcy śpiewają chórem w wigilię Objawienia Pańskiego, 5 stycznia. Ob-
chodząc całą wieś każdy z nich niesie w ręku wiązkę kijów leszczynowych, które 
rozdają gazdom (gospodarzom). Wysowianie wierzą w cudowną siłę tych kijów, 
zwłaszcza w stosunku do bydła. Za to chłopcy otrzymują od każdego gospodarza 
garść owsa, zamoczonego w wodzie. Owies ów uważany jest za szczególnie dobry 
do siewu.15 (tłum. z ros. W.H.)

Po ščedran’u xodyly na ščadrыj wečer. Kыjiṷ nat’aly l’iskowых. I jak pryxodyly, 
p’id dwerjamy s’’p’iwaly. Zerno dawaly, a j xl’ip daxto dawaṷ, hrošы ne dawaly. 
Xl’ip takыj menšыj dawaly, ne welykыj. Pamjatam, mama radyly, jak ostawaṷo kus 
k’ista: „A to bude, jak ščedrakы prydut”. Ony s’’p’iwaly ščedriṷkы, žыčыn’a skṷa-
daly. Jeden kыj lyšыly gazdowy korowы hnaty. Braṷ gazda do stajn’i i maṷ dl’a ko-
roṷ. Ščedrakы xodyly po dwoje, pjat – š’ist par xodyṷo ščedrakiṷ. (Zdynia, zapisy 
własne)

Dalej chciałabym dokładniej rozpatrzeć kwestię obdarowywania szczodra-
ków przez gospodarzy, pewne magiczne czynności wykonywane przez szczodra-
ków bądź gospodarzy oraz funkcje obrzędu. Gospodarz obdarowywał szczodra-
ków ziarnem oraz obrzędowymi chlebkami upieczonymi specjalnie na tę okazję. 
Chlebki te miały okrągły kształt, nazywano je szczedrakы, szczadrakы. Otrzyma-
nie w darze obrzędowego chleba było jedną z najważniejszych części obrzędu16. 

14 Славянские древности, … т.V, s. 856.
15 Я. Головацкий, Народные пѣсни Галицкой й Угорской Руси, т. ІV, Москва 1878, s. 526. 
16 Славянские древности, … т. V, s. 586
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Według Ludmiły Winogradowej17 pierwotnie chleb ów kolędnicy (szczodracy), 
postrzegani jako przybysze z zaświatów, zbierali w celu przekazania przodkom. 
W niektórych językach słowiańskich zbieranie chleba utrwalone zostało w na-
zwie obrzędowego odwiedzania domów: pol. chodzić po szczodrakach, słow. 
chodit’ na štedraký. Nawet współcześni informatorzy podkreślają, iż nie dawano 
szczodrakom pieniędzy, lecz ziarno, głównie owies. Stąd w Hańczowej mówio-
no: Roždestwo to sus’’ik wiṷsa roznesṷo (zapisy własne), co oznacza: Boże Na-
rodzenie (chodzi o cały okres świąteczny) zabrało sąsiek owsa. Szczodracy później 
sprzedawali to ziarno, a za pieniądze zamawiali muzykantów w czasie mjasnyć (kar-
nawału)18. Na Łemkowszczyźnie północnej tak było do czasu drugiej wojny świato-
wej, po tym okresie obrzęd już się nie odbywał. Na terenie Słowacji utrzymywał się 
jeszcze przez jakiś czas, wówczas szczodrakom dawano już pieniądze. Stopniowo 
na Łemkowszczyźnie południowej szczodrowanie również całkiem zanikło.

Obdarowywanie szczodraków głównie ziarnem miało zabezpieczyć dobre 
plony w Nowym Roku, dodawano go do ziarna przygotowanego do siewu. W ra-
zie nieobdarowania przez gospodarzy, szczodracy, jak i kolędnicy, mieli prawo 
wygłosić złorzeczenia, na przykład: Перескочила лишка вовка, бодай ся вам не 
зродила ані єдна половка!19. 

Szczodracy nosili leszczynowe lub wierzbowe kije, które zostawiali gospo-
darzowi (jeden, dwa lub tyle, ile gospodarz miał bydła). Kije te nazywały się 
szczedrakы. Gospodarz lub gospodyni bili kijami chłopców-szczodraków, którzy 
przy tym podskakiwali, co miało spowodować, iż bydło wyganiane pierwszy raz 
wiosną na pastwisko, będzie tak samo żwawo podskakiwać, czyli będzie silne 
i zdrowe. Jeśli gospodarz bijąc, przymawiał: А за вілми, a зa вілми! miało to 
zapewnić, że chłopcy pasterze będą dobrze pilnować bydła i nie będą go gu-
bić. Wypowiadane przez gospodarza lub gospodynię przymówki Скач бычку на 
теличку! miały sprzyjać płodności bydła, żeby krowy szybko miały ruję, lekko 
się cieliły i rodziły byczki lub jałówki (w zależności od życzeń). W niektórych 
wsiach po powrocie do domu gospodarz bił kijem młodych domowników, wypo-
wiadając te same przymówki20. 

Pozostawione gospodarzowi szczedrakы miały chronić bydło przed wszyst-
kim co złe, właśnie nimi wyganiano po raz pierwszy po zimie bydło na pastwi-
sko21. W Bielance gospodarze przechowywali kije, žebы wыhan’aty korowы na 
pole, žebы byty korowы, žebы s’’a ne rozxodyly, žebы s’’a jim dašto ne staṷo 

17 Л. Н. Виноградова, Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян, Москва 
1982, s. 187.

18 М. Шмайда, А іші вам…, s. 273.
19 Ibidem, s. 275.
20 М. Шмайда, А іші вам…, s. 276 oraz inni.
21 М. Мушинка, Календарні обряди та поезія, в кн.: Лемківщина. Земля, люди, історія, 

культура, т. ІІ, „Записки наукового товариства ім. Шевченка”, ред. Б. Струмінський, Нью-
Йорк – Париж – Сидней – Торонто 1988, s. 301.
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(zapisy własne). W Piorunce czyniono tak na szczęście: Jak s’’a wыhan’aṷo ko-
rowы peršыj raz, to z tыm prutom, to na ščas’’c’’a (zapisy własne). Szczedra-
kiem uderzano również krowę, która była chora lub dla ułatwienia ocielenia się22. 
W niektórych miejscowościach z kijów robiono krzyżyki, które przybijano nad 
drzwiami stajni, aby chroniły krowy przed czarami bosorek23. Podobne magiczne 
funkcje kijów zostawianych przez szczodraków znane były Bojkom i Dolinia-
nom. Na Łemkowszczyźnie południowej szczodracy oprócz kijów mieli też inne 
rekwizyty związane z wypasaniem bydła, a mianowicie trąbkę z wolego rogu lub 
batożek24, czasem krzyżyk z leszczynowych kijków.

Zostawione szczedrakы mogły mieć jeszcze inne magiczne zastosowanie, 
a mianowicie chronić pola uprawne. Jednak informacje o tym spotyka się w li-
teraturze etnograficznej znacznie rzadziej. W Czarnej dawano kije do pola, żeby 
chroniły przed ulewą: Totы doṷhы prutы potїm dawaly do pola, žebы daka zlywa 
ne pryšṷa abo što, žebы oxoronyty (zapisy własne). 

Funkcje obrzędu

Funkcją szczodrowania, ogólnie rzecz ujmując, było zabezpieczenie dobro-
bytu, bogactwa, żeby Nowy Rok był „szczodrym”. Na Łemkowszczyźnie jednak 
zdecydowanie dominuje jeden z aspektów owego dobrobytu – zapewnienie do-
brego zdrowia i płodności dla bydła. W niektórych miejscowościach szczodraka-
mi, którzy odwiedzali domy, byli właśnie pasterze – chłopcy wypasający bydło. 
Zapewnienie dobrego urodzaju zboża – to druga pod względem znaczenia ma-
giczna funkcja obrzędu. Zapewne w późniejszych czasach coraz mocniej prze-
jawiała się i funkcja ludyczna. Stąd nowe przeznaczenie rekwizytów – kijów: 
na niegrzeczne dzieci (Łosie, pow. gorlicki, zapisy własne). Wymienione wyżej 
funkcje obrzęd spełniał nie tylko poprzez zachowanie wykonawców i magiczną 
siłę noszonych przez nich rekwizytów, ale również (a może przede wszystkim) 
poprzez słowo. Dalsza analiza tekstowa śpiewanych przez szczodraków pieśni 
obrzędowych oraz wygłaszanych życzeń pomoże rozwinąć te funkcje.

Szczodrówki

Dyskusja o tym, czy szczodrówki (ukr. щедрівки) i kolędy życzące (ukr. вели-
чальні колядки) to różne gatunki obrzędowej twórczości ludowej trwała w ukra-
ińskiej folklorystyce od dawna i wydaje się być zakończona. Już Wołodymyr 
Hnatiuk w największym dwutomowym zbiorze ukraińskich kolęd i szczodrówek, 
który ukazał się w 1914 r., rozpatrywał je jako jeden gatunek pod względem 

22 D. Blin-Olbert, Rok obrzędowy u Łemków, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. 
J. Czajkowski, t. 2, s. 331.

23 Ibidem.
24 М. Шмайда, А іші вам…, s. 274.
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motywów i funkcji. Sformułowanie колядки і щедрівки25 zostało utrwalone 
w języku ukraińskim jako ogólna nazwa zimowych pieśni obrzędowych. Inaczej 
niż w podejściu naukowców ma się sprawa rozróżnienia kolęd i szczodrówek 
w świadomości ludowej, gdzie do tej pory funkcjonują one jako różne pojęcia, 
choć kryteria ich wyodrębnienia są niejednoznaczne. Najczęstszym kryterium 
jest różny czas ich wykonania. Szczodrówki w odróżnieniu od kolęd śpiewało się 
tylko przez jeden wieczór w roku (ewentualnie też w święto po nim następujące). 
Nie ma wśród nich utworów cerkiewnych, nie śpiewa się ich w cerkwi, choć 
spotykane są teksty o tematyce religijnej. W takich tekstach przeważają wątki 
związane z chrztem Jezusa zapewne z racji wykonania w wigilię Jordanu26. 

Wyodrębniając w swoim materiale szczodrówki, kierowałam się właśnie su-
gerowanym przez informatorów kontekstem wykonania (na Szczedryj Weczer 
przez szczodraków) lub kwalifikacją w źródłach, która również wynikała z oko-
liczności wykonania. Poza nielicznymi wyjątkami nie da się takiego podziału 
dokonać wyłącznie na podstawie motywów. Dalej spróbuję argumentować swoje 
stanowisko poprzez analizę tekstów wykonywanych na Łemkowszczyźnie przez 
szczodraków. Analizę przeprowadzam na szerszym tle ukraińskim w oparciu 
o wyżej wymieniony zbiór W. Hnatiuka.

Wspomnę jeszcze o innym rozumieniu szczodrówki jako utworu o charakte-
rze ludowym w odróżnieniu od kolęd cerkiewnych, z którym spotkałam się na 
Łemkowszczyźnie. Niektórzy Łemkowie do szczodrówek zaliczają wszelkie nie-
cerkiewne utwory zimowego cyklu obrzędowego, w tym również kolędy życzące 
i kolędy apokryficzne. Tak na przykład kilku moich informatorów zaliczało do 
szczodrówek bardzo popularną nie tylko na Łemkowszczyźnie, a ogólnie chyba 
jedną z najbardziej znanych kolęd ukraińskich – kolędę Dobryj weczir tobi, pane 
hospodariu. Tu kryterium jest nie czas wykonania (okres Bożego Narodzenia lub 
Szczedryj weczir przed Jordanem), a właśnie ludowy, a nie cerkiewny charak-
ter utworu. O tym, iż podział tekstów okresu zimowego na kolędy (cerkiewne) 
i szczodrówki (wszelkie teksty nie cerkiewne) nie jest czymś nowym i nie ogra-
nicza się do Łemkowszczyzny, świadczą zbiory kolęd i szczodrówek wydane 
w Galicji zarówno na początku XX w., jak i całkiem niedawno27.

Jednym z częstych kryteriów odróżniających kolędy od szczodrówek, poda-
wanym w pracach ukraińskich badaczy, jest rytm: dla kolęd 5+5, dla szczodrówek 
prostszy 4+428. O bardziej prymitywnych, prostych melodiach szczodrówek, zbu-
dowanych na podstawowych interwałach sekundy i tercji, potęgujących wraże-

25 W folklorystyce ukraińskiej rozróżnia się pojęcie колядка – utwór ludowy, odpowiednik 
polskiej kolędy życzącej oraz коляда – utwór cerkiewny. Jednak to rozróżnienie terminologiczne 
nie jest niestety konsekwentnie przestrzegane.

26 Na tym terytorium, gdzie obrzęd szczodrowania wykonuje się w wigilię Nowego Roku, po-
dobne utwory zwane są kolędami jordańskimi (йорданські колядки).

27 C. Калинець, Щедрôвки, Львôвъ 1921; Колядки і щедрівки, укл. Н. Манько, Львів 2014.
28 M.in. Ф. Колесса, Українська усна словесність, Львів 1938, s. 39.



231„PRYSZLY ZME TU SZCZEDRACY…” O SZCZODROWANIU I SZCZODRÓWKACH...

nie archaiczności utworu nieraz wspominali badacze muzycznej strony folkloru 
ukraińskiego29. Nie jest to jednak kryterium wystarczające. Wśród łemkowskich 
szczodrówek rzeczywiście są teksty z rytmem 4+4, a częściej ze zredukowaną 
sylabą 4+3.

Typy szczodrówek

W zgromadzonym przeze mnie materiale szczodrówek jest stosunkowo nie-
wiele w porównaniu z kolędami życzącymi i apokryficznymi. Da się jednak spo-
śród nich wyraźnie wyróżnić kilka grup. 

Pierwszą grupę stanowią teksty z prośbą o chleb obrzędowy i groźbą zabrania 
wołu w przypadku odmowy obdarowania. To najbardziej popularny typ szczo-
drówek na Łemkowszczyźnie (odnaleziono ok. 20 wariantów). Najstarszy zapis 
z wieku XIX opublikował J. Hołowacki30. Szczodrówki te do dziś są pamiętane 
przez Łemków, o czym świadczą moje zapisy z pocz. XXI w. Znane są na całym 
terytorium łemkowskim, zarówno na północy, jak i na południu. Najpełniejszy 
wariant został zapisany we wsi Pętna (łem. Pantna, Pankna) przez Fiłareta Ko-
łessę na pocz. XX w.31

Пришли сме ту щедраци, чи готови колачи.
Щедрий вечер, добрий вечер.

Христе, Христе, Марія
На престолі стояла, три крижики тримала.

Щедрий вечер, добрий вечер.
А ви, люде, знайте, Бога споминайте,
Наше право дайте.

Щедрий вечер, добрий вечер.
Наше право невеличке, лем коритя вівса.

Щедрий вечер, добрий вечер.
Кед не мати колача, уведте нам рогача,
Зорвеме му правий ріг, будем на нім трубіти,
Пана Бога просити,

Щедрий вечер, добрий вечер.
Дайте же нам, дайте, кед нам мате дати,
Бо ми ту не маме, коли довго ждати.

Щедрий вечер, добрий вечер.

29 Patrz О. Кошиць, Про українську пісню й музику, Нью-Йорк 1970, s. 10-11.
30 O sposobie wykonania tego typu szczodrówki M. Astriaba (student, który przekazał swoje 

zapisy J. Hołowackiemu) pisze: tę pieśń wysowscy chłopcy „произносятъ хоромъ на распѣвъ” 
(Я. Головацкий, Народные пѣсни ..., т. ІV, s. 526.)

31 Ф. Колесса, Народні пісні з Галицької Лемківщини, „Етнографічний збірник”, т. XXXIX-
XL, Львів 1929, № 555, s. 416.
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Teksty z tej grupy wydają się być ciekawym połączeniem elementów przed-
chrześcijańskich i chrześcijańskich. Z łatwością można prześledzić mechanizmy 
chrystianizacji tekstu. O archaiczności szczodrówki tego typu z Krasnej wspomi-
na ukraińsko-czeski folklorysta Orest Ziłyński32.

Struktura tekstu

 Każdy tekst zaczyna się albo od typowego szczodrówkowego refrenu Szcze-
dryj weczer, dobryj weczer (A) albo od informacji o przybyciu do gospodarza 
szczodraków (B). W powyższym tekście mamy obydwa te komponenty, a pierw-
szy z nich powtarza się konsekwentnie jako refren, przeważnie jednak szczo-
drówka zaczyna się tylko od jednego z nich, a refren niekoniecznie się pojawia.

Kolejny motyw: Maryja stoi na prestoli (na ołtarzu), trzymając trzy krzy-
żyki (C). W jednym z wariantów ze słowackiej Łemkowszczyzny mamy try 
knyżeczky trymała, a w tekście z Morochowa try szczedraky trymała. Analiza 
porównawcza pozwala rozwiązać zagadkę, skąd wzięły się krzyżyki. Zapew-
ne, szczedraky, które trzyma Maryja w jednym z tekstów to obrzędowe chlebki 
dla kolędników. I właśnie te chlebki, jak się wydaje, są pierwotnym elementem 
w tekście. Znane były na Słowiańszczyźnie teksty, w których szczodracy (ko-
lędnicy) zwracają się do gospodyni lub gospodarza siedzącego na stołku i trzy-
mającego obrzędowy chleb o obdarowanie tym chlebem. Na terenach ukraiń-
skich chleb ten mógł między innymi nosić nazwę knysz. Na Łemkowszczyźnie 
knysz – ‘rodzaj chleba; płaski, pieczony z położonymi nań ziemniakami i bryn-
dzą’33. I choć nie odnaleziono tekstów łemkowskich, w których szczodraki pro-
szą o knysz (proszą o kołacz, szczedrakы, nawet z pol. kukiełki), to w zbiorze  
W. Hnatiuka nie są one rzadkie w tekstach z innych regionów (Podole, Pokucie, 
Naddnieprze i in.):

А ви теє, люде, знайте,
Періжечків нам давайте,
Як буде, ще й книша ...34

Дайте книш,
Бо пустим в хату миш!35

…Чи дома, дома ґаздині єго? 
Служоньки кажут, нема ї дома. 
Ми пізнаємо, що вона дома, 

32 О. Зілинський, Обрядові пісні села Красна на Лемківщині, [w:] Вибрані праці з фолькло-
ристики, кн. 1, Київ 2013, s. 370.

33 J. Rieger, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa 1995, s. 66.
34 В. Гнатюк, Колядки і щедрівки, т. ІІ, s. 341.
35 Ibidem, t. ІІ, s. 314.
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Ей у сьвітлонци книшики пече. 
Підемо ми їм защідрувати, 
Чей вни нам дадут по книшикови, 
По книшикови, по пшеничному.36

W tymże zbiorze kolęd i szczodrówek mamy bardzo podobny do analizowa-
nego tekst, w którym występują właśnie try knyszyky:

Шістокрила Ілия
На пристолї стояла,
Три книшики держала37.

Można przypuszczać, że pierwotny wątek gospodyni, która trzyma obrzędowy 
chleb dla szczodraków, wskutek chrystianizacji tekstu został zmodyfikowany 
w ten sposób, iż gospodynię zastąpiła Maryja (najczęściej; w tekstach z Łem-
kowszczyzny – wyłącznie Maryja, ale w tekstach z innych regionów możliwa 
też inna postać święta), stołek został zastąpiony przez prestił czyli ołtarz, a kny-
szyky przez kryżyky, bardziej stosowne w nowym kontekście. Ostatnia zamiana 
nastąpiła wskutek podobieństwa fonetycznego i odbyła się na obszarze, gdzie 
występowały językowe wpływy polskie, m.in. na Łemkowszczyźnie. W jednym 
z najstarszych zapisów z Kalnicy (pogranicze bojkowsko-łemkowskie) wystę-
puje forma kreszczyky, będąca cerkiewizmem. Oprócz trzech krzyżyków w nie-
których tekstach pojawia się jeszcze kadzidło (D). Oto przykład z najstarszego 
zapisu z Kalnicy38:

[…] Христа, Христа, Марія
На престолі стояла,
Три крещики тримала,
А четверте кадило,
По всіх кутах ходило,
Ино в єднім не было,
Много гріхів набыло.

Zamiast zagadkowego Chryste, Chryste, Marija, a częściej zrymowanego 
Chrysta, Chrysta, Marija, w zapisie Iwana Ziłyńskiego z Krasnej (1913 r.) mamy 
inny początek:

Щедру-ведру Мария
На престолі сїдиўа / стояўа […]39 

Szczedryku-wedryku; szczedru-wedru – to typowy początek wielu ukraińskich 
szczodrówek, np. Szczedryku-wedryku dajte warenyka / Szcze j kusoczok sała, 

36 Ibidem, t. І, s. 14-15.
37 Ibidem, t. ІІ, s. 356.
38 Я. Головацкий, Народные пѣсни..., т. ІІ, s. 145.
39 Z rękopiśmiennego archiwum Iwana Pańkewycza, które znajduje się u prof. M. Muszynki 

w Preszowie.
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szczob ne buło mało… (Polesie, zapisy własne). Autorzy Etymologicznego słow-
nika języka ukraińskiego łączą wedryk w szczodrówkach z wedro ‘jasna bez-
chmurna pogoda’, szczedryk-wedryk  miałoby więc oznaczać ‘ten, kto przyszedł 
życzyć dobrej pogody w Nowym Roku, żeby był urodzaj’40.

Znając historię wsi Krasna koło Krosna, można by się pokusić o przypusz-
czenie, że szczedru-wedru przywędrowało wraz z mieszkańcami. Według hipo-
tez niektórych historyków, pierwszymi mieszkańcami wsi byli wzięci do niewoli 
Kozacy, niektóre elementy folkloru mogły więc przywędrować wraz z nimi41. 
Dialektolog Iwan Werchratski, biorąc pod uwagę osobliwości językowe, nazywał 
mieszkańców tej ukraińskojęzycznej wysepki w otoczeniu polskich wsi mianem 
Zamiszanci42. W żadnym innym wariancie łemkowskim wedryk (wedru) się nie 
pojawia.

Kolejny motyw – to zachęcenie, zawołanie do ludu, by chwalić, wspominać 
Boga (E). Na tym motywy chrześcijańskie się kończą i dalej mamy typowe moty-
wy szczodrówek nie tylko łemkowskich, a ogólnoukraińskich: prośba o obdarze-
nie obrzędowym chlebem (F) oraz groźba zabrania wołu w razie nieobdarowania 
szczodraków (G).

O tym, iż w kolędach słowiańskich zachowały się poniekąd formuły wskazu-
jące na zbieranie obrzędowego chleba jako główny cel kolędowania była mowa 
wyżej, a analizowane teksty to tylko potwierdzają. Badacze podkreślają bezpo-
średnią zależność pomiędzy zdrowiem, mnożeniem się bydła w gospodarstwie 
a hojnym obdarowaniem kolędników (szczodraków) obrzędowym chlebem. 
Taką zależność można zilustrować łemkowskim tekstem ze Zdyni:

А вам – рогач, а нам - колач
І коритя вівса43.

Dokładnie rozpatruje tę kwestię L. Winogradowa44, analizując bogatą dotych-
czasową literaturę. Wspomina m.in. o etymologicznych związkach pomiędzy na-
zwami bydła i wypieków obrzędowych, np. weselny korowaj i krowa (w moich 
zapisach z Łemkowszczyzny korowjar!), ros. баранки oraz in., przedstawionych 
w pracach Aleksandra Potebni45 i Wiaczesława Iwanowa, Władimira Toporowa46. 
Nie wchodząc w szczegóły tego skomplikowanego choć bardzo interesującego 
zagadnienia zaznaczę tylko jedną kwestię, która bezpośrednio nas interesuje 

40 Етимологічний словник української мови, ред. О. Мельничук, т. І, Київ 1982, s. 344.
41 О. Зілинський, Обрядові пісні …, s. 357.
42 Por. І. Верхратский, Говір замішанців, Львів 1894.
43 В. Гнатюк, Колядки і щедрівки…, т. ІІ, s. 360.
44 Л. Н. Виноградова, Зимняя календарная…, s. 138-139.
45 А.А. Потебня, О мифическом значении некоторых обрядов и поверий, Москва 1865,  

s. 50-51.
46 В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Исследования в области славянских древностей, Москва 

1974, s. 254-258.
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w kontekście analizowanej szczodrówki. W okresie Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku u różnych narodów słowiańskich istniała tradycja wypiekania wyrobów 
w kształcie zwierząt domowych (koniki, krówki itd.) w jak największej ilości 
i rozdawania ich później m.in. kolędnikom (szczodrakom). To pozwoliło przy-
puścić, iż takie pieczywo zastąpiło wcześniejszą ofiarę – zwierzę, które przedsta-
wia, a to z kolei umożliwia wytłumaczenie popularnych w słowiańskich tekstach 
gróźb zabrania wołu (krowy) w razie nieobdarowania. Przykład takiej groźby 
w szczodrówce z innego regionu – z okolic Kijowa, podaję niżej:

Як не даси пирога,
Візьму вола за рога,
Да виведу на моріг,
Да викручу правий ріг.
Буду рогом трубити,
А воликом робити47.

Podobne rozumienie wołu jako rytualnej ofiary proponuje Wiktor Dawidiuk48, 
wspomina on również o dawnym zwyczaju uprowadzania wołu ze stajni na tzw. 
Szczedrec’ na terenach ukraińskich znanym jeszcze w wieku XIX. Z wyprowa-
dzonym wołem szczodraki grożą przeprowadzić trzy czynności: odbić róg i trąbić 
w niego, pracować wołem w polu, poganiać go ogonem lub batożkiem. Wszyst-
kie trzy występują w najstarszym zapisie u J. Hołowackiego:

Як не дасте колача,
Выведеме рогача,
На попів переліг,
Зоб’єме му правый ріг.
Рогом, рогом трубіти,
А волойком робити,
Хвостом, хвостом гонити49.

W innych wzmianka tylko o jednej lub dwóch czynnościach, najczęściej doty-
czących rogu:

Кедь не дате колача,
выведеме рогача
наперед го заб’єме,
правый ріг му отб’єме
трубу з його сділаме
Трубой будем трубити. (Tychyj Potik, Słowacja)50

47 В. Гнатюк, Колядки і щедрівки…, т. ІІ, s. 367.
48 В. Давидюк, Первісна міфологія українського фольклору, Луцьк 1997, s. 208. Podobnie 

tłumaczy zabranie wołu J. Hołowacki (Я. Головацкий, Народные пѣсни..., т. IV, s. 526), O. Wo-
ropaj (О. Воропай, Звичаї нашого народу…, s. 160).

49 Я. Головацкий, Народные пѣсни..., т. ІІ, s. 145.
50 Z rękopiśmiennego archiwum Iwana Pańkewycza, które znajduje się u prof. M. Muszynki 

w Preszowie.
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Motyw воликом робити A. Potebnia łączy z tradycją symbolicznego orania 
pola w wigilię Nowego Roku51. Trąbę i batożek nosili ze sobą szczodracy wraz 
z kijami na Łemkowszczyźnie południowej. Oprócz próśb o chleb obrzędowy 
w tekstach występują również prośby o obdarowanie ziarnem, we wszystkich 
wariantach łemkowskich – owsem (H), co widać w podanych wyżej przykładach.

W żadnym z wariantów nie występują wszystkie wyróżnione motywy (osiem) 
razem, ale siedem z nich (A, B, C, E, F, G, H) mamy w przytoczonym wariancie 
z Pętnej, po 6 w najstarszym zapisie z Kalnicy (Łemkowszczyzna wschodnia)  
(A, C, D, E, F, G) i z Izb (Łemkowszczyzna zachodnia) (A, B, E, F, G, H). 
Wszystkie teksty zawierają natomiast prośbę o obrzędowy chleb, prawie wszyst-
kie motyw Maryi na ołtarzu i groźbę zabrania wołu. Najrzadziej pojawia się wą-
tek kadzidła.

Do opisanej podstawowej struktury tekstu mogły być dodawane życzenia, 
przeważnie dotyczące urodzaju zboża:

Род ся пшениця
Як рукавиця,
Стебўо як палиця,
Зим’якы як ходакы,
Жыто як корыто,
А ўоўес як чорний пес. (Krasna)52

lub:

Жебы вам были високие копы
а в тых копах велькы снопы. (Tychyj Potik, Słowacja)53

Велькы снопы, густы снопы!54

Czasem na koniec jeszcze raz proszono o obdarowanie, jak w tekście prezento-
wanym na początku lub w następującym tekście ze Szczawnego:

Вам волоньки,
Вам коровоньки,
Вам вшитко добре,
Самі більше майте,
А нам колач дайте!55

W dwutomowym zbiorze kolęd i szczodrówek W. Hnatiuka opisane wyżej 
teksty są zakwalifikowane do rozdziału „Діточі колядки”, czyli kolędy dziecię-

51 А. Потебня, Объясненія малорусских и других сродных народных пѣсен, т. ІІ Колядки и 
щедровки, Варшава 1887,  s. 99.

52 З рукописного архіву Івана Панькевича, який знаходиться у М. Мушинки.
53 Ibidem.
54 М. Шмайда, А іші вам..., s. 275.
55 В. Гнатюк, Колядки і щедрівки…, т. ІІ, s. 358. 
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ce. O przejściu dawnego obrzędu szczodrowania do folkloru dziecięcego na zie-
miach ukraińskich wspomina również Ołeksij Dej, uważając, że dzieje się tak 
wskutek zanikania samego obrzędu56. Na Łemkowszczyźnie jednak to przejście 
nie odbyło się na tak szeroką skalę i aż do zaniknięcia obrzędu mniej więcej 
w połowie XX w. wykonywali go głównie chłopcy (młodzież, kawalerowie) lub 
pasterze, ale nie dzieci.

Do kolejnej mniej licznej grupy szczodrówek należą teksty, w których do go-
spodarza przylatuje jaskółka, budzi go i opowiada o mnożeniu się bydła, owiec. 
Fabuła dobrze znana w ukraińskim zimowym folklorze obrzędowym, pierwotnie 
związana z Nowym Rokiem, który nadchodził wiosną. Należy też wspomnieć, 
że w zgromadzonym materiale zdarzają się pieśni z podobnym motywem kwali-
fikowane jako kolędy życzące. W tego typu tekstach mamy wzmiankę o boskiej 
obecności na podwórzu gospodarza:

Ой, вийди, вийди, господаройку,
Кличе тя Господь на порадойку57.

Ustań, ustań, hospodarejku,
Bo na twoim dwori Boża miliść58.

Nowonarodzone zwierzęta często mają złote atrybuty. Donat Niewiadomski roz-
patruje złoto jako „atrybut Boskości”59. Do głównego tekstu szczodrówki doda-
wano prośbę o datki, jak w poniższym tekście z Rozdziela:

Щебетонька щебетава,
Господаря обуджава.
Господарю, ставай горе,
Штоси нове в твоїм дворе.
Всі коровы потелились,
Всі теличкы породили.
Всі теличкы червеніцькы,
Мают ріжкы зовотіцькы.
Вынесте нам дашто вынесте,
Бо не маме коли стояти.
Бо підеме горі севом
Горці дрітувати!60

56 О. Дей, Величальні пісні українського народу, [w:] Щедрівки, колядки, віншівки, ред.  
О. Дей, Київ 1970, s. 24.

57 „Наше слово”, № 2 (648), s. 6.
58 Pogranicze bojkowsko-łemkowskie. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. t. 49 Sanockie-Kro-

śnieńskie, Poznań-Wrocław 1974, s. 141.
59 D. Niewiadomski, Motyw orki złotym pługiem. Semantyka noworocznej kolędy gospodar-

skiej, „Etnolingwistyka” 1992,  t.5, s. 65.
60 „Наше слово”, 6.1.1974  р., s. 6.
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Inne pieśni kwalifikowane jako szczodrówki nie różnią się niczym od kolęd 
życzących (częściej gospodarskich, rzadziej młodzieżowych) z wyjątkiem re-
frenu: Szczedryj weczer, dobryj weczer! O podobnym zjawisku w skali ogól-
nosłowiańskiej wspominają autorzy słownika Славянские древности, zazna-
czając, iż często przy kolędowaniu na Boże Narodzenie oraz noworocznym 
szczodrowaniu wykonawcy śpiewali te same teksty, w których zmieniał się 
tylko refren; dla takich utworów nazwa szczodrówka i kolęda życząca są sy-
nonimiczne61. Szczodrówek takiego typu w zebranym materiale jest naprawdę 
niewiele. Należą do nich teksty z popularnymi w słowiańskich kolędach ży-
czących wątkami: 

I. Gospodarz buduje cerkiew oraz częstuje z trzech kielichów boskich go-
ści (3 teksty).

II. Kolędnicy (szczodracy) nie zastają gospodarza / gospodyni w domu, wy-
konuje on / ona bardzo ważną pracę (6 tekstów). Oprócz szczodrówkowego re-
frenu w jednym tekście z Sanocczyzny jest wzmianka o szczodrakach oraz proś-
ba o obdarowanie ziarnem za szczedraczku – czyli wykonanie pieśni i złożenie 
życzeń, co świadczy o wykonywaniu pieśni podczas odwiedzania domów przez 
szczodraków:

Ще й вимолотити [zboże],
Щедракам ділити,
За тою щедрачку –
Пшениці сідлачку62.

III. Kilka tekstów dla dziewczyny, przeważnie z grupy „wywyższenie uko-
chanego”63 (np. dziewczyna nie daje jabłka z jabłoni matce, ojcu, bratu, siostrze, 
ofiaruje je natomiast ukochanemu). W jednym tekście z grupy „wywyższenie 
ukochanego” nie dodano szczodrówkowego refrenu. Jest tu inna zmiana, która 
pozwala śpiewać go na Szczedryj weczer: dziewczyna pierze chusty nie w Dunaju 
(jak w kolędzie życzącej), lecz w Jordanie. Zapewne ta właśnie zmiana i spowo-
dowała zaliczenie kolędy życzącej dla dziewczyny do szczodrówek i wykonanie 
jej przez szczodraków w wigilię Jordanu. Dalej dziewczyna gubi pierścień, który 
nie mogą odnaleźć ani matka, ani ojciec, ani siostra, ani brat, ale odnajduje uko-
chany. 

Charakterystyczne „szczodrówkowe” wyznaczniki mogły być dodawane nie 
tylko do kolęd życzących, ale również do apokryficznych. W Koniecznej zapi-
sałam kolędę apokryficzną przerobioną na szczodrówkę, wykonywaną zgodnie 
z opisem informatorki przez szczodraków pod oknami w wigilię Jordanu. Pieśń 
należy do popularnych na Łemkowszczyźnie kolęd apokryficznych opowiada-
jących o tym, jak Maryja opiekowała się Dzieciątkiem. W tekście pierwotnym 

61 Славянские древности, … т.V, s. 586.
62 „Наше слово”, 8.1.1967, s. 6.
63 Nazwa tej grupy kolęd według: J. Bartmiński, Polskie kolędy ludowe, Kraków 2002, s. 285.
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zmieniono incipit z Jak pideme po kol’adi (taki wariant zapisałam w Owczarach 
(dawn. Rychwałd) na Jak pideme po szczedraniu.

Як підеме по щедраню весело, весело.
Заплати нам, милий Боже, й уцтиво.
Над вертепом зьвізда ясна сьвітила, сьвітила,
Де Пречыста свого Сына зродила. […]

Jak już wspominałam na początku, w opisach etnograficznych są wzmianki 
o tym, iż szczodracy po wygłoszeniu tradycyjnych przymówek, próśb i życzeń, 
śpiewali również „chrześcijańskie” kolędy (zarówno cerkiewne, jak i ludowe 
apokryficzne). Być może stąd pochodzi pogląd o religijności repertuaru szczo-
draków na Łemkowszczyźnie64. Pamiętajmy jednak, że są to opisy z wieku XX, 
kiedy to tradycja jordańskiego szczodrowania zaczęła ginąć.

Wnioski

Tradycyjne pieśni obrzędowe śpiewane (wygłaszane) przez szczodraków na 
Łemkowszczyźnie są wspólne z ogólnoukraińskimi szczodrówkami noworocz-
nymi (prośby o kołacz, groźba zabrania wołu, życzenia; jaskółka głosząca mno-
żenie się bydła w gospodarstwie). Główną ich funkcją było życzenie gospodarzo-
wi bogactwa: przede wszystkim mnożenia się bydła, owiec, koni oraz urodzaju 
zboża. Funkcję tę szczodrówki spełniały poprzez wiarę w magię słowa, życzenia 
mogły być wyrażone bezpośrednio przy pomocy zdań w trybie życzącym (Rod 
sia pszenycia jak rukawycia; wam wołońky) lub też w trybie oznajmującym, kie-
dy to w pieśniach przedstawia się rzecz pożądaną jako już spełnioną (np. w obo-
rze gospodarza już się urodziły wołki czy krówki ze złotymi różkami)65. Funkcja 
ta wzmacniana była poprzez pewne zachowania szczodraków (podskakiwanie, 
bicie) oraz magiczne rekwizyty (kije), o czym była mowa wyżej. 

Niejednoznaczna kwalifikacja tych samych pieśni (różniących się tylko re-
frenem) jako kolęd lub szczodrówek w źródłach, wykonanie ich zarówno pod-
czas odwiedzania domów przez kolędników, jak i szczodraków potwierdza zda-
nie wielu badaczy66, iż dysponując zapisami XIX i XX-wiecznymi, trudno jest 
rozdzielić dwa pierwotnie różne gatunki folkloru zimowego – kolędy życzące 
i szczodrówki.

64 Р. Кирчів, Фольклорна традиція лемків, [w:] Р. Кирчів, Із фольклорних регіонів України, 
Львів 2002, с. 165-214.

65 Dokładnie funkcję życzeniową kolęd noworocznych rozpatruje Jerzy Bartmiński: J. Bart-
miński, Polskie kolędy ludowe…, s. 36-38.

66 В. Гнатюк, Колядки і щедрівки…, т. І, s. V; Л. Н. Виноградова, Зимняя календарная …, 
s. 44-45.





IV. RECENZJE

ROCZNIK PRZEMYSKI t. 55 
LITERATURA I JĘZYK z.2 (23) 2019

DAWID KOPA (Kraków)
ORCID: 0000-0003-4741-2048

LISTY STARE I NOWE

Siódmy już tom z serii Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej1 pozwala 
czytelnikowi na zapoznanie się z nowymi przemyśleniami badaczy zaintereso-
wanymi różnymi aspektami funkcjonowania listu w kulturze. Powstała dzięki 
życzliwemu wsparciu władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wielo-
autorska monografia łączy w sobie trzy perspektywy badawcze: literaturoznaw-
czą, językoznawczą i historyczną. W opisywanym tomie znajdziemy studia au-
torów podejmujących trud nowego spojrzenia na epistolograficzną spuściznę mi-
nionych wieków. Różnorodność zainteresowań autorów monografii z pewnością 
przyczyni się do poszerzenia kręgu jej odbiorców2. 

Część o profilu historycznoliterackim rozpoczyna Aleksandra Starowicz 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pracą Ślady epistolografii w śre-
dniowiecznych żywotach świętego Wojciecha, w której podjęła dość śmiałą, 
ale i budzącą kontrowersje, próbę wyodrębnienia listów z treści żywotów 
świętego Wojciecha. Autorka zaznacza, że „[w] żadnym bowiem z analizowa-
nych przypadków nie spotykamy listu ściśle zacytowanego, możemy mówić 
co najwyżej o parafrazie czy wzmiance o liście, z których jednak odczytać 
możemy relacje nadawcy i odbiorcy oraz zasadniczą treść i cel komunikatu” 
(s. 12).

1 Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VII: Literatura, historia język, red. Piotr Borek, 
Marceli Olma, Kraków 2017, ss. 358 + XXXVIII (lokalizacja cytatów z omawianej publikacji 
oznaczana jest dalej w tekście głównym – numer strony w nawiasie okrągłym).

2 Dowodzi tego już fakt, że recenzja Epistolografii… ukazała się w czasopiśmie o profilu te-
matycznym z pozoru odległym od tytułowej problematyki omawianej publikacji; zob. D. Künstler-
-Langner, [rec.] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VII. Literatura, historia język, red.  
P. Borek, M. Olma, „Studia Medioznawcze” 2018, nr 2, s. 177-181. Krótki komunikat z poprze-
dzającej wydanie tomu konferencji opublikowała A. Starowicz, Epistolografia w dawnej Rzeczypo-
spolitej (do XIX wieku): Kraków, 20-21 października 2016 roku, „Ruch Literacki” 2017, z. 2(341), 
s. 231-233.  
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Wacław Walecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w szkicu Die Brester Bibel 
und Europa nach 450 Jahren: Neue Forschungsperspektiven und die Werbeak-
tivitäten von Mikołaj Radziwiłł dem Schwarzen zajął się realizacją ustaleń kon-
ferencji poświęconej Biblii Brzeskiej, która odbyła się w Brześciu Białoruskim 
w 450 rocznicę jej wydania (29-30 maja 2013 roku3). W ramach tych działań 
zamieścił korespondencję Mikołaja Radziwiłła, która miała służyć nadaniu więk-
szego rozgłosu ukazaniu się Biblii Brzeskiej oraz głosić chwałę rodu stojącego 
za jej wydaniem.

Mariola Jarczykowa z Uniwersytetu Śląskiego w pracy Krzysztof Moniwid 
Dorohostajski w świetle listów do Radziwiłłów przedstawiła interesującą charak-
terystykę listów Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego adresowanych do Ra-
dziwiłłów, ukazującą wysoką kulturę literacką nadawcy oraz jego umiejętności 
perswazyjne. Zwróciła uwagę na swobodne przechodzenie przez nadawcę po-
między stylami w zależności od celów, jakie przyświecały wysłaniu danego listu. 
Wskazała na wyjątkowo częste używanie przez niego przysłów polskich oraz 
wysoką inteligencję emocjonalną. 

Katarzyna Kaczor-Scheitler z Uniwersytetu Łódzkiego w szkicu O pożytkach 
czytania „ksiąg nabożnych” w świetle epistolarnej dedykacji Błażeja Ursowi-
ty dokonała analizy epistolarnej dedykacji Błażeja Ursowity dla Doroty Kąt-
skiej, ksieni klasztoru norbertanek na krakowskim Zwierzyńcu. Znajduje się ona 
w dziele Exercitia, to jest ćwiczenia duchowne wedle porządku prześwietnego 
zakonu premonstrateńskiego, Wielebnym Pannom Zakonnym i inszym ludziom 
nabożnym do postępku duchownego służące, które tenże hebdowski norbertanin 
przetłumaczył na język polski z oryginału napisanego w XVI wieku przez bene-
dyktyna Ludwika Blozyusza4. Autorka położyła szczególny nacisk na ukazanie 
metod perswazji zastosowanych w epistolarnej dedykacji z 1627 roku.

Marzena Walińska w artykule Listy dedykacyjne w barokowych zbiorach 
kaznodziejskich (drugiej połowy XVII wieku) pragnie zakwestionować tezę 
o zupełnym braku wartości literackiej listów dedykacyjnych w barokowych 
zbiorach kaznodziejskich. Przytoczone przykłady pochodzą z XVII i początku 
XVIII wieku. Wśród autorów listów znajdziemy: Franciszka Rychlewskiego, 
Antoniego Węgrzynowicza oraz Bazylego Rychlewicza, należących do zakonu 
franciszkanów reformatów. W wyniku analizy autorce udało się udowodnić, 
że: „niewątpliwie użytkowy charakter dedykowanych utworów (czyli zbiorów 
kaznodziejskich) nie przesądza o artystycznej wartości listu dedykacyjnego, 
który może – jak pokazują powyższe przykłady – stać się miejscem realizacji 
ambicji literackich autorów oraz okazją do wykazania umiejętności retorycz-
nych”(s. 87).  

3 E. Bagińska, [rec.] Biblia brzeska, historia – język – teologia, red. R. M. Leszczyński (junior), 
Łódź 2013, ss. 124, „Studia Podlaskie” 2013, t. XXI,  s. 379; W. Walecki, O Biblii brzeskiej – blo-
czek rocznicowy drugi, „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11), s. 22-23.

4 D. Künstler-Langner, op. cit.,  s. 178, omyłkowo określa tłumacza jako autora.
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Maria Wichowa z Uniwersytetu Łódzkiego w niezwykle interesującej i ze 
swadą napisanej pracy Wespazjana Kochowskiego Epistolae et scriptum „De 
censura” – próba wyjaśnienia kłopotów poety z cenzurą podczas druku „Nie-
próżnującego próżnowania”, dokonuje analizy korespondencji Wespazjana Ko-
chowskiego dotyczącej kłopotów z opublikowaniem „Niepróżnującego próżno-
wania”. Cenzura biskupa Andrzeja Trzebickiego odmawiała swojej aprobacji 
temu utworowi, nie ze względu na treść wspomnianego dzieła, lecz ze względu 
na brak zgody co do tego, czy aprobacja powinna być udzielana przez cenzurę 
biskupią, czy też może cenzurę Akademii Krakowskiej. Autorka cierpliwie wpro-
wadza nas w arkana konkurencji pomiędzy dwoma urzędami cenzorskimi. 

Michał Kuran w artykule Listownik Jakuba Boczyłowicza „Wymowny polityk 
w listach różnych z responsami…”(1694). Układ, tematyka i zastosowania, prze-
prowadza analizę hermeneutyczną, stylistyczną i źródłoznawczą utworu. Kon-
centruje swoją uwagę na jego wydaniach z roku 1694 i 1699. Podkreśla przy tym 
ewolucję tematyki i formy powiązaną przyczynowo z biografią autora.     

Bożena Mazurkowa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach napisała szkic 
„O emocjonalnych i towarzyskich aspektach listów Aleksandra Linowskiego do 
Adama Kazimierza Czartoryskiego. Wykorzystała w nim korespondencję do uka-
zania skomplikowanych relacji uczuciowych i personalnych, jakie rozwinęły się 
pomiędzy Adamem Kazimierzem Czartoryskim a Aleksandrem Linowskim. Au-
torka przedstawia je w szerszym kontekście kręgu reformatorów z okresu Sejmu 
Czteroletniego oraz środowiska literackiego i towarzyskiego puławskiego senty-
mentalizmu. 

Część historycznoliteracką zamyka artykuł Piotra Borka z Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie: Listy w strukturze „Wernyhory” Michała Czajkowskiego. 
Autor posłużył się listami wprowadzonymi przez Michała Czajkowskiego do po-
wieści, jako exemplum koherentności kreowanego w niej świata przedstawionego. 
W tekście Piotra Borka świat przedstawiony powieści i kreacja historiografii o wy-
darzeniach będących kanwą powieści to dwa dopełniające się obrazy. Jak podsu-
mowuje badacz: „Koliszczyzna Czajkowskiego znajdowała potwierdzenie quasi-
-faktograficzne w przywołaniu spreparowanych przez pisarza epistoł.” (s. 151).

Zofia Głombiowska z Uniwersytetu Gdańskiego w szkicu Walentego Poli-
damusa listy z więzienia omawia listy Walentego Polidamusa pisane z więzienia 
w Koszycach do mniej lub bardziej wpływowych protektorów. Epistolograf został 
uwięziony przez mieszczan Koszyc. Najprawdopodobniej stało się to w związku 
z konfliktem o władzę pomiędzy Ferdynandem Habsburgiem a Janem Zapolyą. 
Dzięki pełnym erudycji wywodom badaczki można zapoznać się nie tylko z tre-
ścią listów i zastosowanymi w nich środkami perswazji, ale także poznać głębiej 
bogatą osobowość XVI-wiecznego humanisty.

Artur Goszczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego napisał artykuł Listy Lwa 
Sapiehy do Jana Stanisława Sapiehy z sejmu 1620 roku, w formie obszernego 
komentarza do edycji źródłowej. Dotarcie przez autora do nieznanych do tej pory 
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historiografii listów Lwa Sapiehy do syna, umożliwiło mu wydanie ich w publi-
kacji poświęconej epistołom. Pozwoliło to odświeżyć nasze spojrzenie na nie-
które aspekty Sejmu 1620 roku, który odbywał się pod silnym wrażeniem klęski 
cecorskiej. 

Janusz Dorobisz z Uniwersytetu Opolskiego w szkicu Korespondencja mię-
dzy Zygmuntem III Wazą a komisarzami na rokowania polsko-szwedzkie w Pra-
butach z początku roku 1628 wykorzystał korespondencję jako źródło do przed-
stawienia relacji w kręgach elit władzy Rzeczypospolitej, które doprowadziły do 
fiaska rokowań w Prabutach i kontynuowania niekorzystnej dla państwa wojny. 
Sama forma listów nie była przedmiotem jego zainteresowania. 

Mariusz Sawicki z Uniwersytetu Opolskiego w artykule Listy królowej Cecylii 
Renaty do magnatów litewskich w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu doko-
nał edycji listów małżonki Władysława IV Wazy do magnatów litewskich. Autor 
nadmienia, że „z każdym rokiem widoczny był coraz bardziej wpływ królowej na 
rozdawnictwo urzędów przez Władysława IV, ale czy Cecylia umiała dzięki temu 
stworzyć przychylne dla siebie stronnictwo, czy też zorganizować na bazie obda-
rowanych osób fakcję, tego nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć.” (s. 203). Autor 
nie ustrzegł się drobnej niekonsekwencji. Zadeklarował bowiem uwspółcześnienie 
pisowni niektórych wyrazów, lecz nie zrobił tego jednolicie w całym tekście5. 

Aleksandra Ziober z Uniwersytetu Wrocławskiego w artykule Relacje Lwa Sa-
piehy z synami w latach 20. XVII wieku w świetle wybranej korespondencji. Zarys 
problematyki kontynuuje (poruszony już w Epistolografii… przez Artura Gosz-
czyńskiego) temat listów Lwa Sapiehy do jego syna Jana Stanisława. Główną część 
swoich uwag poświęca jednak autorka korespondencji Lwa Sapiehy z jego znaj-
dującymi się w zagranicznej podróży edukacyjnej synami: Kazimierzem Leonem 
i Krzysztofem Mikołajem. W intencji autorki przeprowadzona przez nią analiza 
korespondencji stanowi przyczynek do możliwej rewizji dotychczasowych tez hi-
storiograficznych na temat roli ojca w staropolskiej rodzinie szlacheckiej.

Tomasz Ślęczka z Uniwersytetu Wrocławskiego w pracy Świat zaintereso-
wań siedemnastowiecznego magnata. Relacje Kazimierza Sarneckiego o dworze 
Jana III Sobieskiego nakreślił jedynie obraz dworu króla Jana. O świecie zain-
teresowań owego magnata czyli Karola Stanisława Radziwiłła dowiadujemy się 
niewiele. Nie jest to wina autora, lecz faktu, że wydane w 1958 roku Pamiętniki 
z czasów Jana Sobieskiego6 pozwalają tylko w niewielkim zakresie wnioskować 
na temat horyzontu umysłowego magnata. Fakt, iż relacje Kazimierza Sarnec-
kiego są zwierciadłem życia dworu Jana III Sobieskiego dostrzegła też Danuta 
Künstler-Langner:

5 „Uwspółcześniono również pisownię niektórych wyrazów, jak np. declarowano – deklarowa-
no…” (s. 206); natomiast w liście z 14 II 1638 roku widzimy: „deklarujemy”, (s. 207); dla odmiany 
w liście z 21 IV 1638 roku (s. 207) czytamy: „declarujemy”. 

6 K. Sarnecki, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691-1696, oprac. 
J. Woliński, Wrocław 1958. 
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Diarysta kreśli obraz otoczenia króla, pozwalając sobie na własne komentarze 
i ocenę wydarzeń. Jego zapis codziennych obowiązków i rozrywek dworu wpro-
wadza do kroniki element swobody wypowiedzi i swoistą grę z adresatem tekstu. 
Dzięki relacji stolnika witebskiego poznajemy króla i magnatów podczas prowa-
dzenia polityki, angażowania się w sprawy zagraniczne, wydarzeń codziennych 
większej i mniejszej rangi7.

O ile zatem „Relacje Kazimierza Sarneckiego o dworze Jana III Sobieskiego” 
udało się autorowi interesująco przedstawić, o tyle „Świat zainteresowań siedem-
nastowiecznego magnata” wciąż pozostaje dla nas ledwie zarysowany.  

Obszerny artykuł Tomasza Ciesielskiego z Uniwersytetu Opolskiego pt. Listy 
hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja do feldmarszałka 
Borysa Szeremietiewa z lat 1711-1717. Przyczynek źródłowy do dziejów współ-
pracy części magnaterii polsko-rosyjskiej z Rosją w dobie Wielkiej Wojny Pół-
nocnej8 stara się wnieść wkład do zagadnienia rozwoju wpływu rosyjskiego na 
elitę władzy Rzeczypospolitej. Zamieszczone listy hetmana wielkiego litewskie-
go Ludwika Konstantego Pocieja do Borysa Szeremietiewa oraz jeden jego list 
skierowany do Nikity Repnina zostały poprzedzone znacznych rozmiarów bio-
grafiami Ludwika Pocieja (do czasu spotkania z feldmarszałkiem) i Borysa Sze-
remietiewa, ukazującymi ich postacie na tle dziejów Rzeczypospolitej i Moskwy. 
Autor przedstawił też szczegółowo okoliczności towarzyszące napisaniu epistoł. 
Nihil perfectum est, w poprzedzających zamieszczone listy regestach Ludwik 
Konstanty Pociej konsekwentnie tytułowany jest jako hetman wielki koronny9. 

Część poświęconą językoznawczemu spojrzeniu na dorobek epistolografii 
otwiera praca Katarzyny Sicińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego Formuły sub-
skrypcji w korespondencji z terenu Kresów Południowo-Wschodnich (XVII-XVIII 
wiek) Cz. 1. Artykuł stanowi pokłosie większej pracy autorki poświęconej polsz-
czyźnie południowokresowej XVII i XVIII wieku10. W zamieszczonej w Episto-
lografii… pracy autorka skupiła swoją uwagę na formułach subskrypcji w listach, 
których adresatami były osoby z rodzin królewskich i książęcych. Do zasadni-
czych wniosków uzyskanych przez autorkę należy stwierdzenie, że analizowane 
formuły na przestrzeni XVII i XVIII wieku ulegały ewolucji idącej w kierunku 
postępującego uproszczenia.  

Ewa Horyń z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w artykule Języko-
wy obraz więzi między nadawcą a odbiorcą utrwalony w listach biskupa kamie-
nieckiego Adama Stanisława Krasińskiego do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej 
(1789-1790) naświetliła obraz przyjaźni, jaka nawiązała się pomiędzy orientu-

7 D. Künstler-Langner, op. cit., s. 180.
8 Dlaczego magnaterii polsko-rosyjskiej? Po lekturze tekstu nie znajduję adekwatnej odpowie-

dzi na to pytanie. 
9 Odpowiednio: s. 254-256, 258, 261, 264, 267, 270-272.
10 K. Sicińska, Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistologra-

fii), Łódź 2013.
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jącym się w realiach ówczesnego świata biskupem a szlachcianką realizującą 
się w dziedzinie polityki i gospodarki. W dostępnych badaczowi epistoł stałych 
formułach używanych w korespondencji autorce udało się zaobserwować odbicie 
rzeczywistych więzi łączących korespondujące osoby. 

Marceli Olma z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w szkicu Episto-
larny dialog Józefa Ignacego Kraszewskiego ze Stanisławem Chlebowskim wyra-
zem wzajemnych relacji i zainteresowań korespondentów wykorzystał narzędzia 
badawcze lingwistyki zorientowanej kulturowo dla przedstawienia analizy rela-
cji nadawca-odbiorca, która stanowi kościec epistolarnej konwencji. Zza zasło-
ny form listu autor wydobył istotę stosunków pomiędzy pisarzem i malarzem. 
Doskonała znajomość występujących w epistole aktów o charakterze performa-
tywnym pozwoliła na tym łatwiejsze dostrzeżenie zasłanianych przez nie treści 
wzajemnych stosunków pomiędzy korespondentami.

Maciej Mączyński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w artykule 
Natura w ujęciu Stanisława Witkiewicza (na podstawie listów do syna) ukazał 
epistolarny dialog pomiędzy Stanisławem Witkiewiczem a jego synem Witka-
cym.  Zwrócił uwagę, że dotyczył ów dialog także problemów roli natury w sztu-
ce oraz światłocienia w malarstwie. Dobór fragmentów listów dokonany przez 
autora pozwala czytelnikom dostrzec zjawisko skrajnej estetyzacji natury, obec-
ne w światopoglądzie twórcy stylu zakopiańskiego.  

Kamila Klepacka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w szkicu For-
muły inicjalne i finalne w „Listach na wyczerpanym papierze” Agnieszki Osiec-
kiej i Jeremiego Przybory  przenosi nas w czasy, które dla części żyjących dzisiaj 
pokoleń wciąż należą do kultury współczesnej. Przeprowadzona przez autorkę 
analiza lingwistyczna formuł inicjalnych i finalnych doprowadziła do stwierdze-
nia ich dość swobodnego kształtowania przez korespondujące strony, z uwzględ-
nieniem zażyłego charakteru wzajemnych relacji. Współcześnie powyższe zjawi-
sko wydaje się mieć charakter dość powszechny.

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej poszerza wiedzę czytelnika na te-
mat listów z przeszłości. Pomimo, że stanowi już siódmy tom wytrwale pro-
wadzonej przez Piotra Borka i Marcelego Olmę serii11, wciąż zadziwiać może 
świeżością spojrzenia i sprzyjającą postępowi badań synergią wysiłku naukow-
ców, odwołujących się w swych pracach do rozmaitych metodologii. Myślę, że 
każdy czytelnik tej monografii będzie oczekiwał na ukazanie się kolejnego tomu 
z interesującej serii. 

11 Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. I: Stulecia XV-XVII, red. P. Borek, M. Olma, Kra-
ków 2011; Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. II: Stulecia XVIII-XIX, red. P. Borek, M. Olma, 
Kraków 2011; Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Stulecia XV-XIX: perspektywa historycz-
noliteracka, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2013; Epistolografia w  dawnej Rzeczypospolitej, t. IV: 
Stulecia XVI-XIX: perspektywa historyczna i językowa, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2013; Epistolo-
grafia w dawnej Rzeczypospolitej, t. V: Stulecia XVI-XIX: Nowa perspektywa historycznoliteracka, red. 
P. Borek, M. Olma, Kraków 2015; Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. VI: Stulecia XVI-XIX: 
Nowa perspektywa historyczna i językowa, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2015.
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