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ALINA NOWICKA-JEŻOWA (Warszawa)

O KONDYCJI HUMANISTY W POLSCE A.D. 2016 
UWAG KILKA1

Abstract

A few remArks on the condition of A humAnist scholAr in PolAnd Ad 2016 

Summary 
The article includes a reflection on contemporary problems of the humanities. It poses questions 

about the relevance of the scholarly legacy and the future of this academic field whose once high so-
cial standing has declined. The discussion focuses on the value of learning and the purpose of studies, 
in particular: the aspiration to grasp the truth about man, the choice of methods appropriate to the 
subject of the research, the relevance of old and efficiency of new procedures, as well as ideological 
commitment of a humanist scholar and the concept of national literature and culture. Against a wide 
historical background, in the context of the remarks on the current condition of the humanities and 
humanist scholars, the author maps out the paths she believes worthy of following in the future. 

  
Key words: humanist scholar, the humanities, scientism tradition, determinism, relativism, her-

meneutics, ideology and idea, res humanae as subject of study  

Przynależność do najstarszego pokolenia skłania do retrospekcji, a zarazem 
obserwacji aktualnego stanu humanistyki i stawiania pytań zwróconych ku przy-

1 Szkic ten zawiera fragmenty wykładu wygłoszonego na uroczystości nadania autorce tytułu dok-
tora honoris causa KUL 17 listopada 2016 roku oraz reminiscencje innych wypowiedzi w dyskusjach 
konferencyjnych i artykułach, m.in. Humanistyka przeszłości a przyszłość humanistyki, red. E. Bem-Wi-
śniewska, Warszawa 2003; Humanistyka 2014 – między dura lex a pia desideria, „PAUza Akademicka”, 
Rok VI, nr 243, Kraków, 27 lutego 2014; we wstępach do serii naukowych: „Humanizm polski. Syntezy” 
(Nurty humanistyczne w kulturze polskiej. Perspektywy historii idei, [w:] Humanitas. Projekty antropolo-
gii humanistycznej. Część pierwsza. Paradygmaty – tradycje – profile historyczne, red. nauk. A. Nowic-
ka-Jeżowa, Warszawa 2009-2010, s. 11-133) oraz „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Eu-
ropą. Hermeneutyka wartości” (Ad Lectorem. Zarys projektu badawczego, [w:] Wśród krajów Północy. 
Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich. Mapa 
spotkań, przestrzenie dialogu, red. nauk. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2015, s. 7-48). 
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szłości: Dokąd prowadzi szlak, który przemierzali mistrzowie, dziś już nieżyjący, 
i badacze trzech pokoleń, którym dane jest studiować obecnie literaturę i kulturę 
polską epok dawnych? 

Platonicy uczyli, że kresu nie można upatrywać na horyzoncie aktualnie do-
strzeganym, bo przed oczami wędrowca pojawiają się coraz to nowe widoki, a stałe 
doświadczenie nieostateczności zdobytej wiedzy rodzi imperatyw podążania dalej. 
Dowodzili też, że curriculum vitae zmierza do Prawdy ukrytej w sferze idei. Lecz 
– co to jest Prawda? Pytanie postawione, nie po raz pierwszy, w pretorium namiest-
nika rzymskiego, nurtuje naukę współczesną bardziej niż kiedykolwiek i częściej 
niż w ubiegłych stuleciach zyskuje odpowiedzi sprzeczne z przeświadczeniami, ja-
kimi przez wieki kierowała się chrześcijańska Europa. Wybór jednej z nich wynika 
z rozstrzygnięć indywidualnych, i dlatego powinien być osłonięty powściągliwo-
ścią i szacunkiem dla adwersarzy, charakterystycznym dla kultury polskiej i po-
świadczonym wielokrotnie – od koncyliarystów krakowskich i zwolenników via 
communis do reisty Tadeusza Kotarbińskiego i zaprzyjaźnionej z nim karmelitanki. 
Jednak ten cenny przekaz bywa dziś z przestrzeni publicznej oddalany. Słychać 
wypowiedzi apodyktyczne, stygmatyzujące odmienne poglądy, szczególnie gdy 
odnoszą się one do sfery transcendentnej. Równocześnie torują sobie drogę hasła 
relatywistyczne lub pragmatyczne, a wraz z nimi twierdzenie, że wobec nieistnie-
nia prawdy obiektywnej adept sztuk wyzwolonych bądź to tworzy wizje całkowi-
cie dowolne i dezaktualizujące się in ictu oculi, bądź to ma prawo wykorzystywać 
umiejętność perswazji retorycznej w służbie ideologiom. Skutkiem tych tendencji 
jest dewaluacja w osądzie społecznym humanistyki jako „rzeczy niepotrzebnej”, 
rozpraszającej się w konfrontacji z rzeczywistością. Wysoki prestiż i zaufanie spo-
łeczne do uniwersytetu, a w szczególności do historii i nauki o literaturze, zwanej 
od lat powojennych literaturoznawstwem, wydają się wspomnieniem odległych 
czasów Ignacego Chrzanowskiego, autora Historii literatury niepodległej Polski 
(1906), którego służba nauce i narodowi została symbolicznie zakończona śmiercią 
uczonego w obozie hitlerowskim.

Czy jest to stan rzeczy nieodwracalny? Czy młodzi uczeni wierzą jeszcze 
w godność, wartość i niezależność swojej pracy, służącej dobru i pięknu złożone-
mu w kulturze? Czy chcą nadal, zgodnie ze złożoną przysięgą doktorską, szukać 
prawdy? 

Nie trzeba uzasadniać, że poszukiwaniom tym winna towarzyszyć pokorna, a za-
razem realistyczna świadomość ograniczeń umysłu ludzkiego, który nie obejmuje 
całej Prawdy, złożonej w Bogu, lecz tylko fragmenty niezmierzonej rzeczywisto-
ści (częściej przypadkowe niż reprezentatywne), poddaje je ułomnej werbalizacji 
i włącza w narracje, z natury rzeczy subiektywne. Co więcej, badany przedmiot 
załamuje – jak zwierciadło – promień prawdy we właściwy sobie sposób. Prawda 
odkrywana w literaturze jest niedostępna z innego niż literacki punktu widzenia. 
Prawda ukryta w sztuce nie będzie odczytana w dziele filozoficznym. Mądrość 
filozofa bywa niedostrzegana w innych porządkach poznania.
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Mimo tych przeszkód humanista powinien przedzierać się w stronę prawdy 
przez zasłony uwarunkowań historycznych i społecznych, rozpowszechnionych 
mniemań, przez schematy i stereotypy myślowe. W przedsięwzięciu tym, wyma-
gającym determinacji, dobrych rad udziela epistemologia średniowieczna, która 
projektowała akt integrujący zmysły, pamięć, rozum spekulatywny, umysł ob-
darzony godnością kontemplacji, a na koniec serce – centrum osoby, tajemnicze 
miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Z doktryny tej płynie pouczenie, że dane 
nam władze aktywizują się i zespalają, jeśli zostanie jasno określony cel badań. 
Jest nim zrozumienie i wyjaśnienie świata ludzkiego, odzwierciedlającego się 
w artefaktach kulturowych. Wobec tak sformułowanego zadania humanistyka 
staje się nauką i sztuką zarazem. Dwoista jej natura wymaga usilnego wzboga-
cania erudycji, ale też przeniknięcia jej światłem poznania sapiencjalnego. Bez 
niego wiedza usycha jak odcięty od krzewu pęd winorośli.

Przedmiot studiów: res humanae to zbiór różnorodnych, niepowtarzalnych 
elementów. Posiadają one właściwą sferze ludzkiej autonomię, która wyma-
ga uszanowania. Dlatego nie istnieje „jedynie słuszna” metoda; trzeba szukać 
adekwatnej do danego obiektu perspektywy poznawczej. Przydatne okazują się 
zarówno procedury dawne, oparte na trwałych podstawach, jak i koncepty dzi-
siejsze. Metodologia humaniorów powinna być nadto ożywiona „duchem prób”. 
Wielokrotne obserwacje tego samego zjawiska w innym aspekcie, z innego punk-
tu widzenia, wzbudzają inspirujące skojarzenia i tworzą pole napięć. Usytuowa-
ny w nim tekst przedstawia się jaśniej i wyraźniej, mówi o sobie więcej.

Z perspektywy historycznego oddalenia widać, że przezwyciężenie modelu 
scjentystycznego w okresie tak zwanego przełomu antypozytywistycznego wy-
zwoliło humanistykę z reżimu „ścisłości” i przyniosło jej życiodajne inspiracje. 
Jednak podejmowane współcześnie, najczęściej z pozycji postmodernistycznych, 
decyzje o odrzuceniu klasycznego paradygmatu powodują nieraz – obok oży-
wienia i wzbogacenia dyskusji – także skutki negatywne: lekceważenie zgroma-
dzonej wiedzy i przyzwolenie na arbitralne uogólnienia. Osłabiają one poczucie 
odpowiedzialności za słowo, naruszają reguły pracy naukowej, to jest postępo-
wania podporządkowanego prawom logiki, rygorom metody i pryncypiom etyki. 

Wśród nurtów innowacyjnych zaznaczają się koncepcje niechętne tak zwane-
mu eurocentryzmowi. Zapożyczając metaforę od Sforzy Pallavicina2, powiedz-
my, że ich zwolennicy wypływają na fali przeciwnej tradycyjnemu kierunkowi 
„żeglugi filozoficznej” na ocean kultury globalnej, na którym próżno szukać sta-
łych kontynentów, pojawiają się tylko krótkotrwałe interferencje przypadkowo 
się spotykających postaw i stylów życia.

Uwagi te nie deprecjonują wielokrotnie i skutecznie ponawianego buntu prze-
ciw bezwładności metodologicznego status quo. Chcą tylko przypomnieć, że 
nowe propozycje nie powinny liberalizować kryteriów naukowości ani też elimi-

2 Pietro Sforza Pallavicino, Del Bene, Roma 1644.



6 ALINA NOWICKA-JEŻOWA

nować kwerend źródłowych oraz wymagających wszechstronnej wiedzy przed-
sięwzięć edytorskich i analityczno-interpretacyjnych, lecz wyzyskać je w pełni 
i podnieść na poziom „humanistyki rozumiejącej”, w hermeneutycznym tego 
słowa znaczeniu. 

Droga hermeneutyki, wyznaczona przez Arystotelesa, chrześcijańskich eg-
zegetów biblijnych, filologów renesansowych, siedemnasto- i osiemnastowiecz-
nych, a przetwarzana oryginalnie przez mistrza Geisteswissenschaft Wilhelma 
Diltheya, Martina Heideggera, Hansa-Georga Gadamera i Paula Ricoeura, wy-
daje się na tle szerokiego spektrum współczesnych propozycji metodologicznych 
szczególnie wiarygodna. Umożliwia głębokie odczytanie zawartego w tekstach 
przesłania oraz uwewnętrznienie materii historycznej, ważne ze względu na nie-
rzadki dziś brak zrozumienia dla przeszłości, a wręcz programowe jej pomijanie.

Szczególnym atutem hermeneutyki jest równoważenie relacji między przed-
miotem poznania (który nie powinien podlegać obcemu jego naturze proce-
derowi czy też powziętej apriorycznie tezie) i podmiotem poznającym: osobą 
obdarzoną wyobraźnią, władzą i wolnością sądzenia. Dodajmy, że relacje te sy-
tuują się w centrum renesansowej doktryny o tekście jako uobecnieniu twórcy 
i o intensywnym dialogu dzieła z interpretatorem3. Jak wskazywał Józef Tisch-
ner4, dialog – zakorzeniony w deliberacyjnej tradycji naszej kultury – ujawnia 
związki elementów odległych i uczy, jak szukać prawdy bez presumpcji, za 
cenę ryzyka błędu i wysiłku przezwyciężania skamielin intelektualnych i osa-
dów inercji.

Zaufaliśmy hermeneutyce, tworząc przed trzema laty, z udziałem kolegów 
z uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Marii Curie-Skłodowskiej 
i Adama Mickiewicza oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego projekt „Kul-
tura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”5 
i staraliśmy się nadać jej orientację aksjologiczną, przygasły bowiem rozważa-
nia w tym zakresie. Takie ukierunkowanie podjętych zespołowo prac wynikało 
z przekonania, że świat ludzki jest sferą wartości, a historia kolejnych pokoleń to 
dzieje podejmowanych zbiorowo i indywidualnie prób ich interpretacji i realiza-
cji6. W domenie wartości usytuowane jest także poznanie naukowe, regulowane 
zobowiązaniami moralnymi humanisty wobec obiektu studiów, siebie samego 
i potencjalnych odbiorców. 

Stwierdzenie to jest oczywiście kontrowersyjne wobec opinii o niezależności 
twórców i badaczy od kodeksu etycznego. Proklamowane jako osiągnięcie doby 

3 Por. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Kęty 2002.
4 J. Tischner, Filozofia dramatu, wyd. 1: Paryż 1990, wyd. 2: Kraków 2006.
5 Projekt sponsorowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 12025081), 

koordynowany w Pracowni „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” 
Uniwersytetu Warszawskiego.

6 Podobne cele badawcze mają inicjatywy naukowe prof. Jadwigi Puzyniny. Por. jej monografię 
Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków 2013.
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ponowoczesnej, wyzwolonej z traumy przymusów, nie są one wszakże zjawi-
skiem nowym. Przykładem siedemnastowieczna poezja powstająca pod egidą 
Giambattisty Marina. Świadczy ona, że skutkiem odrzucenia przez poetę-liber-
tyna uznanego społecznie systemu wartości była narcystyczna autokontemplacja 
w lustrach dzieł sztuki i literatury oraz skupienie sił twórczych na podtrzymywa-
niu egotycznego mikrokosmosu artystycznego, na rozpaczliwej w istocie samo-
obronie przed świadomością jego wątłości, przelotności i fikcjonalności7. Warto 
i w naszych czasach wziąć ten casus pod uwagę. 

Imperatyw przekazywania prawdy stawia przed historykiem kultury trudną 
kwestię zaangażowania ideologicznego. Bywa ona rozmaicie rozstrzygana, chcę 
jednak dać wyraz przekonaniu, że intencje ideologiczne mają w humanistyce krótki 
oddech i przejściowy tylko efekt, gdyż sprowadzają dyskurs do poziomu publicy-
styki. Ideologia jest zawsze konstruktem ograniczonym zamiarami perswazyjnymi, 
zorientowanym pragmatycznie, a przez to pozbawionym zdolności wykraczania 
poza ramy tego, co zrozumiane i zaakceptowane tu i teraz. Ma na celu takie kształ-
towanie komunikatu, by był doraźnie skuteczny, przykrojony na miarę percepcji 
i oczekiwań odbiorcy. Jest to ewidentnie obce misji nauki: przekształca uniwersytet 
w szkołę „nauk stosowanych” i skazuje aktywność akademicką na żywot usługowy 
wobec stereotypowo i praktycystycznie postrzeganych kompetencji zawodowych 
studenta, a przy tym osłabia elity, które przez stulecia budowały kulturę.

Zważywszy na te niebezpieczeństwa, trzeba przyznać, że szczególnie trudne 
decyzje stoją przed historykiem i historykiem literatury poruszającym problema-
tykę narodową. 

Czy w poczuciu zobowiązań wobec społeczeństwa powinien przekazywać 
pozaakademickiemu odbiorcy całą posiadaną wiedzę, nie zawsze budującą, a po-
nadto nieuchronnie subiektywną, czy też selekcjonować fakty, eksponując te, 
które mogą posłużyć zamierzonemu efektowi formacyjnemu: bądź to pokrzepie-
niu serc, bądź – przeciwnie –  wywołaniu kompleksu peryferyczności względem 
mitologizowanej Europy lub postępowego i wyżej ucywilizowanego świata?

Czy samo nazwanie przedmiotu badań kulturą narodową jest jeszcze upraw-
nione? Zdaniem piszącej te słowa utożsamianie wyboru tej problematyki (przy 
użyciu kalki z języka angielskiego) z nacjonalizmem, mającym w polszczyźnie 
zdecydowanie negatywne konotacje, a nadto dowodzenie, że ów „nacjonalizm” 
zaistniał w XIX wieku, wydaje się nie do przyjęcia, bo pozostaje w sprzeczno-
ści z danymi historycznymi. Wszak poczucie tożsamości zbiorowej, wzbudzane 
przez autorów dzieł religijnych i historycznych już od XII wieku, zyskało wyraz 
w średniowiecznej ikonie Polski – Małżonki władcy, Matki dumnej ze szlachet-
nego potomstwa. W dobie renesansu wzrastało na gruncie stworzonych przez 
kronikarzy medii aevi, a teraz poddanych weryfikacji mitów etnogenetycznych 

7 Obszerniej na ten temat w monografii autorki Giambattista Marino i Jan Andrzej Morsztyn. 
Dialog poetów europejskiego baroku, Warszawa 2000.
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i znalazło oparcie w teorii języka, pielęgnowanego jako cenne patrymonium: 
przekaz wtopionego w paradygmat gramatyczny obrazu świata oraz zawartej 
w leksyce wiedzy o rzeczywistości.  W XVII i XVIII wieku więź scalająca grupy 
etniczne (gentes) w organizmie Rzeczypospolitej została potwierdzona wielo-
krotnie na polach bitew w obronie Ojczyzny8. 

Ponadto przegląd bieżących publikacji zagranicznych upewnia, że mimo kry-
tyki szermującej oskarżeniami o nacjonalizm dawne kategorie kultury francu-
skiej, włoskiej, niemieckiej, arabskiej, amerykańskiej etc. nie tracą aktualności, 
mają bowiem na swoją obronę konkrety historyczno-kulturowe, tak elementarne 
jak język dzieł, a także temat związany z doświadczeniem zbiorowym i charakte-
rystyczne wybory aksjologiczne.

Mając to na uwadze, sądzę, że nadal powinien istnieć kanon utworów literac-
kich i dzieł sztuki, które bronią się skutecznie przed trybunałem Czasu, gdyż za-
wierają wolny od zideologizowanych stereotypów „swojskości” zapis doświad-
czenia budującego tożsamość. Towarzyszące im studia i interpretacje powinny 
wpisywać dzieła naszych autorów w kulturę europejską, jak również światową, 
ukazując zarazem ich oryginalność. Sądzę także, że oddalenie motywacji ide-
ologicznych nie skazuje badaczy na izolację w dziewiętnastowiecznej „świąty-
ni wiedzy”. W dziejach nauki polskiej znajdujemy wiele godnych naśladowania 
przykładów aktywności niezdominowanej przez doraźne zastosowania, a służą-
cej dobru powszechnemu.  

Na uwagę zasługuje wspomniany wyżej fakt, że jednym ze skutków przeni-
kania ideologii na obszar humanistyki jest tendencja do deprecjonowania ele-
mentów „partykularnych” i przeciwstawianie ich temu, co cenione wysoko jako 
wartość uniwersalna. Znamienne, że tak uformowany ideologem jest odwrotno-
ścią głoszonej przez dziewiętnastowiecznych badaczy literatury apoteozy ducha 
narodowego oraz interpretacji kultury polskiej w kontekście nacechowanej war-
tościująco opozycji: „swojskie – obce”. 

Prace naszych dawnych uczonych służyły zachowaniu pamięci narodowej 
oraz edukacji: wpojeniu w świadomość społeczną przekonań o szlachetności 
przesłania zawartego w literaturze oraz o radykalnej odmienności polskiego do-
świadczenia kulturowego. Intencje te były w okresie, gdy Polska istniała tylko 
w sercach jej obywateli, zrozumiałe i godne szacunku, lecz nieraz zyskiwały pry-
mat nad zobowiązaniami do obiektywizmu naukowego. Ponadto mit stworzony 
przez historyków i historyków literatury został z czasem rozmieniony na drobne 
w retoryce, która utożsamiała polskość z cechami izolującymi i sprowadzała ją 
do stereotypów, co dostarczało nieprzychylnym tej orientacji polemistom cel-
nych argumentów.

8 Obszerniej w artykule autorki Zapis tożsamości w literaturze epok dawnych, [w:] Stan badań 
nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Bia-
łystok 2013, s. 445-466.
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Wskutek dramatycznych uwarunkowań politycznych dziewiętnastowieczna 
humanistyka polska, a szczególnie historia literatury, częściowo tylko partycy-
powała w doświadczeniach nauki rozwijającej się w innych krajach europejskich 
pod opieką swoich państw. Ubóstwo bazy materialnej i nadwątlona przez repre-
sje popowstaniowe kondycja badaczy uniemożliwiały rozwój badań źródłowych 
i edytorskich, powstawanie kompendiów i leksykonów, dzięki którym rosły 
w siłę dyscypliny humanistyczne we Francji, Anglii czy Niemczech. Czynnikiem 
hamującym wzrost był także brak jednoznacznego uzasadnienia filozoficznego: 
doktryna pozytywistyczna została przyjęta połowicznie, sprowadzając się często 
do faktografii i genetyzmu, i trwała zbyt długo mocą inercji, stopniowo tracąc 
produktywność. W okresie dwudziestolecia zaznaczył się wprawdzie intensyw-
ny i twórczy ferment intelektualny, a wraz z nim pluralizm filozoficzny i meto-
dologiczny. Cenne innowacje zostały jednak brutalnie zniweczone przez woj-
nę i reżim powojenny, a w humanistyce lat pięćdziesiątych znalazło się znowu 
– mimo oporu znakomitej większości uczonych – miejsce podatne na kolejną 
ideologizację, tym razem zgodną z dyrektywami ówczesnej władzy. Pierwiastek 
ideologiczny, wtopiony w dyskurs i metodę, generujący aksjomaty walki klas, 
postępu i wstecznictwa religijnego, pogłębiał rozdźwięk z nauką „spoza żela-
znej kurtyny” i powodował zmierzch autorytetu szkoły polskiej na forum zagra-
nicznym. Szczególnie niszcząca była opozycja między tradycją kultury polskiej 
a nowościami kwalifikowanymi jako postępowe, bo laickie i internacjonalne. Po-
jawienie się tego przeciwstawienia we współczesnych publikacjach może więc, 
a nawet powinno niepokoić.  

Wbrew obu wskazanym narracjom (przeciwnym sobie zewnętrznie, choć 
w istocie wyrastającym z tego samego pnia) elementarne fakty świadczą, że ka-
tegorie rodzimości i europejskości (czy uniwersalności) nie mogą być traktowa-
ne rozłącznie, lecz są względem siebie rewersyjne. To, co jawi się w kulturze 
epok dawnych jako swoiste, pozostaje integralną częścią kultury europejskiej, 
rozwijaną i przetwarzaną sponte sua. W dostrzeżeniu tej reguły przychodzi w su-
kurs komparatystyka. Pozwala ona rozpoznać w różnorodności wspólnotę opartą 
historycznie na fundamentach chrześcijańskich i humanistycznych oraz śledzić 
trud uczestniczących w niej Polaków, Litwinów i Rusinów, zmierzający do nada-
nia wartościom powszechnym obywatelstwa w Rzeczypospolitej: przeniesienia 
ich na swoje terytorium, włączenia w istniejącą strukturę i we własny dyskurs, 
a na koniec realizacji na gruncie ojczystym.

Sposób uprawiania badań porównawczych jest przedmiotem długotrwałej 
dyskusji, nieraz uwikłanej w bieżące mody intelektualne i nadmiernie krytycznej 
wobec dawnych metod śledzenia filiacji międzytekstowych. Przedmiotem kry-
tyki stał się erudyta, który spędza życie w bibliotece, by zgromadzić możliwie 
wiele danych i ułożyć je w łańcuchy „związków i zależności”. Tak wykreowana 
figura może być umieszczona w muzeum pozytywistycznego scjentyzmu, co jed-
nak nie dowodzi bezużyteczności opisu bilateralnych relacji, które znajdują od-
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zwierciedlenie w wielu zjawiskach historyczno-kulturowych i źródłach piśmien-
nych, stanowiących naturalną i niezbędną podstawę studiów porównawczych, 
także tych, które są projektowane multilateralnie. 

Oczywiście, kryterium piśmienności nie ogranicza zakresu obserwacji kom-
paratystycznych. Obejmują one szeroką domenę tekstów kultury różnego auto-
ramentu, na przykład dzieł wizualnych, muzycznych, teatralnych. Komparaty-
styka usytuowana na szerokim obszarze historii kultury dynamizuje poznanie, 
objawia niedostrzegane wcześniej interakcje, ukazuje obserwowane przedmioty 
w świetle nowych skojarzeń. Ponadto, na tle tego, co „obce”, w porównywanych 
zbiorach pozwala dostrzec, że teksty heterogeniczne z racji pochodzenia i kodu 
kulturowego spotykają się na obszarze idei.

W przeciwieństwie do ideologii, zwykle przypisanych do określonej sytuacji 
i znikających wraz z nią, idee przejawiają moc długiego trwania i transformacji 
oraz niezwykłą energię wzbudzania w społecznościach ludzkich marzeń i nadziei, 
inspirują więc działania tworzące cywilizację. Gdy zostaną docenione badawczo, 
pozwalają zrozumieć zarówno poszczególne zjawiska, jak i ich konstelacje oraz 
odkryć spójność zachowanych w sezamie przeszłości niezliczonych i pozornie 
rozproszonych elementów, a przez to umożliwiają stworzenie wizji syntetycz-
nej, zarówno danej epoki, jak i formacji ponadepokowych. Ujawniają wspólne 
źródła dzieł wzrastających w różnych dziedzinach: religijnej, filozoficznej, poli-
tycznej, społecznej, artystycznej i literackiej. Są miejscem spotkania przeszłości 
z teraźniejszością, powrotów myśli i piękna. Ukazują uczonemu poruszającemu 
się w labiryncie tekstów drogę prowadzącą w głąb, w sferę uwolnionych od adia-
foryczności znaczeń. 

Idee humanitas i christianitas, które rzeźbiły przez stulecia janusowe oblicze 
Europy, w Rzeczpospolitej nie konkurowały ze sobą, lecz współpracowały przy-
jaźnie i tworzyły oryginalną strukturę, trwającą dłużej niż w krajach zachodnich. 
Studia nad nimi, starania o wypowiedzenie ich w języku dzisiejszym i przystoso-
wanie do realiów teraźniejszości są zatem – w moim przekonaniu – najważniej-
szą misją humanisty. Nie jest to jednak przekonanie powszechne.

Dámaso Alonzo przedstawił wizję literatury epok dawnych jako gigantycznej 
nekropolii. Wyobraźnia współczesna, mniej podniosła, imaginuje rumowisko na-
gromadzonych przez wieki stereotypów, mitologemów, rozproszonych zdarzeń, 
niepotrzebnych już rekwizytów i ozdób. W konfrontacji z tym obrazem powsta-
wały różne projekty jego porządkowania, zwykle przy użyciu jednego kryterium, 
któremu nadawano magiczną wręcz zdolność wyjaśniania wszystkiego. Właści-
wość tę przypisywano geniuszowi jednostek kreujących historię, ponadczasowe-
mu prawu rozwoju i dekadencji, biologicznym rytmom życia, postępowi cywi-
lizacyjnemu, determinantom ekonomicznym, walce klas, mechanizmom władzy 
czy przemocy kolonialnej. Łatwo zauważyć, że wszystkie te „zaklęcia” wynikały 
z iluzorycznego mniemania, że dysponując nimi, można skutecznie zarządzać 
przedmiotem studiów. 
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Teorie zakładające determinizm, a jednocześnie przejawiające roszczenia uni-
wersalizujące, powodowały dehumanizację humanistyki, jej alienację i zagubie-
nie. Prowadziły przy tym do uzależnienia badaczy od preferowanych trendów 
i rodziły pokusę sterowania rozwojem nauki. Znakiem tego stanu jest inflacja 
„litery”, to jest biurokratycznych uregulowań, i stopniowa jej dominacja nad plu-
ralistycznym z natury duchem wyższej uczelni. O skutkach panowania litery nad 
duchem pisał św. Paweł (2 Kor 3,6), i jego diagnoza pozostaje aktualna. Zna-
mienne, że regulacje administracyjne mają tendencję do samoczynnego mnoże-
nia się. Widać to jasno w porównaniu z kodeksem etycznym uniwersytetu, prze-
kazywanym przez stulecia niemal bez zmian, a zawartym w lapidarnie krótkim 
tekście ślubowania doktorskiego. 

Gdzie szukać remedium na rozważane problemy? Podpowiada je Jan Kocha-
nowski w Trenie XIX: 

[...] ludzkie przygody 
Ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody.

 „Ludzkie przygody” poetów, myślicieli, polityków, rycerzy, poznawane „po 
ludzku”, ukazują zgoła odmienny od wspomnianych koncepcji sens dziejów 
i godną uszanowania mądrość pokoleń. Prefigurują i tłumaczą problemy naszej 
doby, ukryte w gąszczu aporii. Uczą przyjęcia wspólnego losu i skłaniają do 
podążania za rzeszą tych, którzy żyli przed nami i jak my pielgrzymowali do 
Pana smutku i nagrody. Tu właśnie, w misterium uobecnienia minionych „rze-
czy ludzkich” i ich twórców, żyjących – jak wierzymy – ponad czasem (mimo 
proklamowanej wielokrotnie „śmierci autora”), sytuuje się centrum humanistyki, 
jeśli pyta ona o złożone w tekstach idee i wartości, by zaangażować się na rzecz 
prymarnych dóbr życia społecznego: poznania jako atrybutu człowieka myślą-
cego i przejawu jego godności oraz dziedzictwa kulturowego jako fundamentu 
teraźniejszości i projekcji przyszłości. 

Myśli te nie są bynajmniej nowe ani oryginalne. Pytanie o to, czy w huma-
nistyce, a szczególnie w nauce o literaturze, ma dominować rozum operujący 
analitycznym skalpelem lub wykrywający struktury, czy też intuicja, miłość do 
piękna i wspólne autorom dzieł i ich badaczom rozważania o kondycji ludz-
kiej, zaznaczyło się w kontrowersjach Claude’a Lévi-Straussa z Jeanem-Paulem 
Sartre’em, a także z Paulem Ricoeurem. W Polsce kwestię tę podjął Roman In-
garden w Książeczce o człowieku (wyd. od 1972), której przedmiotem jest „rze-
czywistość specyficznie ludzka”, rozpatrywana w przekonaniu, że „natura ludz-
ka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej 
w człowieku i wyrastania ponad nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako 
twórcy wartości”9.

9 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 25 (najnowsza edycja: Kraków 2009).
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*   *   *

Wyrażając te aspiracje, pragnę na koniec wskazać kilka kwestii konkretnych 
i rudymentarnych.

1. Realizująca wysokie zamiary humanistyka nie powinna się przeistoczyć 
w swobodne kreacje, uzależnione od indywidualnych przekonań dotyczących na-
tury człowieka i konstytuujących ją wartości, miejsca i roli w świecie, lecz musi 
wyrastać – co może się wydawać paradoksalne – z prozy badań źródłowych i filo-
logicznych, warunkujących jej wiarygodność intelektualną i status naukowy. Z tym 
oczywistym, wydawałoby się, kryterium humanistyki uniwersyteckiej łączy się 
konieczność uwzględnienia w polityce naukowej prostego faktu, że zasadniczą 
przestrzenią pracy humanisty jest biblioteka (coraz częściej usytuowana w prze-
strzeni wirtualnej), nie zaś działania sprawozdawcze i projektujące pracę naukową 
i dydaktyczną. Eskalacja ich jest zjawiskiem negatywnym. Mecenat państwowy 
powinien bardziej wspierać rozwój badań i służyć ochronie dziedzictwa kultury 
artystycznej i piśmiennej, rozproszonej po świecie, wymagającej pilnie rejestracji, 
digitalizacji i edycji źródeł niż projektować szczegółowo administrację uczelni. 

2. Kolejnym – obok wiarygodności ustaleń, wynikającej ze studiów źródłowych 
oraz dyscypliny warsztatowej – warunkiem naukowej legitymizacji humanistyki 
jest, zdaniem piszącej te słowa, zachowanie tradycyjnej (utrwalonej w dawnej no-
menklaturze wydziałów humanistycznych) unii nauk o literaturze, sztuce i nauk 
historycznych z filozofią. Łączność ta jest naturalna; stanowi ją wspólny przed-
miot studiów: res humanae oraz stawiane tekstom kultury pytania o idee i wartości, 
a utrwala ponaddoktrynalny i permanentnie poszukujący charakter misji filozofa 
oraz otwartość filozofii jako miłośniczki mądrości na inspiracje poznawcze płynące 
z różnych obszarów. Trwałości tego związku dowodzi historia metodologii badań 
literackich, postępująca krok w krok za historią myśli filozoficznej XIX i XX wie-
ku, bo prowadząca od pozytywizmu, przez przełom antypozytywistyczny, fenome-
nologię, marksizm, egzystencjalizm, strukturalizm, semiotykę, po dekonstrukcjo-
nizm, pragmatyzm, zwrot etyczny i inne.

Zauważmy przy tym, że każdy badacz literatury czy sztuki, a także historyk 
podejmuje  w swej pracy  – aczkolwiek nie zawsze explicite – decyzje filozoficz-
ne, aplikując przedmiotowi studiów wyznawaną filozofię bytu, przyjęte założenia 
epistemologiczne, aksjologię, etykę i estetykę, jakiej hołduje. Sądzę, że spójność 
i konsekwentne zastosowanie tych przekonań warunkuje sukces badań podjętych 
we własnej dyscyplinie, a ponadto sukces badań interdyscyplinarnych.  

3. Postulat interdyscyplinarności, formułowany wielokrotnie, jest przyjmowa-
ny przez jednych entuzjastycznie, jako przezwyciężenie partykularności i dysper-
sji rozważań humanistycznych, przez drugich z nieufnością przed nieuprawnioną 
unifikacją tekstów heterogenicznych, niekontrolowaną spontanicznością i arbitral-
nością uogólnień. Śledząc te kontrowersje, badacz zadomowiony w kulturze epok 
dawnych dostrzega ważny precedens historyczny: renesansową formułę studiów 
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humanistycznych, kontynuowaną w kolejnych stuleciach. Studia humanitatis, trak-
towane jako podstawa wykształcenia, obejmowały nauki filologiczne (gramatykę, 
poetykę, retorykę), historię i filozofię moralną, ale też otwierały się na matema-
tykę, astronomię, medycynę, inspirowały refleksję pedagogiczną, politologiczną 
i socjologiczną. Do statusu naukowego humanistów aspirowali również artyści, 
a wśród nich Leonardo da Vinci.  Wspólnota, której centrum stanowiły nauki 
sermocynalne, wynikała z tożsamości przedmiotu poznania, jakim jest człowiek 
w sferach własnego indywiduum,  społeczeństwa i kosmosu. A ponieważ domi-
nował pogląd o integralności istoty ludzkiej oraz jej uprzywilejowanej pozycji 
w uniwersum, stawało się oczywiste, że refleksja etyczna łączy się z historycz-
ną i pedagogiczną; że poezja, matematyka i astronomia kontemplują wspólnie 
harmonijne piękno wszechświata, zaś medycyna i astronomia spotykają się tam, 
gdzie się przejawia unia mikro- i makrokosmosu. Więź nauk wzmacniało prze-
świadczenie, że są one niezbędne w realizacji paidei – pełnego człowieczeństwa 
jednostki, dojrzewającego w społeczeństwie. Misja ta, i postawa służby człowie-
kowi, nadawała studiom humanistycznym szczególny dynamizm i kreatywność; 
potęgowała ich owocność, utrwalała godność i prestiż.

Na planecie humaniorów nie było granic broniących wstępu badaczowi-nie-
specjaliście. Filologiczna krytyka tekstu była w równej mierze potrzebna znawcy 
poezji Homera czy Horacego, jak i historiografowi studiującemu De bello Galli-
co, medykowi poznającemu teksty Hipokratesa, architektowi studiującemu Wi-
truwiusza. Etyka jako część filozofii znajdowała zastosowanie w historiografii, 
pedagogice, politologii i socjologii (w ówczesnym ich rozumieniu), stanowiąc 
kryterium wartościowania zjawisk. A zatem działania, które dziś nazywamy in-
terdyscyplinarnymi, były wyznaczone przez użyteczność badawczą nawiązywa-
nych relacji. Wobec ich oczywistości w dialogu nauk nie pojawiały się problemy 
wynikające z dezintegracji poszczególnych dyscyplin, które utraciły pierwotną 
jedność. Czy jednak powrót do panzoficznego raju jest jeszcze możliwy?

Sceptyk zauważy, że długi proces tworzenia – od czasów scjentycznego po-
mieszania humanistycznych języków – odrębnych struktur, obwarowanych eks-
kluzywną terminologią i metodologią, spowodował nieodwracalny rozpad idei 
człowieka, integrującej humanistykę dawną oraz fragmentację refleksji huma-
nistycznej, a zarazem utrwalił postawy izolacjonistyczne, które stanowią naj-
trudniejszą do pokonania – nie merytoryczną, lecz psychologiczną – barierę na 
drodze do porozumienia. Przezwyciężenie jej wymaga ryzykownego wyjścia 
poza bezpieczne granice własnej dyscypliny, traktowanej jako autonomiczna 
i samowystarczalna motywacyjnie monada, która rządzi się odrębnymi regułami 
i ustanawia własne cele poznawcze. Wymaga ponadto uznania, że funkcjonujące 
w danej dyscyplinie, wypełnione jej erudycją konstrukty homo historicus, homo 
politicus, homo socius, homo meditans są tylko ujęciami w jednym aspekcie, 
szkicami do portretu człowieka zarysowanymi z pewnej perspektywy i powinny 
zostać scalone na gruncie wspólnej idei antropologicznej. 
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Ustalenie miejsca spotkania badaczy różnych dyscyplin nie eliminuje wszak-
że wszystkich trudności, na jakie napotykają przedsięwzięcia interdyscyplinarne. 
Nieraz sprawiają one wrażenie równoczesnego wykonywania różnych utworów 
na niezestrojonych ze sobą instrumentach, nie zaś – jak by należało oczekiwać – 
harmonijnej polifonii. Czasem też – oceniane z pozycji specjalistów poszczegól-
nych dziedzin – okazują się dyletanckie i powierzchowne. Jeśli zatem uznamy, 
że dialog interdyscyplinarny jest konieczny jako remedium na dalszą dyspersję, 
a zarazem dewaluację humanistyki, musimy szukać takiej jego formuły, która 
nie spłaszczałaby i redukowała wiedzy zgromadzonej w zakresie poszczególnych 
nauk, lecz podnosiła ją na wyższy poziom rozumienia człowieka. Wydaje się, że 
elementarnymi wymogami porozumienia i owocnych studiów byłyby: 

– sformułowanie, przed rozpoczęciem wspólnej pracy, jej celu badawczego, 
a co za tym idzie – dokonanie wyboru elementów zaczerpniętych z poszczegól-
nych dyscyplin, ustalenie ich proporcji i relacji;

– wyznaczenie procedur na obszarach poznania autonomicznego (w zakresie 
dyscypliny macierzystej) i poznania zależnego (w sferze kontekstów zewnętrz-
nych); 

– określenie reguł translacji ustaleń wyrażonych w różnych dyskursach: filozo-
ficznym, religijnym, literackim, artystycznym;

– scalenie wyników badań przeprowadzonych uprzednio z poszanowaniem 
dla metodologii poszczególnych dyscyplin. 

Nie same wszakże uregulowania metodologiczne stanowią o powodzeniu mi-
sji badawczej. Wydaje się oczywiste, że humanistyka ukierunkowana na „rzeczy-
wistość specyficznie ludzką” może zaistnieć i wzrastać tylko na gruncie humani-
tas jej twórców, w przestrzeni ubezpieczonej regułami etycznymi, wśród których 
najważniejsza bodaj jest przyjaźń. Marsilio Ficino definiował ją jako związek 
miłośników Prawdy i Piękna, wpatrzonych nie w siebie, lecz w cel poszukiwań. 
Taka przyjaźń, wielokrotnie poświadczona w historii nauki polskiej (by wspo-
mnieć związek Romana Pollaka z Giovannim Maverem) wyzwala od idolatrii 
i podległości hierarchicznej, zabezpiecza przed zamknięciem się w oficjalnych, 
a zarazem nieautentycznych formułach. Nadaje relacjom uniwersyteckim, za-
równo mistrza z uczniem, jak i uczniów (a są nimi wszyscy członkowie univer-
sitas) między sobą, piętno prawdziwie ludzkie. Otwiera okna auli wykładowych 
na powiew życia i radość, gdyż bez nich nauka więdnie i usycha.

Przed humanistyką, która chciałaby podążać tą drogą, stoi trudne zadanie.
Ocalić we współczesności, powierzającej losy ludzi postępowi technologicz-

nemu, prawom ekonomii i regułom pragmatycznego działania, istnienie „rzeczy 
niepotrzebnej”: kultury duchowej, dawnej i teraźniejszej. I więcej – odczytać 
sens doświadczeń indywidualnych i zbiorowych, w nich bowiem, nie zaś w glo-
balistycznych teoriach, pulsuje życie społeczeństwa. Na koniec – ujrzeć ponad 
ograniczeniami czasu i przestrzeni horyzont Jedności, upragnionej przez filozo-
fów i mistyków.
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Wprowadzenie
W badaniach nad tak sformułowanym problemem łączą się osiągniecia co naj-

mniej trzech dyscyplin naukowych: historii, socjologii i literaturoznawstwa. Inter-
pretacja tekstu literackiego, którego tematem jest zdarzenie historyczne, rodzi na-
turalne pytania o sposób ukazania faktów dziejowych, ich wierność wobec historii, 
a wreszcie o funkcję, jaką nadaje im podmiot organizujący wypowiedź w tekście. 
Takie spojrzenie na tekst jest często efektem stereotypowego myślenia o prawdzie 
i fikcji, roli artysty w przekazywaniu historii narodu, wreszcie – złudnego przeko-
nania, że potrafimy oddzielić narrację od sfery faktograficznej. Tymczasem rze-
czywiste znaczenie utworu (zakodowane w nim sensy) powstaje – jak przekonują 
współcześni badacze zajmujący stanowiska konstruktywistyczne i narratywistycz-
ne – właśnie na styku obu płaszczyzn: faktów oraz narracji i właściwych jej katego-
rii beletrystycznych. Badanie związków literatury z historią należałoby rozszerzyć 
o jeszcze jeden komponent, a mianowicie pamięć. Warto w tym miejscu nadmienić, 
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że chociaż badanie stosunku literatury do pamięci zbiorowej można zastosować za-
równo do literatury starożytnej (co czynił na przykład Jan Assmann w odniesieniu 
do piśmiennych przekazów Egiptu, Izraela i Grecji1), jak i okresów późniejszych, 
pamięć jako kategoria znacząca nie pojawiła się w tekstach teoretycznych do cza-
sów Zygmunta Freuda i Maurice’a Halbwachsa, zaś prawdziwą karierę zrobiła do-
piero w latach 80. XX wieku, głównie za sprawą prac przedstawiciela francuskiej 
szkoły „Annales” Pierre’a Nory2.

Rozpatrując zagadnienie pamięci w kontekście obecności na kartach literatury 
wydarzeń historycznych, nie sposób pominąć relacji pomiędzy pamięcią a litera-
turą. Bez wątpienia teksty literackie są jednym z możliwych mediów pamięci, jed-
nak długą listę problemów związanych z badaniami zachodzących pomiędzy nimi 
związków otwiera już sama próba zdefiniowania pamięci. Literaturoznawstwo nie 
wypracowało właściwego dla tej dyscypliny naukowej pojęcia, nie posiada tak-
że narzędzi badawczych pozwalających na wnikliwe rozpoznanie problemu. Ten 
stan rzeczy owocuje koniecznością posługiwania się metodami oraz terminologią 
zaczerpniętymi z nauk pokrewnych, takich jak historia, socjologia, psychologia, 
kulturoznawstwo czy etnologia. Nadal też dominują w badaniach literaturoznaw-
czych teorie Maurice’a Halbwachsa, Aleidy i Jana Assmannów, Haydena White’a, 
czy wreszcie Paula Ricoeura. By zatem zrozumieć skomplikowane relacje pamięci 
i literatury, konieczne wydaje się zapoznanie z podstawowym systemem koncepcji 
i pojęć przynależnych kategorii pamięci, zwłaszcza zaś tym wypracowanym na 
gruncie nauk historycznych i socjologicznych.

Pamięć a historia
Powszechne przekonanie o tym, że historia przekazuje prawdę o przeszło-

ści, że podtrzymuje pamięć o minionych zdarzeniach, należy poddać weryfikacji, 
przyjmując raczej nieoczywistość takiego stanu rzeczy. Zastrzeżenie to sprowa-
dza się w gruncie rzeczy do pytania o relacje zachodzące pomiędzy pamięcią i hi-
storią. Na podstawową różnicę pomiędzy tymi pojęciami zwracał uwagę Jacques 
Le Goff w swojej pracy Historia i pamięć, pisząc o dwóch rodzajach historii: 
„obiektywnej” i „ideologicznej”. Pierwsza z nich stanowi „serię faktów” opisy-
wanych za pomocą przyjętych i uznanych za obiektywne kryteriów, druga wiąże 
się raczej z tradycyjnie pojmowanymi regułami ujmowania przeszłości. Zdaniem 
Le Goffa historia „ideologiczna” to nic innego jak pamięć zbiorowa, która „usi-
łuje połączyć w jedno historię i mit”3. 

1 J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywiliza-
cjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red. nauk. R. Traba, Warszawa 2005.

2 K. Lee Klein, O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym, tłum. M. Błońkowski, 
„Konteksty” 2003, nr 3-4, s. 52. Por. M. K. Matsuda, The Memory of the Modern, Oxford 1996,  
s. 206-207 i n.

3 J. Le Goff, Historia i pamięć, wstęp P. Rodak, tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 
2007, s. 106-107.
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Pamięć i historia stanowią swoje przeciwieństwo także w teorii Halbwach-
sa. O ile bowiem pamięć dąży do zatarcia wszelkich zmian, wyeksponowa-
nia podobieństw i ciągłości, o tyle historię interesuje w każdym zdarzeniu czy 
też procesie element zmiany. Pamięć zbiorowa dąży do wyeksponowania cech 
odróżniających ją od pamięci innych grup, dla historii nic nie jest swoiste, 
ale wszystko tak samo ważne i znaczące. Istnieje zatem wiele pamięci zbio-
rowych, ale tylko jedna historia, „która wyzbyła się wszelkiego odniesienia 
do pojedynczej zbiorowości, tożsamości czy punktu widzenia i która rekon-
struuje przeszłość o całkowicie abstrakcyjnej tożsamości”. Na gruncie historii 
wszystko funkcjonuje „niezależnie od osądu grupy, która zawsze odnosi osąd 
do samej siebie i pozostaje stronnicza. Tymczasem historyk […] skłania się ku 
obiektywności i bezstronności”4. Tak pojmowana historia stanowi rzecz jasna 
wytwór abstrakcyjny. Odarta z aktualnych odniesień, społecznych więzów i zo-
bowiązań, jakie nakłada na nią pamięć, staje się zbiorem faktów pozbawionych 
funkcji. Zatem tym, co – według Halbwachsa – warunkuje i podtrzymuje ist-
nienie grupy, jest pamięć społeczna, a nie uniwersalnie pojmowana historia5. 
Wychodząc z tego założenia badał on, w jaki sposób funkcjonowanie człowie-
ka w takich „ramach społecznych” jak religia, klasa i rodzina wpływa na jego 
indywidualne wyobrażenia o przeszłości, upodobniając je przy tym do wyobra-
żeń innych jednostek.

Ciekawe stanowisko wobec zagadnienia pamięci zbiorowej zajął, notabe-
ne bez wprowadzania tego pojęcia do swoich rozważań, Fryderyk Nietzsche. 
W szkicu będącym polemiką z XIX-wiecznym historyzmem wprowadził roz-
różnienie między trzema rodzajami historii: monumentalną, antykwarską i kry-
tyczną. Historia antykwarska, której jedynym zadaniem jest archiwizacja doku-
mentów przeszłości, ma społecznie wartość najniższą. Historia monumentalna, 
dająca się rozpatrywać w kontekście współczesnego modelu społeczeństwa na-
rodowego i traktowana przez władzę instrumentalnie, to narracja prowadzona 
z perspektywy zwycięzców, w której ośrodkiem zainteresowania są wygrane ba-
talie i ich bohaterowie. Jednak najwyższą wartość ma – w oczach autora polemiki 
– historia krytyczna, której nadrzędna funkcja polega na poddawaniu przeszłości 
subiektywnej ocenie. Wbrew zastosowanej przez Nietzschego nazwie kryterium 
jej „przydatności” stanowi nie „prawda”, lecz użyteczność tego rodzaju narra-
cji dla potrzeb teraźniejszości6. Koncepcja ta zasługuje na uwagę z co najmniej 
dwóch powodów. Po pierwsze kładzie nacisk na strukturę narracyjną historii i po 
drugie – podnosi kwestię instrumentalizacji przeszłości oraz jej politycznej legi-
timizacji.

4 J. Assmann, op. cit., s. 59.
5 Halbwachs jest twórcą pojęcia „pamięć zbiorowa” (mémoire collective), jednak podejmowane 

przezeń próby definiowania go zdecydowanie odbiegają od jego dzisiejszego rozumienia.
6 F. Nietzsche, Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia, [w:] idem, Niewczesne rozważa-

nia, tłum. L. Staff, Kraków 2003, s. 71.
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Pierwsze z przywołanych powyżej zagadnień zostało ujęte w teorii Haydena 
White’a. Za jej podstawę należy uznać stwierdzenie, że „myślenie o świecie ma 
charakter narracyjny, a opowiadanie jest podstawowym sposobem ujmowania 
rzeczywistości, sposobem porządkowania, organizowania i wyjaśniania otacza-
jącego świata”7. Przeszłość jawi się tu jako zbiór faktów i jako taka nie może być 
przez nas zrozumiana. Aby fakty nabrały sensu, musi dojść do ich narratywizacji, 
a skoro tak  – historia staje się dostępna tylko poprzez język:

Fakty historyczne w żadnym sensie nie są historykowi dane, lecz są przez niego 
ustanawiane […] „fakt” jest poddanym opisowi zdarzeniem i jako taki pozostaje 
zjawiskiem czysto językowym. Fakt i zdarzenie należą do dwóch różnych porząd-
ków – zdarzenie do przeszłości jako takiej, a fakt do porządku dyskursu. Operacją, 
która przekształca fakty w „zdarzenia”, jest narratywizacja czy „fikcjonalizacja”8.

Narratywistyczna postawa White’a, którego koncepcje stały się w Polsce po-
pularne za sprawą dwóch publikacji: cytowanej już Poetyki pisarstwa historycz-
nego oraz Prozy historycznej9, zyskała tyleż samo zwolenników, co przeciwni-
ków. Ci ostatni zarzucają mu przede wszystkim próbę zredukowania historii do 
retoryki10.

Widoczna w poglądach Halbwachsa i Nietzschego tendencja do wyraźnego 
różnicowania kategorii pamięci i historii znajduje swoje odzwierciedlenie także 
w poglądach Pierre’a Nory, dla którego historia to struktura dyskursywna, w ob-
rębie której dokonuje się rozróżnienie przeszłości od teraźniejszości, wszystkie 
fakty są równoważne i która dąży do przedstawienia prawdy. Pamięć natomiast 
ma charakter selektywny, wartościujący, służy utrwalaniu norm i wartości, 
a przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stapiają się ze sobą, tworząc swoiste 
kontinuum. Historia jest poddana kontroli szeroko rozumianej władzy, pamięć 
jest wyrazem niezgody na ten stan rzeczy.

Obecnie obserwujemy odejście od polaryzujących koncepcji historii i pa-
mięci11. Historia bywa wręcz postrzegana jako jedna z form społecznej pamięci 
przeszłości12. Paul Ricoeur wyznacza jej funkcję pośrednika pomiędzy pamięcią 
a zapomnieniem. Warto przy tym zwrócić uwagę na trzy aspekty relacji zacho-
dzących, zdaniem francuskiego filozofa, pomiędzy pamięcią a historią: nadawa-
nie sensu przeszłości za pomocą pamięci, krytyczny wymiar historii oraz ukie-

7 H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000, 
s. 22. 

8 E. Domańska, Wokół metahistorii, [w:] H. White, Poetyka…, op. cit., s. 24.
9 H. White, Proza historyczna, pod red. E. Domańskiej, Kraków 2009.
10 A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, tłum. P. Przybyła, 

[w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, 
Kraków 2009, s. 140.

11 Zob. P. T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, 
Warszawa 2008, s. 33-40.

12 Zob. B. Szacka, O pamięci społecznej, „Znak” 1995, nr 5, s. 69.
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runkowanie przeszłości na przyszłość13. Dialektykę historii i pamięci obrazują 
zaczerpnięte z filozofii Reinharta Kosellecka kategorie „przestrzeni doświadcze-
nia” i „horyzontu oczekiwań”. Przestrzeń doświadczenia wychodzi z przeszło-
ści, horyzont oczekiwań skierowany jest w przyszłość14. Odczytanie Kosellecka 
przez Ricoeura prowadzi autora Pamięci, historii, zapomnienia do wniosku, że 
historia jest podporządkowana pamięci, a jednocześnie pełni pomiędzy nią a za-
pominaniem rolę pośrednika.

Podsumowując tę część rozważań, należy przywołać definicję pamięci, któ-
ra z jednej strony do pewnego stopnia ilustruje osiągnięcia pogłębionej refleksji 
różnych dyscyplin naukowych, z drugiej zaś może okazać się przydatna w bada-
niach na gruncie literaturoznawstwa. Według Pierre’a Nory:

Pamięć jest życiem wiedzionym przez żywe społeczeństwa ustanowione w jej 
imię. Nieustannie ewoluuje, jest otwarta na dialektykę pamiętania i zapominania, 
nieświadoma swej sukcesywnej deformacji, podatna na manipulację i zawłaszcze-
nie, może trwać w uśpieniu i co jakiś czas się budzić.[…] Pamięć jest momen-
tem wiecznie aktualnym, więzami łączącymi nas z wieczną teraźniejszością; […] 
jest afektywna i magiczna; przyswaja zatem jedynie pasujące do niej fakty; karmi 
wspomnienia, które mogą być nieostre lub odległe, globalne lub oderwane, party-
kularne lub symboliczne – podatne na przekaz wszelkimi kanałami lub we wszel-
kich ramach fenomenalnych, na każdy typ cenzury lub projekcji […] Umieszcza 
wspomnienie w porządku sakralnym; […] jest ślepa na wszystko z wyjątkiem gru-
py, którą jednoczy – oznacza to, […] że istnieje tak dużo pamięci, jak wiele jest 
grup, że pamięć jest z natury różnorodna, a jednak specyficzna; zbiorowa, mnoga, 
a jednak indywidualna […] karmi się tym, co konkretne: przestrzenią, gestami, 
obrazami i przedmiotami15.

Pamięć jednostki jest zawsze wynikiem interakcji w ramach grup społecz-
nych. Wszystkie wspomnienia, nawet te najbardziej osobiste, powstają wyłącz-
nie dzięki podtrzymywaniu komunikacji, a kiedy ta zostaje zerwana lub zmienia-
ją się ramy odniesienia, rozpoczyna się proces zapominania. Podstawą myślenia 
jest abstrakcja, pamiętanie domaga się natomiast konkretów. Aby jakaś idea, 
jakaś prawda mogła utrwalić się w pamięci grupy, musi znaleźć swój material-
ny symbol, pod postacią którego zostanie ukazana. Symbolem tym mogą być 
zarówno zdarzenie, osoba, jak i miejsce. I odwrotnie, aby jakiś fakt, jakaś postać 
czy też jakieś miejsce mogły odegrać swoją rolę w pamięci określonej zbiorowo-
ści, muszą zyskać ramy uniwersalnej prawdy. To, co powstaje na styku doświad-
czenia i przypisanej mu idei, będziemy nazywać figurami pamięci. Każda figura 
pamięci posiada odniesienie do konkretnej przestrzeni oraz czasu i przypisana 

13 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2006, s. 23.
14 Zob. R. Koselleck, „Przestrzeń doświadczenia” i „horyzont oczekiwań – dwie kategorie histo-

ryczne, tłum. W. Kunicki, [w:] idem, Semantyka historyczna, red. H. Orłowski, Poznań 2001, s. 362-365.
15 P. Nora, Między pamięcią i historią: „Les lieux de Mémoire”, tłum. P. Mościcki, „Tytuł Ro-

boczy. Archiwum” 2009, nr 2, s. 5.
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jest do realnej grupy16, która poprzez wspólnotę pamięci pragnie zaakcentować 
specyficzny, odróżniający ją od innych grup, charakter swojej przeszłości oraz jej 
trwałość. Określa siebie, uwydatniając różnice na zewnątrz oraz zacierając je do 
wewnątrz. Pamiętane fakty stanowią wybór sprzyjający spójności oraz trwałości 
obrazu grupy, budują jej tożsamość; w przypadku gdy mówimy o pamięci narodu 
– tożsamość narodową.

Zarówno pamięć jednostek, jak i pamięć całego społeczeństwa mają za-
wsze charakter niespójny, przypominają palimpsest, na którym swe piętno 
odciskają polityka, historia, kultura, ale także psychologia. Relacje pomiędzy 
tym, co i jak jest zapamiętane, a samym zdarzeniem są nieokreślone i trudne 
do sprecyzowania. Ponieważ pamięć społeczna nie tworzy się na drodze bier-
nego archiwizowania minionych zdarzeń i przedmiotów, daje nam zaledwie 
częściową władzę nad przeszłością, a przyswajając tylko niektóre elementy 
przeszłości, decyduje o tym, co i jak pamiętamy. Co więcej, właściwą jej ce-
chą jest rekonstruktywność17, bowiem jak zauważa Ricoeur: „Nie ma takiej 
pamięci, która nie byłaby projektem”18. Oznacza to, że pamięć nie przecho-
wuje przeszłości jako takiej, ale nieustannie ją reorganizuje, uwzględniając 
ramy teraźniejszości19. 

Jest ona tworzoną, przekształcaną, ujednolicaną i interioryzowaną społecznie 
wiedzą, która dotyczy przeszłości danej zbiorowości. Wiedza ta obejmuje różne 
treści i podobnie spełnia różne i często złożone zadania. Swoje trwanie zawdzię-
cza różnym nośnikom i, co za tym idzie, za pomocą rożnych źródeł trafia do 
poszczególnych jednostek. Mechanizmy życia społecznego prowadzą zaś do jej 
względnego ujednolicenia. Jej nośnikami są niemalże wszystkie wytwory kultury 
oraz ustne przekazy związane z przeszłością danej zbiorowości. Co ciekawe, tre-
ści pamięci społecznej nie zawsze są w sposób aktywny przeżywane przez człon-
ków danej społeczności, lecz mają moc potencjalną. Wniknięcie jej elementów 
do świadomości jednostki odbywa się na drodze enkulturacji, czyli nabywania 
informacji o kulturze grupy. Jednostka, która „uaktywnia” treści pamięci spo-
łecznej, występuje w roli przedstawiciela danej zbiorowości. 

To, czy jakieś zdarzenie znajdzie swoje miejsce w pamięci trwałej i wiedza 
o nim będzie przekazywana przez pokolenia, czy też ulegnie zamazaniu albo 

16 J. Assmann, op. cit., s. 54.
17 Ibidem, s. 56.
18 P. Ricoeur, op. cit., s. 34.
19 Takie ujęcie problematyki pamięci bliskie jest konstatacjom Pierre’a Nory, który w eseju Jak 

pisać historię Francji? w odpowiedzi na pytanie, jakie były intencje historyków opisujących prze-
szłość Francji, stwierdza, iż „Chodziło o wyjaśnienie teraźniejszości przez to, co się wydarzyło, 
o odtwarzanie spójnego łańcucha wydarzeń”; w rezultacie „nie chodzi o to, jaką przeszłość była 
naprawdę, lecz o jej nieustanne wykorzystywanie, jej używanie i nadużywanie oraz o jej znaczenie 
dla poszczególnych, następujących po sobie teraźniejszości; nie tradycji, lecz sposobów, w jakie 
były one tworzone i przekazywane”. P. Nora, Jak pisać historię Francji? (1922), tłum. K. Kończal, 
[w:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. nauk. K. Kończal, Warszawa 2014, s. 23.
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zupełnemu zapomnieniu, zależy od szeregu czynników. W grę wchodzą między 
innymi nośniki pamięci danej treści, społeczne funkcje zdarzenia, potrzeby, ale 
także interesy i wartości danej zbiorowości, nie wspominając już o zmianach 
zachodzących we wzajemnych relacjach z innymi grupami. To, jak będzie zapa-
miętane zdarzenie, zależy w znacznej mierze od pamięci jego uczestników oraz 
naocznych świadków. Choć jesteśmy skłonni zawierzyć relacjom obserwatorów, 
nie należy zapominać, że to samo zdarzenie może być różnie interpretowane 
przez różne osoby, a wiarogodność ich relacji zmienia się również wraz z dystan-
sem czasowym, jaki powstaje od zdarzenia do wspomnienia o nim. Im więcej 
czasu upłynie od jego wystąpienia, tym większą rolę w sposobie myślenia o nim 
zyskuje pamięć transmitowana, będąca zaledwie echem przeszłości, zapośredni-
czonym z opisów fabularnych i opracowań historycznych. 

Cechą pamięci zbiorowej jest tworzenie syntetycznego obrazu całych epok 
oraz uproszczonego obrazu skomplikowanych zdarzeń. Zdarzenia umiejsco-
wione w różnym czasie zostają poddane kumulacji, tak iż tracą swe temporalne 
odniesienia, a pamiętane obrazy pozbawiane są szczegółów. Braki te niekiedy 
zastępuje się wiedzą historyczną lub tworzonymi mitami. W ten sposób konstru-
owany zestaw pamiętanych „faktów” (niekoniecznie zgodnych z prawdą histo-
ryczną) jest dość chaotyczny, choć nieprzypadkowy, bo motywowany ideologią 
zbiorowości oraz jej interesami. Zazwyczaj zapamiętywane są wydarzenia nieco-
dzienne, kosztem tych prozaicznych, o niewielkiej mocy oddziaływania społecz-
nego. Pojemność zasobów pamięci społecznej pozwala na wykorzystanie tych 
jej elementów, które mogą się okazać przydatne z punktu widzenia aktualnych 
interesów grupy. Należy przy tym pamiętać, iż uniwersalna pamięć nie jest moż-
liwa w żadnym społeczeństwie, ale jej treści różnią się w obrębie klas, zawodów 
i generacji. 

Pamięć ta jest warunkiem trwałego funkcjonowania zbiorowości, jednak jej 
rola zaczyna być dostrzegana zazwyczaj dopiero wówczas, gdy pojawia się pró-
ba jej zniekształcenia bądź zerwania. Może mówić prawdę o minionych zda-
rzeniach, ale może je również zafałszowywać, może być kompletna, ale i frag-
mentaryczna. Niekiedy mówimy wręcz o niepamięci społecznej jako efekcie 
zachodzących mechanizmów zapominania20. Zmieniające się warunki politycz-
ne i społeczne ewokują konieczność wytwarzania implantów pamięci21, które 
z biegiem czasu zaczynają być traktowane jako fakty. 

Dotychczasowe próby zdefiniowania pamięci oraz określenia relacji zacho-
dzących pomiędzy nią a historią znalazły swoje zastosowanie na gruncie litera-

20 Dla Ricoeura niepamięć jest kwestią równie istotną jak pamięć: „Skoro się mówi o pamięci, 
to z konieczności mówi się także o zapominaniu, bo przecież nie pamięta się o wszystkim. Pamięć 
bez luk byłaby ciężarem nie do zniesienia. Banałem jest przypomnienie, że pamięć jest selektywna. 
Struktura narracyjna wspólna zarówno pamięci, jak i historii potwierdza to prawo koniecznego 
zapominania”. P. Ricoeur, op. cit., s. 38.

21 M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Kraków 2009, s. 24.
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turoznawstwa. White twierdził, iż pisarstwo historyczne i twórczość literacką 
wiąże „rodzime podobieństwo”. Pokrewieństwo niektórych gatunków histo-
rycznych i literackich potwierdziło tezę o narracyjności historii i historyczności 
literatury. Pozwalało uchwycić i opisać sposoby istnienia wydarzeń historycz-
nych w dziełach literackich oraz ustalić status literatury jako nośnika pamię-
ci czy też środka służącego jej konstytuowaniu. Z kolei spostrzeżenia Paula 
Ricoeura, nakazujące patrzeć na pamięć jako na projekt, dowartościowywały 
rolę literatury w podtrzymywaniu trwałości fundamentów społecznych całych 
narodów, zwracając jednocześnie uwagę na instrumentalizację przeszłości oraz 
jej polityczną legitymizację. Mocno osadzone w kontekście kulturoznawczym 
studia nad metaforą, sztuką zapominania oraz pamięciami alternatywnymi 
przyczyniają się z kolei do pogłębienia refleksji na temat literackiego regiona-
lizmu22. Najczęściej jednak literaturoznawcza refleksja nad pamięcią oraz jej 
związkami z literaturą zmierza w trzech kierunkach, którym warto poświecić 
nieco więcej uwagi.

Pamięć a literatura
Ansgar Nűnning i Astrid Erll wyodrębnili trzy podstawowe kategorie związ-

ków pamięci z literaturą: „pamięć literatury”, „pamięć w literaturze” oraz „lite-
raturę jako medium pamięci”23. „Pamięć literatury” polega na jej intertekstual-
ności24, co oznacza, że literatura posiada właściwość pamiętania o sobie samej, 
odnosząc się do innych dzieł, a nie do rzeczywistości pozaliterackiej. W „akcie 
przypominania” siebie samej literatura nawiązuje nie tylko do wcześniejszych 
tekstów, ale także do już istniejących gatunków i form literackich, sięga po usta-
lony repertuar toposów i symboli. Literatura „ma pamięć” ale i jest „obiektem 
pamięci”, tworząc tym samym system symboliczny i społeczny o podobnych do 
pamięci  procedurach powtarzania i aktualizowania. 

„Pamięć w literaturze” dotyczy z kolei inscenizacji pamięci w tekstach lite-
rackich poprzez kreowanie jej symbolów i metafor. Relacji tej sprzyja narracja 
pierwszoosobowa, z natury rzeczy eksponująca kategorię pamięci oraz wspo-
mnień. Gdy rozpatrujemy literaturę rozumianą jako medium pamięci, kładziemy 
nacisk na jej funkcje związane z przekazywaniem treści stających się częścią 
pamięci zbiorowej: koncepcje tożsamości kulturowej, narodowej i religijnej, 

22 Zob. Regionalizm literacki – historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Kraków 
2017, s. 5-9 i n.

23 M. Saryusz-Wolska, Literatura i pamięć. Uwagi wstępne, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturo-
wa…, op. cit., s. 181. Zob. też: J. Kałążny, Kategoria pamięci zbiorowej w badaniach literaturo-
znawczych, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3, s. 85-103.

24 Renate Lachmann rozumie intertekstualność w dwojaki sposób, jako przestrzeń mnemotech-
niczną, rozpościerającą się między tekstami oraz jako „przestrzeń pamięci w obrębie konkretnych 
tekstów, która zostaje rozbudowana przez wprowadzane interteksty”. R. Lachmann, Gedächtnis 
und Literatur, Intertextualität in der russischen Moderne, Frankfurt am Main 1990, s. 11. Cyt. za: 
M. Saryusz-Wolska, Literatura i pamięć…, op. cit., s. 181.
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a także aprobowane normy i wartości. Astrid Erll wskazuje na trzy funkcje tak 
pojmowanej literatury: magazynowanie, cyrkulację oraz wywoływanie. 

Funkcja magazynująca wiąże się z utrwalaniem pamięci zbiorowej. Niebaga-
telną rolę w tym zakresie odgrywa kanon tekstów kultury, przy czym status tekstu 
kultury nie zależy od medium, w jakim został utrwalony, decydująca jest nato-
miast „funkcja symboliczna i struktura znaku”25. Literacki tekst kultury tym różni 
się od zwykłego tekstu literackiego, że odbiorcy nadali mu dodatkowy wymiar 
znaczeniowy, dzięki czemu przestał on być tylko częścią swojej epoki, a stał się 
elementem identyfikującym określoną grupę społeczną. 

Funkcję cyrkulacyjną literatury jako medium pamięci zbiorowej spełniają tak 
zwane teksty zbiorowe. Celem ich nie jest tworzenie kanoniczych podstaw pa-
mięci zbiorowej, ale dzięki temu, że tworzą one określoną wizję rzeczywistości, 
zgodną z elementami tegoż kanonu, wchodzą w dialog z innymi tekstami. Innymi 
słowy ich referencyjność nie dotyczy samego zdarzenia, ale innego wyobrażenia 
o nim. W tym przypadku dialog następuje nie między tekstami, ale ich treściami. 

Podsumowanie
Literatura może kształtować pamięć bądź też czynić z niej przedmiot swojej 

refleksji. Projektowanie pamięci może odbywać się na drodze afirmacji istnie-
jących już struktur wyobrażeniowych, ale także poprzez ich dekonstruowanie. 
Biorąc to wszystko pod uwagę, literackie obrazy przeszłości można rozpatrywać 
zarówno jako nośniki pamięci o doniosłym dla danej grupy zdarzeniu, jak i na-
rzędzia do wzbudzania i podtrzymywania tejże pamięci. Jeśli przyjąć, że pamięć 
– jak pisał Ricoeur – ustanawia sens przeszłości, a jednocześnie stanowi pro-
jekt skierowany w przyszłość, obecność przeszłości na kartach literatury stanowi 
przejaw społecznych potrzeb, oczekiwań oraz narodowej identyfikacji. Ponieważ 
jednak pamięć sytuuje zdarzenia w porządku sakralnym, jest afektywna i ma-
giczna – obraz wyłaniający się z kart dzieła literackiego nie jest z całą pewnością 
próbą odwzorowania rzeczywistości, ale wpisania jej w system już istniejących 
i łatwo identyfikowanych znaków, służących kształtowaniu świadomości własnej 
odrębności społecznej i narodowej. Relacje dotyczące jednego historycznie uwa-
runkowanego faktu są efektem uprzednio wypracowanego postrzegania otacza-
jącego świata, przyjętych wartości, ideałów, wzorców i wytyczanych kierunków 
dziejów grupy. Literacki obraz pozaliterackiego elementu minionej rzeczywi-
stości to swego rodzaju palimpsest będący wynikiem nakładania się treści po-
chodzących z różnych okresów i funkcjonujących w swym historycznie nowym 
kontekście.

W ten sposób literatura realizuje funkcje pamięci zbiorowej: przekazuje wie-
dzę o przeszłości, a także kompetencje kulturowe, w tym kompetencję komuni-
kacyjną, polegającą na umiejętności odczytywania symboli; przekazuje wzory 

25 J. Assmann, op. cit., s. 153.
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zachowań istotnych dla postrzegania dziejów państwa, społeczeństwa, grupy 
oraz wartości uznane przez grupę za ważne; przekazuje informacje o prawdzi-
wej bądź mitycznej genezie grupy; współtworzy jej tożsamości, współokreśla 
relacje między grupami sąsiedzkimi (w tym między grupą dominującą a grupami 
zdominowanymi); wyraża ideologie i interesy społeczno-polityczne. Funkcje te 
realizowane są zazwyczaj spontanicznie, niekiedy jednak dochodzi do instru-
mentalizacji pamięci26. 

26 Zob. P. Ricoeur, Nadużycia pamięci naturalnej: pamięć powstrzymana, pamięć manipulowa-
na, pamięć narzucona, tłum. W. Bońkowski, „Konteksty” 2003, nr 1-2, s. 41-54. Ricoeur wyróżnia 
trzy potencjale zagrożenia: pamięć powstrzymaną (czyli blokadę pamięci), która swój rodowód 
czerpie z Freudowskiej psychoanalizy, pamięć manipulowaną (wykorzystywaną w celach ideolo-
gicznych) oraz pamięć przymusową.
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Przekłady, parafrazy, adaptacje obcych dzieł i ich tłumaczenia stanowią 
pokaźny dorobek polskiej literatury. Duży wkład do działalności przekła-
dowej doby baroku wniósł między innymi Krzysztof Piekarski. Jest to pi-
sarz mało znany, dlatego warto poświęcić mu uwagę, dzięki niemu bowiem 
w Rzeczypospolitej zaistnieli pisarze włoscy: Giovan Francesco Loredano, 
autor tekstów religijnych, czy Francesco Andreini, twórca dialogów kome-
diowych; jest prekursorem komedii dell’arte na gruncie polskim i autorem 
translacji dzieła antymakiawelicznego (Cnoty cel...), które zyskało dużą po-
czytność wśród Sarmatów. Ponadto Piekarski ,,eksperymentował” – intere-
sowały go różne gatunki literackie, przekładane teksty przekształcał według 
własnych pomysłów tak, by lektura budziła ciekawość czytelników. Zanim 
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jednak zostanie przedstawiony stan badań na temat twórczości tego pisarza, 
warto przybliżyć jego sylwetkę. 

Krzysztof Piekarski herbu Topór pochodził ze średniozamożnej szlachty. 
Urodził się ok. 1600 roku, nieznane są jednak dokładna data oraz miejsce jego 
przyjścia na świat.  Nic też nie wiadomo o jego edukacji i wczesnych latach 
życia, żadne bowiem źródła nie podają informacji na temat studiów Piekarskie-
go ani podróży zagranicznych. W młodości brał on udział w bitwie pod Choci-
miem (1621), w walkach ze Szwecją na terenie Prus (1626-1629) i w wyprawie 
na Moskwę (1633-1634) za panowania Władysława IV. Następnie osiadł w do-
brach rodzinnych w województwie brześciańskim (brzeskolitewskim), gdzie 
pełnił urzędy: podczaszego, wojskiego, podkomorzego, kasztelana i wojewo-
dy, tu też poświęcił się działalności pisarskiej w latach 1650-1666. Wiadomo, 
że znał język włoski i przekładał romanse, teksty religijne Giovana Francesca 
Loredano i dialogi komediowe Francesca Andreiniego1, czyli autorów pocho-
dzących z Włoch północnych, przetłumaczył też dzieło hiszpańskiego jezuity 
Pedra de Ribadeneiry. Piekarski ożenił się (niestety nie wiadomo kiedy) z Zofią 
Orzeszkówną, podsędkówną mielnicką, z którą miał dwie córki. Zmarł w 1672 
roku. Kacper Niesiecki w Herbarzu polskim odnotował, że pisarz dożył około 
90 lat2.

Działalność literacka Piekarskiego obejmuje przekłady dzieł następujących 
autorów:

1. Giovana Francesca Loredano: L’Adamo (1640) – jest to powieść religijna 
wydana w przekładzie polskim pt. Adam (1651); Sensi di devozione (1639) i Gra-
di dell’anima (1652) – Piekarski połączył te dewocyjne teksty w jedno dzieło 
i wydał w tłumaczeniu pt. Supplik zbawiennych piętnaście na piętnaście Psal-
mów Dawidowych gradualnych. Też i siedm stopni żalu i skruchy marnotrawce 
upadającego do nóg miłosiernego Ojca na siedm psalmów pokutnych. Z koncep-
tu włoskiego napisane (1654).

2. Francesca Andreiniego: Le bravure del capitano Spavento (1615), dzieło 
znane u nas jako Bohatyr straszny (1652); La seconda parte delle bravure (1618), 
tekst opublikowany jako Supplement Bohatyra strasznego (1665).

3. Pedra de Ribadeneiry: Tratado de la religion y virtudes que deue tener el 
principe christiano, para gouernar y conseruar sus estados: contra lo que Nico-
las Machiauelo y los politicos deste tiempo enseñan, znany u nas jako Cnoty cel 
nie ów, do którego zmierza Machiawell i inni w akademijej onegoż promowani 
politycy (1662). Jest to przekład drugiej księgi dzieła hiszpańskiego jezuity (pod-
stawą tłumaczenia była edycja łacińska z 1603 roku).

1 A. Rachuba, Krzysztof Piekarski, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 26, red. E. Rostwo-
rowski, Wrocław 1981, s. 69-71.

2 K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 7, Lipsk 1841, s. 287.
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4. św. Anzelma z Canterbury: Summariusz Traktatu Anzelma S. Arcybiskupa 
Kantuaryjskiego (1665) – są to rozważania religijne zaczerpnięte z różnych pism 
świętego.

5. Federica Malipiera: powieść hagiograficzna Il Saulo convertito (1640) – 
tekst wydany jako Periphrasis o nawróceniu Szawła surowego (1666).

Najstarsze źródła wspominają Krzysztofa Piekarskiego jako urzędnika pań-
stwowego3, posiadacza dóbr Witulin4 i wymieniają tytuły jego dzieł. Herbarz 
Niesieckiego oprócz tego podaje wzmiankę o napisaniu przez wojewodę brze-
skiego dzieła poświęconego historii Polski. Tekst ten jednak nie jest nam dziś 
znany, nigdy bowiem nie został opublikowany5. Józef Brown z kolei niesłusznie 
zalicza Piekarskiego do grona pisarzy jezuickich6.

Spuścizna wojewody brzeskiego stała się przedmiotem zainteresowań kilku 
badaczy. Anna Klubówna jako pierwsza zajęła się Supplikami zbawiennymi7. Za-
rysowała krótką biografię pisarza, podała chronologię wydania jego dzieł, wspo-
mniała – podobnie jak Niesiecki w Herbarzu – o tekście historycznym, który 
wyszedł spod pióra Piekarskiego. Stwierdziła również, że dzieł Andreiniego pi-
sarz nie przełożył z języka włoskiego, lecz korzystał z ich przekładów łacińskich. 
Nie znał – jej zdaniem – języka włoskiego. Tezę swoją Klubówna wysunęła na 
podstawie występującej w tekście przewagi latynizmów nad italianizmami. Prze-
chodząc do Supplik, badaczka scharakteryzowała język tego utworu ascetyczne-
go. Celem jej artykułu było wskazanie środków artystycznego wyrazu zastoso-
wanych przez Piekarskiego, służących opisowi życia duchowego. Słownictwo 
zaczerpnięte z codzienności (dotyczące myślistwa, rolnictwa, żywiołów, świata 
kolorów, zmysłów), Biblii czy dziedziny wojny, działały na wyobraźnię czytelni-
ka, przybliżały mu rzeczywistość religijną.

Piekarski – zauważa uczona – aby opisać relację Bóg – człowiek, posłużył 
się charakterystycznymi dla baroku motywami światła, cienia i żywiołu ognia. 
Klubówna zauważyła nie tylko podobieństwo znaczeniowe zastosowanego przez 
pisarza słownictwa (różnorodność synonimów), ale i dźwiękowe. Badaczka – 
o czym już wspomniano – podała w wątpliwość znajomość przez Piekarskie-
go języka włoskiego, uzasadniając swą tezę znikomą obecnością italianizmów 
w Supplikach. Wyraziła przekonanie, że pierwowzorem Supplik jest tekst łaciń-
ski (nie podała jednak jego autora ani tytułu).

3 J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795, Kraków 1885, 
s. 11.

4 B. Górny, Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska 1939, s. 86.
5 K. Niesiecki, op. cit., s. 287.
6 J. Brown, Biblioteka pisarzów assystencyi polskiej Towarzystwa Jezusowego, Poznań 1862, 

s. 314.
7 A. Klubówna, Uwagi o stylu i języku w ,,Supplikach” Krzysztofa Piekarskiego, [w:] Księga 

Pamiątkowa wydana na dziesięciolecie istnienia koła polonistów Uniwersytetu Poznańskiego, Po-
znań 1939, s. 2-64.
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Spora luka badawcza (trzydzieści lat) dzieli artykuł Anny Klubówny od kolej-
nych publikacji dotyczących podkomorzego brzeskiego. Jadwiga Rytel poświęci-
ła staropolskiemu autorowi kilka publikacji. W pierwszej – O problemach sztuki 
przekładu w wieku XVII (na marginesie twórczości Krzysztofa Piekarskiego)8 – 
dokonała analizy przedmów poprzedzających dwa dzieła: Bohatyra strasznego 
i Supplement, czyli tekstów powstałych na początku i u schyłku działalności lite-
rackiej autora. Badaczka dostrzegła ewolucję w zakresie sztuki pisarskiej Piekar-
skiego. Zwróciła uwagę na fakt, iż w Bohatyrze postrzegał on funkcję tłumacza 
jako osoby podejmującej się bardzo trudnego zadania, któremu być może nie 
sprosta (realizował w ten sposób topos skromności). Wyraził również nadzie-
ję, że trafił w gust czytelnika. Z kolei dojrzały okres twórczości podkomorzego 
brzeskiego, której ukoronowaniem jest Supplement, charakteryzuje się znaczną 
samodzielnością inwencyjną pisarza. Przedmowa poprzedzająca ów tekst – sy-
gnalizuje Rytel – zawiera wzmianki autobiograficzne i daje przegląd dotychcza-
sowej twórczości autora.  W przedmowie do Supplemetu Piekarski zaznaczył, że 
realizuje koncepcję literatury jako ,,niepróżnującego próżnowania” – nie zajmuje 
się już sprawami militarnymi, teraz jego uwaga skoncentrowana jest na pracy 
intelektualnej, pisaniu tekstów przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców. 
Autorka zwróciła uwagę na popularność dzieł podkomorzego brzeskiego i sta-
rała się odpowiedzieć na pytania: dlaczego w Polsce chętnie czytano teksty Pie-
karskiego oraz jakimi kryteriami się kierował, wybierając do przekładu utwory 
włoskie. Uczona poddała analizie La seconda parte delle bravure i Supplement 
Bohatyra strasznego, szczególnie zaś zainteresowała się transpozycją motywów 
mitologicznych w obu wersjach językowych. Badaczka dostrzegła różnice mię-
dzy nimi, a wszelkie odkształcenia w przekładzie Piekarskiego odczytała jako 
celowe działanie, metodę zastosowaną przez tłumacza. Zauważyła takie zabiegi 
literackie, jak amplifikacje (rozbudowanie tematu, wątków, nagromadzenie sy-
nonimów)9, eliminacje (opuszczenia wybranych motywów), inkrustacje (wpro-
wadzanie cytatów łacińskich). Rytel zaobserwowała też u Piekarskiego swobod-
ne operowanie materiałem literackim, wprowadzanie wątków antycznych tam, 
gdzie w oryginale ich nie ma. Celem takich zabiegów było – jej zdaniem – prze-
konanie czytelnika do swoich racji, poparcie stanowiska autorytetem myśli staro-
żytnej. Rozważania badaczka podsumowała, wspominając o problemie groteski 
w Supplemencie. Temat ten rozwinęła w kolejnych publikacjach.

Zbiór artykułów Jadwigi Rytel pt. Studia z dziejów prozy staropolskiej10 po-
szerzył stan wiedzy na temat pisarza. W pracy Świadomość literacka i praktyka 

8 J. Rytel, O problemach sztuki przekładu w wieku XVII (na marginesie twórczości Krzysztofa 
Piekarskiego), ,,Przegląd Humanistyczny” 1969, nr 5, s. 39-59.

9 H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski, Byd-
goszcz 2002, s. 245.

10 J. Rytel, Studia z dziejów prozy staropolskiej, Warszawa 1993.
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twórcza Krzysztofa Piekarskiego11 scharakteryzowała sylwetkę literacką Piekar-
skiego. Tym razem sięgnęła po przedmowy do dzieł Adam oraz Periphrasis. Po-
wołała się najpierw na artykuł Mieczysława Brahmera, w którym uczony scha-
rakteryzował barok jako epokę adaptacji obcych wzorów, czas, w którym ukon-
stytuowało się przekonanie o roli własnej inwencji twórczej tłumacza w działal-
ności przekładowej, potrzebie urozmaicania oryginału czy jego rozwijania. We 
wprowadzeniu do Adama Piekarski podkreślił – pisze Rytel – rolę tłumacza jako 
pośrednika, odtwórcy obcego dzieła, zaakcentował pochodzenie przekładanego 
tekstu, zaznaczył swój skromny wkład w jego przełożenie. Badaczka zwróciła 
także uwagę na moralizatorski cel utworu (świadczy o tym m.in. skłonność do 
przerywania wątku epickiego zwrotem do czytelnika). 

Przedmowę do Supplementu zaś Rytel traktuje jako testament literacki auto-
ra, syntezę jego dotychczasowej działalności pisarskiej (podkreśliła już to w po-
przednim artykule).

Badaczka spostrzegła różny ton przedmów w zależności od przeznaczenia 
dzieła (od żartobliwego w Bohatyrze i Supplemencie, po poważny w Adamie czy 
Periphrasis). Rytel zauważyła, że poglądy Piekarskiego na temat twórczości li-
terackiej wyrażone są nie tylko w przedmowach, ale można je poznać, analizując 
całość jego dzieł. W tekście Bohatyra i Supplementu dostrzegalne są aluzje do 
literatury współczesnej pisarzowi, a także wypowiedzi i dyskusje na temat poezji. 
Odnaleźć można również przygodne refleksje Piekarskiego odnośnie do własnej 
działalności pisarskiej.            

W artykule Krzysztof Piekarski jako tłumacz12 Rytel zbadała sposób wyzyska-
nia wątków fabularnych zaczerpniętych z mitologii antycznej. Scharakteryzowa-
ła najpierw włoski tekst Andreiniego ( Le bravure del Capitano Spavento), na-
stępnie (przywołując swoje dotychczasowe badania na temat Bohatyra i Supple-
mentu) skoncentrowała się na zabiegach literackich w tekście Piekarskiego i celu 
ich zastosowania. Ponadto zwróciła uwagę na problem polonizacji i sarmatyzacji 
antyku w przekładzie polskiego pisarza, wprowadzanie obrazków rodzajowych 
z polskiego życia (obraz żniw na polskiej wsi), co – zdaniem Rytel – jest kon-
sekwentnym zabiegiem w twórczości Piekarskiego, elementem jego warsztatu 
pisarskiego.  

Publikacja Barokowa fantastyka i groteska w przekładach Krzysztofa Piekar-
skiego13  Rytel zawiera analizę stylizacji groteskowej w Supplemencie. Zanim 
jednak badaczka jej dokonała, wyjaśniła rozumienie groteski w XVII stuleciu 
– podkreśliła konieczność historycznego traktowania tej kategorii estetycznej, 
jako ,,porównawczej deformacji”, która służy uwydatnieniu dysproporcji dwóch 
obiektów. W przypadku Supplementu chodzi o konfrontację dwóch punktów wi-

11 Eadem, Świadomość literacka i praktyka twórcza Krzysztofa Piekarskiego, [w:] eadem, Stu-
dia z dziejów prozy staropolskiej, Warszawa 1993, s. 91-118.

12 Ibidem, s. 119-143.
13 Ibidem, s. 144-162.



30 KATARZYNA TEODORCZYK

dzenia uczestników dialogu, starcie stylu wysokiego i niskiego. Nagromadzenie 
słownictwa z konkretnej dziedziny (np. nazw broni), eksperymenty językowe, 
gra słów – przekonuje badaczka – stwarzają napięcia groteskowe. Tekst An-
dreiniego był więc dla Piekarskiego punktem wyjścia zaledwie do zastosowa-
nia własnych pomysłów literackich. Odbiegając od oryginału, tłumacz stwarzał 
efekty groteskowe. Dotyczyło to zarówno świata przedstawionego, jak i warstwy 
stylistycznej utworu.

W studium Stylizacja antyczna i biblijna w prozie Krzysztofa Piekarskiego14 
Rytel, na podstawie Supplementu, badała stylistykę tekstu (nie tylko zjawiska 
językowe, ale i literacką stylizację). Jeśli chodzi o odwołania do antyku, zauwa-
żyć można obecność wątków, postaci i nazw zaczerpniętych z historii starożyt-
nej i mitologii. Odniesienia biblijne widoczne są z kolei szczególnie tam, gdzie 
w tekście włoskim ich nie ma. Piekarski bowiem niezależnie od oryginału wpro-
wadzał epizody i postaci biblijne w tok opowieści.

W artykule Krzysztof Piekarski jako tłumacz Francesca Andreiniego15 uczona 
pogłębiła swoje analizy dotyczące Bohatyra i Supplementu. Zestawiając oba tek-
sty, wykazała poziom samodzielności Piekarskiego. W Bohatyrze jest on niewiel-
ki, dostrzegalny w wyborze dialogów (łączył niektóre ze sobą, przestawiał ich 
kolejność) i nielicznych wstawkach. Supplement z kolei wykazuje większą swo-
bodę – część dialogów tłumacz przełożył z Andreiniego, pozostałe zaś zaczerpnął 
z innych źródeł bądź wprowadził własne. Rytel zilustrowała metodę przekładu na 
podstawie transpozycji wątków mitologicznych z włoskiego oryginału. Polska 
postać dzieła wyeksponowała groteskę, a repliki Totumfackiego skierowane do 
Bohatyra – jak określiła Rytel – są bardziej rozbudowane aniżeli w tekście wło-
skim, stąd staropolskie dzieło nabiera niekiedy wartości autonomicznej. Badacz-
ka zajęła się również zjawiskiem stylizacji biblijnej – rozwinęła myśl podjętą 
w poprzedniej publikacji (Stylizacja antyczna i biblijna...). Charakterystyczne dla 
Piekarskiego – pisze uczona – jest wprowadzanie wątków biblijnych w miejsce 
mitologicznych (np. zamiast obecnego w oryginale Giganta w przekładzie mamy 
Goliata), przytaczanie przysłów o proweniencji biblijnej. 

Mieczysław Brahmer poświęcił Bohatyrowi Stasznemu i Supplementowi 
artykuł Samochwał włoski w kontuszu16. Uczony dokonał w nim porównania 
wybranych fragmentów polskiego przekładu z włoskim oryginałem, wskazał 
też w tekście Piekarskiego modyfikacje, m.in. odniesienia do rzeczywistości 
Rzeczypospolitej XVII stulecia (np. opisy stroju rycerza czy nazwy potraw pol-
skich i węgierskich). Brahmer podkreślił, że pisarz staropolski celowo pomijał 
aluzje do obcej kultury, gdyż w realiach Rzeczypospolitej nie znalazłyby one 

14 Ibidem, s. 163-169.
15 J. Rytel, Krzysztof Piekarski jako tłumacz Francesca Andreiniego, ,,Barok” 1995, t. 2,  

s. 125-134.
16 M. Brahmer, Samochwał włoski w kontuszu, [w:] idem, Powinowactwa polsko-włoskie. 

Z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych, Warszawa 1980, s. 69-94.
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zrozumienia. Odnalazł ponadto w oryginale nawiązania do naszego kraju, któ-
re – jego zdaniem – zainteresowały podkomorzego brzeskiego i skłoniły go do 
przełożenia dialogów Andreiniego na język rodzimy. Podjął również polemikę 
ze stanowiskiem badaczy zabierających przed nim głos w sprawie dzieł Pie-
karskiego. Odniósł się zwłaszcza do sugestii, jakoby teksty włoskiego autora 
staropolski pisarz przełożył za pośrednictwem dostępnych edycji łacińskich. 
Powołując się na pierwsze wydanie Bohatyra Strasznego, którego karta tytuło-
wa i przedmowa jasno wskazują, że tekst został przetłumaczony bezpośrednio 
z oryginału włoskiego, badacz obalił poglądy poprzedniczki (Anny Klubów-
ny). Stwierdził ponadto, że dotąd nic nie wiadomo o istnieniu łacińskiej trans-
lacji Le bravure del Capitano Spavento Andreiniego. Odnośnie do Supplementu 
Brahmer zauważył swobodę Piekarskiego w traktowaniu oryginału: dodawanie 
własnych wywodów (np. na temat praw, osób sławnych), stosowanie bardziej 
surowego i krytycznego tonu wypowiedzi tam, gdzie w tekście włoskim go nie 
ma. 

Wiele uwagi twórczości Piekarskiego poświęciła Jadwiga Miszalska, która 
w swych publikacjach zajęła się przekładami tekstów o tematyce religijnej, 
czyli Adamem i Periphrasis o nawróceniu Szawła surowego. Badaczkę zainte-
resowały dzieje powieści religijnej w Polsce XVII stulecia. Należy zauważyć, 
że poglądy Miszalskiej na temat drugiego spośród dopiero co wymienionych 
tekstów wojewody brzeskiego przeszły ewolucję, w pierwszym bowiem ar-
tykule – Powieść religijna XVII wieku: Krzysztof Piekarski od przekładu do 
twórczości oryginalnej17 – uczona przekonana była o tym, że Piekarski jest 
jego autorem, u progu badań nad pisarzem jeszcze nie odkryła, iż dzieła jego 
są rezultatem tłumaczeń. Później zmieniła swoje stanowisko, wskazując Fer-
dinanda Malipiera jako autora  Il Saulo convertito, a podkomorzego brzeskie-
go jako tłumacza tekstu. W Powieści religijnej XVII wieku... Miszalska zajęła 
się tradycją biblijną w literaturze polskiego baroku, szczególnie popularnością 
tematów starotestamentalnych i rozwojem romansu biblijnego w Rzeczypo-
spolitej połowy XVII stulecia. Porównała Adama i Periphrasis. Twierdząc, 
że Priphrasis to dzieło oryginalne Piekarskiego, starała się wykazać zbież-
ność poglądów podkomorzego i Loredano: podkreślenie roli czytelnika (jemu 
dedykowane są teksty) oraz funkcji dzieł (skierowane do szerokiego kręgu 
odbiorców, miały bawić, interesować), podobieństwo w zakresie konstrukcji 
tekstów (wprowadzenie dialogów w tok narracji), traktowanie wątku biblijne-
go jako punktu wyjścia do prowadzenia rozważań na temat przyjaźni, męczeń-
stwa, losów człowieka.

17 J. Miszalska, Powieść religijna XVII wieku: Krzysztof Piekarski od przekładu do twórczości 
oryginalnej, [w:] Na początku był przekład, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, 
U. Kropiwiec, Kraków 1999, s. 183-197.
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W kolejnej publikacji Wenecki libertynizm w siedemnastowiecznej Polsce. 
O przekładzie romansu ,,Adamo” G. F. Loredano18 powstałej w tym samym roku, 
co poprzedni artykuł (Powieść religijna XVII wieku...), Miszalska przedstawiła 
sylwetkę twórczą włoskiego autora, po czym podjęła próbę określenia cech ro-
mansu biblijnego. Uznała, iż podstawą gatunku jest żywot postaci biblijnej lub 
świętej, przeżywającej nawrócenie i dającej świadectwo prawdzie. Biografia tej 
postaci jest osią konstrukcyjną dzieła, punktem wyjścia do rozbudowania hagio-
grafii według pomysłu autora. Zwróciła uwagę na niejednoznaczność poglądów 
Loredano, a styl ich wyrażania określiła jako ,,hipotetyczny”, czyli nie pozwala-
jący na jednoznaczną interpretację. W przekładzie Piekarskiego badaczka rów-
nież dostrzegła obecność cech tego stylu. Miszalska wskazała – podobnie jak 
Jadwiga Rytel w przekładach dialogów Andreiniego – pewne odstępstwa od ory-
ginału: stosowanie amplifikacji (ciągów synonimów, powtórzeń w celu rozbudo-
wy tekstu, uszczegółowienia, ukonkretnienia) i redukcji (opuszczanie lub mody-
fikacja fragmentów uznanych przez Krzysztofa Piekarskiego za zbyt frywolne). 
Zabiegi te ostatecznie wpłynęły na wymowę polskiego utworu. Interwencje tłu-
macza mają zatem charakter cenzorski. Miszalska dostrzegła talent translatorski 
podkomorzego brzeskiego, potrafił on bowiem celnie i zwięźle oddać fragmenty 
o znaczeniu przenośnym. Określiła go jako pisarza-moralizatora, popierającego 
kontrreformację, ale jednocześnie otwartego na literackie sugestie ówczesnej Eu-
ropy. To w tej właśnie publikacji badaczka poddała w wątpliwość swój pogląd, że 
Periphrasis jest oryginalnym dziełem Piekarskiego.

Zajmując się tekstem Supplik zbawiennych piętnaście19, Miszalska krótko 
zanalizowała dotychczasowy stan badań dotyczący tego dzieła. Polemizowała 
z Anną Klubówną, twierdząc, że nie istnieje łacińska edycja włoskiego oryginału. 
Nie mając dostępu do pierwowzoru i nie analizując innych przekładów podko-
morzego brzeskiego, Klubówna  – zdaniem Miszalskiej – wysnuła niesłuszny 
wniosek, jakoby Piekarski nie znał języka włoskiego. Przechodząc do tekstu Sup-
plik, Miszalska wskazała na zmiany w tłumaczeniu, które wprowadził wojewo-
da brzeski (np. dostosował inwokację do aktualnej sytuacji w Polsce, podpisał 
ją własnym nazwiskiem; we wstępie podkreślił znikomą wartość swego talentu, 
realizując w ten sposób stary topos skromności). W tekście głównym Piekarski 
wprowadził modyfikacje, jednak nie wpłynęły one znacząco na semantykę dzie-
ła. W oparciu o dostrzeżone zmiany na poziomie leksykalnym i retorycznym Mi-
szalska scharakteryzowała styl polskiego pisarza.  Dostrzegła więc upodobanie 
do ciągów synonimicznych, powtórzeń, tworzenie licznych epitetów, rozbudo-
wywanie metafor, ubarwianie tekstu oryginalnego. 

18 Eadem, Wenecki libertynizm w siedemnastowiecznej Polsce. O przekładzie romansu 
,,Adamo” G. F. Loredano, ,,Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1999, t. 43, s. 99-114.

19 Eadem, G. F. Loredano i K. Piekarski; o polskim przekładzie religijnych utworów weneckiego 
,,libertyna”, ,,Prace Komisji Neofilologicznej” 2000, t. 1, s. 31-44.
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Swoje wnioski uczona rozwinęła w książce ,,Kolloander wierny” i ,,Piękna 
Dianea”, poświęconej zwłaszcza Adamowi i Periphrasis20. Odnośnie do tego 
drugiego tekstu Miszalska dostrzegła swobodę pisarza wobec oryginału: uni-
kanie terminów niemających związku z kulturą polskiego odbiorcy, rezygnacja 
z wybranych metafor i zastępowanie ich innymi (bliższymi polskiemu czytel-
nikowi), zmiany na poziomie narracji (ujawnianie się narratora w bezpośred-
nich zwrotach do postaci czy czytelnika). Takie zabiegi wpływają na dynamikę 
tekstu, urozmaicają go. Miszalska zauważyła, iż u schyłku działalności prze-
kładowej Piekarskiego uwidacznia się skłonność tłumacza do polonizacji czy 
sarmatyzacji pierwowzorów. W książce Z ziemi włoskiej do Polski...21, w roz-
dziale dotyczącym prozy narracyjnej uczona ponownie zajęła się Adamem 
i Periphrasis, jednak publikacja ta powiela informacje zawarte w  poprzednich 
artykułach. 

Prowadząc badania nad polskimi przekładami tekstów Loredano, w tym nad 
pracami Piekarskiego, Jadwiga Miszalska zadała szereg pytań, m.in. w jaki spo-
sób Piekarski miał dostęp do włoskich dzieł, jak zapoznał się z tekstem Il Saulo 
convertito, który opublikowano tylko raz we Włoszech i nigdzie więcej oprócz 
Polski go nie przetłumaczono22. Z tymi wątpliwościami związane są również pro-
blemy recepcji Loredano w Rzeczypospolitej.

Jak można zauważyć, Piekarski zajmował się przede wszystkim tłumacze-
niem tekstów religijnych i dialogów komediowych. Dlatego też kolejne jego 
translatorskie przedsięwzięcie: Cnoty cel nie ów, do którego zmierza Machia-
well i inni w akademijej onegoż promowani politycy (przekład drugiej księgi 
traktatu politycznego Tratado de la religion y virtudes que deue tener el prin-
cipe christiano, para gouernar y conseruar sus estados: contra lo que Nicolas 
Machiauelo y los politicos deste tiempo enseñan Pedra de Ribadeneiry) stanowi 
na tym tle osobliwe zjawisko. Jest to utwór ukazujący stanowisko opozycyj-
ne wobec doktryny politycznej Niccolo Machiavellego. Zanim przedstawiony 
zostanie stan badań dotyczący Cnoty celu..., należy podkreślić, że losy myśli 
politycznej Machiavellego przebiegały w Polsce XVI i XVII wieku dwutoro-
wo: obserwujemy właściwą recepcję tej doktryny (zawartej w Księciu i Rozwa-
żaniach nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza) i tworze-
nie w oparciu o nią nowych koncepcji dotyczących zadań państwa i władzy; 
oraz rozwój mitu, legendy „makiawelskiej”, która stała się narzędziem w walce 

20 Eadem, Przekłady prozą z połowy wieku XVII: ,,Adam” i ,,Periphrasis nawrócenia Szawła 
surowego” Krzysztofa Piekarskiego oraz ,,Dianea” Pawła Załuskiego, [w:] eadem, ,,Kolloander 
wierny” i ,,Piękna Dianea”. Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku 
i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu, Kraków 2003, s. 171-252.  

21 Eadem, Z ziemi włoskiej do Polski. Przekłady z literatury włoskiej w Polsce do końca XVIII 
wieku, Kraków 2015.

22 J. Miszalska, Polskie przekłady utworów Giovann Francesca Loredana, [w:] Barok polski 
wobec Europy. Sztuka przekładu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Warsza-
wie 15-17 września 2003 roku, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Prejs, Warszawa 2005, s. 179-192.
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politycznej, bronią obozu reformacji i kontrreformacji, zwolenników i prze-
ciwników wzmocnienia władzy królewskiej. W XVI stuleciu znajomość dzieł 
Włocha w Rzeczypospolitej była znikoma. Wyraźne jej ślady dostrzec można 
w szczególności w piśmiennictwie różnowierczym (w którym „makiawelista-
mi” nazywano zwolenników odrodzenia katolickiego) czy w anonimowej bro-
szurze Rozmowa Polaka z Litwinem Augustyna Rotundusa23. Recepcja doktry-
ny Machiavellego następowała powoli, nasiliła się ona w XVII wieku wśród 
dostojników państwowych, uczonych i pisarzy (poznali ją, czytając przekłady 
łacińskie dzieł Florentczyka, czy też kształtując swój pogląd w oparciu o teksty 
innych autorów). Poglądy włoskiego myśliciela znalazły na gruncie polskim 
zwolenników i oponentów. Doktryna budziła zainteresowanie również na dwo-
rze króla Władysława IV. Przeciwnikiem jej natomiast była szlachta nieakcep-
tująca planu wzmocnieniu władzy królewskiej (broniąca złotej wolności) i po-
dejrzewająca władcę o chęć wprowadzenia absolutyzmu.

W Rzeczypospolitej rozwinęła się przede wszystkim ujemna opinia o Wło-
chu, która posłużyła jako narzędzie do walki politycznej. Utworzyły się dwie 
siły polityczne: przeciwników króla  i regalistów. Każda ze stron odnosiła się 
do doktryny Włocha. Pierwsze stronnictwo, dokonując przekształceń poglądów 
Machiavellego, zarzucało królowi Zygmuntowi III wykorzystywanie religii dla 
własnych celów politycznych, posługiwanie się dysymulacją, stosowanie gry po-
zorów. Zwolennicy władcy natomiast wykazywali się dość dobrą znajomością 
pism Machiavellego i niektórzy z nich przychylnie odnieśli się do jego doktryny, 
bronili króla, odpierając wymienione wyżej zarzuty. Pozostali regaliści, którzy 
publikowali swoje poglądy, wiedzę i argumenty czerpali jedynie z pism jezuity 
Pedra de Ribadeneiry (np. jezuita Jerzy Tyszkiewicz wydał tekst Responsio, wy-
mierzony przeciw antyjezuitykowi Consilium de recuperanda pace)24.

Mit Machiavellego służył jako narzędzie do walki politycznej, ale również 
religijnej. Różnowiercy nazywali makiawelistami katolików nietolerancyjnych 
względem innych konfesji (takie stanowisko widoczne było szczególnie dzięki 
rosnącemu wpływowi jezuitów w Polsce), z kolei katolicy zarzucali przeciwni-
kom indyferentyzm religijny, a nawet ateizm i posługiwanie się skrytobójstwem 
w działalności politycznej25. Postrzegali Machiavellego jako uosobienie zła, 
a jego naukę oceniali jako przewrotną. 

Stanowisko katolickie – jeśli chodzi o mit Machiavellego – prezentuje Pie-
karski w Cnoty celu.... Wspomnieć należy, że edycja łacińska Tratado de la re-
ligion Pedra de Ribadeneiry dedykowana była królowi Zygmuntowi III (Prin-
ceps christianus Johannesa Oranusa wydany w Moguncji w 1603 roku), z kolei 
Piekarski w summariuszu swego przekładu składa wyrazy szacunku zmarłemu 

23 H. Barycz, Myśl i legenda Machiavellego w wieku XVI i XVII, [w:] idem, Spojrzenia w prze-
szłość polsko-włoską, Warszawa 1965, s. 272.

24 Ibidem, s. 288.
25 Ibidem, s. 282.
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królowi Władysławowi IV i panującemu aktualnie Janowi Kazimierzowi. Jest 
to pierwsze dzieło w Polsce, które w tytule zawiera odniesienie do nazwiska 
Machiavellego. 

Tekstem Piekarskiego zajął się Roman Pollak w artykule Z dziejów Ma-
chiawela w Polsce26. Badacz dokonał krótkiej charakterystyki przekładu, zwró-
cił uwagę na jego hiszpański pierwowzór, dochodząc do wniosku, że polska 
translacja powstała na podstawie łacińskiej edycji z 1603 roku. Uczony podjął 
polemikę z Czesławem Nanke, który uważał Cnoty cel... za tekst oryginalny 
Piekarskiego27. 

Henryk Barycz z kolei, zajmując się losami myśli Machiavellego w Polsce 
XVI i XVII wieku28, wykazał różnice między oryginałem a przekładem i na 
podstawie tej analizy zadał szereg pytań, które wciąż czekają na odpowiedź, 
np. dlaczego wywód o tyranii jest u Piekarskiego bardziej rozbudowany, jaki 
cel miało stosowanie przez polskiego tłumacza skrótów w wybranych partiach 
dzieła, skąd ostrzejszy ton polemiki z Machiavellim, bardziej dotkliwe aniżeli 
w tekście Pedra de Ribadeneiry inwektywy. Barycz zauważył też u Piekarskiego 
brak samodzielnego stanowiska wobec doktryny Florentczyka, za to dość dobrą 
znajomość jego pism. Badacz nie jest ponadto pewien (w przeciwieństwie do                    
Pollaka), z którego wydania łacińskiego korzystał Piekarski, przekładając drugą 
księgę Tratado de la religion Ribadeneiry.  

Uwagę Cnoty celowi poświęciła również Jadwiga Rytel. W artykule Krzyszto-
fa Piekarskiego polemika z Mikołajem Machiavellim29 streściła przekład Piekar-
skiego, zawierający przeciwstawienie obrazu dobrego władcy (chrześcijańskie-
go) tyranowi, zaprezentowała jego krytyczne spojrzenie na hipokryzję Machia-
vellego, zwróciła uwagę na przekonanie Piekarskiego o wierze chrześcijańskiej 
jako jedynym źródle cnoty. 

Skoro końcowa faza działalności literackiej wojewody brzeskiego charak-
teryzuje się samodzielnością, większą inwencją twórczą pisarza (a Cnoty cel... 
powstał w tym czasie), analiza dzieła staropolskiego i jego porównanie z łaciń-
ską translacją traktatu Ribadeneiry może w przyszłości przynieść odpowiedzi na 
postawione wyżej pytania. Nie zbadano dotąd cech warsztatu pisarskiego Piekar-
skiego jako autora dzieła Cnoty cel.... 

Badacze spuścizny Piekarskiego wskazali na kwestie, które wymagają jeszcze 
dogłębnej analizy: przybliżenie sylwetki Krzysztofa Piekarskiego jako literata 

26 R. Pollak, Z dziejów Machiawela w Polsce, ,,Ruch Literacki” 1926, nr 9, s. 257-260.
27 Mikołaja Machiavella ,,Książę” oraz Fryderyka II króla pruskiego ,,Anti-Machiavel”, oprac. 

Cz. Nanke, Lwów 1920, s. 30.
28 H. Barycz, Myśl i legenda Machiavellego w wieku XVI i XVII, [w:] idem, Spojrzenia w prze-

szłość  polsko-włoską, Warszawa 1965, s. 267-299. 
29 J. Rytel, Krzysztofa Piekarskiego polemika z Mikołajem Machiavellim, [w:] Necessitas et ars. 

Studia staropolskie dedykowane Prof. Januszowi Pelcowi, red. B. Otwinowska, A. Nowicka-Jeżo-
wa, J. Kowalczyk, A. Karpiński, Warszawa 1993, s. 115-120.
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i tłumacza działającego w drugiej połowie XVII wieku, analiza porównawcza 
jego przekładów, określenie miejsca jego dzieł w literaturze XVII stulecia i ich 
roli w kształtowaniu warsztatu translatorskiego doby baroku, związki pisarza 
z Włochami, jego rola jako autora politycznego i powiązania z dworem królew-
skim Władysława IV – to tylko niektóre zagadnienia wciąż czekające na swego 
badacza. 
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Summary
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it possible to distinguish common features of the discussed works as well as identify significant 
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Jak dobrze wiadomo, naśladownictwo w poezji XVI i XVII wieku było zja-
wiskiem powszechnym. Nie tylko nie potępiano, ale nawet doradzano poetom, 
by inspiracji podczas tworzenia szukali w twórczości wcześniejszych pisarzy, 
w renesansie – przede wszystkim pisarzy antycznych, choć i Petrarka bardzo 
szybko zyskał status klasyka, w epoce baroku – również autorów nowożytnych. 
W przypadku polskiej twórczości funeralnej zbiorem, który wywarł bardzo duży 
wpływ na późniejszych poetów żałobnych (mówi się nawet o zjawisku treno-
manii w literaturze staropolskiej), były oczywiście Treny Jana Kochanowskiego. 
Nie ma potrzeby przypominać całej literatury przedmiotu, która naświetlała to 
oddziaływanie1, aczkolwiek stan wiedzy na ten temat jest jeszcze niepełny, co 

1 Do najważniejszych opracowań należą: F. Faleński, Treny Jana Kochanowskiego, Warszawa 1867; 
W. Hahn, Wpływ Kochanowskiego na późniejszych poetów polskich, [w:] Pamiętnik Zjazdu Naukowego 
im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, Kraków 1931; J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury 
polskiej (od XVI do XVIII w.), Warszawa 1965; A. Nowicka-Jeżowa, „Treny” Jana Kochanowskiego jako 
źródło funeralnej poezji baroku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria” 1986,  nr 16, s. 13-14.
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uzmysławiają chociażby niedawne wydania Trenów Tobiasza Wiszniowskiego 
czy Łez smutnych Lenarta Gnoińskiego. 

Z okresu późnego baroku z pewnością na uwagę zasługują dwa cykle tre-
niczne, które stanowią zarówno późne świadectwo recepcji arcydzieła Kocha-
nowskiego2, jak i – co stanowić będzie przedmiot niniejszego artykułu – na-
śladowania utworu zachowanego w rękopisie (zbiór Potockiego) przez autora, 
który postanowił upublicznić własne dzieło drukiem (Morsztyn). Przypomnij-
my kilka faktów.

Smutne zabawy powstały w związku ze śmiercią dwojga dzieci poety – syna 
Stefana (zm. 20 grudnia 1673) i córki Zofii (zm. 11 maja 1677), żony Jana Lip-
skiego – których odejście uczcił twórca złożonym z 24 wierszy tomem funeral-
nym. Zbiór łużeńskiego poety znany jest jedynie z kodeksu rękopiśmiennego 
z XVII w., który zachował się w manuskrypcie pochodzącym z Biblioteki Zału-
skich, znajdującym się obecnie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie3. 
Niedawna edycja dzieła z 2012 r. przypomniała dzieje rękopisu. Wiadomo, co 
udało się ustalić Aleksandrowi Brücknerowi, że pierwszym jego właścicielem 
był Andrzej Jan Lubieniecki4, sam rękopis zaś, oprócz wierszy składających się 
na cykl funeralny, zawierał również inne utwory podgórskiego twórcy. 

Z kolei Smutne żale zostały ułożone po śmierci dzieci poety – Teresy Izabelli 
(zm. 15 sierpnia 1698) i Jana Józefa (zm. 2 września 1698).  Ukazały się po raz 
pierwszy w roku 1698, lecz już po kilku latach poeta przygotował drugą, posze-
rzoną redakcję, do której wprowadził znaczące zmiany. Wydanie drugie (1704) 
rozbudował twórca o trzy wiersze, których obecność w cyklu stanowi uzupełnie-
nie modelu klasycznego epicedium. Przeredagował w nim kilka fragmentów albo 
wymienił pojedyncze słowa, co wydawców nowej edycji zbioru doprowadziło do 
wniosku, że kształt artystyczny zbioru miał dla Morsztyna duże znaczenie5.

Na zależność późniejszego zbioru od utworu Potockiego wskazują zbieżności 
tekstowe. Fragmenty Żalu trzeciego Morsztyna są niemalże dosłownymi cyta-
tami z utworu Pieśni do Pana Jezusa o Zmartwychwstaniu. Obrazuje ten fakt 
poniższe zestawienie:

2 Na zależność zbioru Potockiego od Trenów Kochanowskiego zwracali uwagę Alina Nowic-
ka-Jeżowa (Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992, s. 216), Ludwika 
Ślękowa (Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 
1991, s. 134), Roman Krzywy (Wstęp, [w:] W. Potocki, Smutne zabawy, Warszawa 2012, s. 18; 
za tą edycją utwór będzie cytowany), Janusz Pelc (op. cit., s. 177); na związki cyklu Morsztyna 
z czarnoleską tradycją – Dariusz Chemperek i Roman Krzywy (Wstęp, [w:] S. Morsztyn, Smutne 
żale po utraconych dzieciach, Warszawa 2007, s. 16-17; za tą edycją utwór będzie cytowany), oraz 
Pelc (loc. cit.).

3 Zob. R. Krzywy, op. cit., s. 36. 
4 Zob. A. Brückner, Spuścizna rękopiśmienna po Wacławie Potockim, cz. 1, Kraków 1898,  

s. 38.
5 Zob. D. Chemperek, R. Krzywy, op. cit., s. 21. 
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Potocki, Pieśń do Pana Jezusa…,  
w. 1-12

Morsztyn, Żal trzeci, w. 3-14

Tu Stefan – syn, Zofija tu – kochana córa
Wacława Potockiego, pogrzebiona, która
Zasmuciwszy rodziców, z swym pospołu bratem
W młodym, ach, w młodym wieku rozstali się z światem.
Nie Zofija, nie Stefan tu Potocki leży,
Ciała tylko śmiertelne, duchów ich odzieży.
Śpią ono – darmo ociec i matka się smuci,
A któż suknie, kładąc się spać, z siebie nie zruci?
Bo skoro przyście pańskie nowe światło skrzesze,
W też je suknie Anioł Stróż (lecz wprzód z nich wyczesze
Proch ziemski, pierze świeckie i wszelakie plamy);
Nie w suknie, ale w białe przyoblecze lamy.

Tu Jan, syn, Tu Teresa, ukochana córa,
Nie bez ciężkiego żalu pogrzebieni, która,
Zasmuciwszy rodziców, z swym pospołu bratem
W młodym, ach, w młodym wieku rozstali się z światem!
Nie Teresa ani też Jan tu martwy leży,
Ciała tylko śmiertelne, duchów ich odzieży,
Śpią oni – darmo ociec i matka się smuci!
A któż suknie, kładąc się spać, z siebie nie zruci? 
Lecz skoro przyjście Pańskie nowe światło wskrzesze,
W też je suknie Anioł Stróż (lecz wprzód z nich wyczesze
Proch ziemski, pierze świeckie i wszelakie plamy),
Nie w suknie, ale w białe przyoblecze lamy.

Następnie pomija Morsztyn pięćdziesiąt kolejnych wersów z utworu Potoc-
kiego, by wykorzystać w swoim wierszu obszerny passus z pieśni poprzednika:

Potocki, Pieśń do Pana Jezusa…,  
w. 63-84

Morsztyn, Żal trzeci, w. 17-38

O Jezu, synu Boga, wszech bogów jedyny,
Któryś z nieba na ziemię czynieł przenosiny,
Z ziemie na krzyż, doznawszy wszelkich bied sposobu,
Z krzyżaś poszedł pod ziemię, do gliny, do grobu,
Z grobu w piekło. Nie, żebyś swoje grzechy paleł,
Bogiem bywszy – więźniów-eś, więźniów się użaleł,
Co dotąd, szatańskiemi obciążeni pęty,
Ustawicznie wzdychali do wolności świętej.
Daj mi tak ciało łzami pokornemi zlewać,
Żeby go już po śmierci nie trzeba wygrzewać!
Nic ze mną nie odkładaj, bo zła i minuta;
Tu karz, tu, kędy był grzech, niech będzie pokuta!
Sprawiedliwyś Ty swojem kredytom iściec – 
Znajdziesz na świecie, śmierci nie czekając, czyściec.
Niechże i moje wszytkie bóle, wszytkie smutki
Plagi za grzech i z grzechu będą mi pobudki.
Albo mały ten, którem, opłakując dzieci,
Jako list z drzewa mrozem, więdłe serce leci?
I te, bywszy na ziemi, musiały powalać
Szaty. Panie, jeśliby przyszło je wypalać,
We mnie, we mnie niech gniew Twój ich grzechy oddłuży,
Jam winien, że nie żeły na tym świecie dłużej

O Jezu, synu Boga wszechbogów jedyny;
Któryś z nieba na ziemię czynił przenosiny,
Z ziemie na krzyż, doznawszy wszelich bied sposobu,
Z krzyża-ś poszedł pod ziemię, do gliny, do grobu,
Z grobu w piekło, nie żebyś swoje zmazy palił,
Boś był Bogiem, aleś tam więźniów nie użalił,
Którzy pierwszego grzechu obciążeni pęty,
Ustawicznie wzdychali do wolności świętej,
Daj mi tak ciało łzami pokornemi zlewać,
Żeby go już po śmierci nie trzeba wygrzewać,
Nic ze mną nie odwłaczaj, bo zła i minuta,
Tu karz, tu, kędy był grzech, niech będzie pokuta!
Sprawiedliwyś Ty swoim kredytorom iściec,
Znajdziesz na świecie, śmierci nie czekając, czyściec!
Niechże i moje wszytkie bóle, wszystkie smutki
Plagi będą za grzechy, do cnoty pobudki,
A mianowicie w których opłakując dzieci,
Jako list z drzewa mrozem zwiędłe serce leci,
I te, bywszy na ziemi, musiały powalać
Szaty. Panie, jeśliby przyszło je wypalać,
Niech ja wezmę ten ciężar, choć z żalu nieduży,
Jam winien, że nie żyły na tym świecie dłużej
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Po dodaniu dwóch wersów własnego autorstwa Morsztyn ponownie wprowa-
dził do swojego utworu „cytat” ze Smutnych zabaw:

Potocki, Pieśń do Pana Jezusa…,w. 85-90 Morsztyn, Żal trzeci, w. 41-46
Mnie karz za nich, póki mi nie zagaśnie świeca
Dni moich, piekielnego uchowaj nas pieca!
Zmiłuj się, miej wzgląd na to, że niż oni w ciele,
Dłużej w sukniach na świecie chodzi ludzi wiele –
Daj co młodości, miej wzgląd na ich wiek malutki,
Na łzy i na rodziców utrapionych smutki!

Mnież karz za nie, póki mi nie zagaśnie świeca
Dni moich, lecz uchowaj piekielnego pieca!
Zmiłuj się, miej wzgląd na to, że niż oni w ciele,
Dłużej w sukniach na świecie chodzi ludzi wiele.
Odpuść młodości, patrząc na ich wiek malutki,
Na łzy i na rodziców smutki

Żal trzeci składa się zatem niemal wyłącznie ze słów Pieśni do Pana Jezusa 
o Zmartwychwstaniu. Poeta zawarł w nim tylko dziesięć własnych wersów, resztę 
zawdzięczał inwencji Potockiego. Zmienione zostały oczywiście imiona zmar-
łych, dokonał też Morsztyn korekt stylistycznych, ale, jak uzmysławia powyższe 
zestawienie, nie są to zmiany głębokie.

Smutne zabawy żałosnego po utraconych dziatkach rodzica stały się więc dla 
Morsztyna inspiracją, który swój zbiór opatrzył podobnie brzmiącym tytułem: 
Smutne żale po utraconych dzieciach. Jak łatwo zauważyć, przejął twórca od po-
przednika całe fragmenty wiersza, ale zapożyczył się również na poziomie myśli. 
W utworze Zofia Lipska – I pokisz fala Potocki pisze: „Niech nam śmierć nie 
wydziera kotwice ostatniej” (w. 18), zwracając się do Boga z prośbą, by uchronił 
przed śmiercią ostatniego potomka. Z kolei Morsztyn w Żalu pierwszym, kierując 
do Stwórcy podobne błaganie, wyraża je słowami: „Zostaw już ostatniego, niech 
Twej chwale żyje” (w. 167). Zbieżność frazeologiczna ogranicza się do jednego 
słowa, myśl jednak wydaje się echem słów poprzednika.

W ogólnym bilansie zbieżności tekstowych, które wskazują na zależność cy-
klu Morsztyna od zbioru Potockiego, w całym tomie późniejszego twórcy nie jest 
dużo. W zasadzie tylko jeden tren stworzył poeta, wykorzystując całe partie utworu 
przyjaciela6. Wskazane zależności każą jednak pytać o wpływ na poziomie ide-
owym. Czy Morsztyn pozostawał także pod wpływem rozważań i wniosków, do 
których doszedł Potocki rozpamiętujący śmierć dzieci, czy też podążył własną dro-
gą? By odpowiedzieć na te pytania, należy przybliżyć dukt myślowy obu autorów.

Smutne zabawy Wacława Potockiego otwiera wiersz Stoik (I), który można 
by potraktować jako wstęp do głębszych rozważań dotyczących sensu istnienia. 
Przedstawia w nim poeta najważniejsze prawidła starożytnej filozofii, wskazując 
– jak zauważa Estera Lasocińska – reguły moralności stoickiej7. Potocki ukazu-

6 Por.: „obaj poeci byli zaprzyjaźnieni” (D. Chemperek, R. Krzywy, op. cit., s. 16).
7 Zob. E. Lasocińska, Dwa oblicza konceptu w wierszach Wacława Potockiego z rękopisu „Smutne za-

bawy […] po utraconych dziatkach […]”, [w:] Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, 
W. Pawlak, Lublin 2005, s. 161. Jak uważa Mirosława Hanusiewicz (Cykl poetycki w twórczości Wacława 
Potockiego, [w:] Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, red. B. Kuczeba-
-Chachulska, Warszawa 2004, s. 40): „Dla Potockiego potrzeba określenia się wobec etycznych dyrektyw 
stoicyzmu jest […] koniecznym elementem cyklu funeralnego, zwłaszcza tego poświęconego dzieciom”.
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je w wierszu model statecznego mędrca rozumiejącego prawa rządzące świa-
tem, zdystansowanego wobec działań Fortuny, będącego portem samemu sobie. 
Rozważania dotyczące człowieczego losu prowadzą do wniosku, że: „kto cnotą 
słynie do samego grobu, / I śmierci, i zazdrości – nie boi się obu” (w. 81-82). 
Gwarancją zbawienia zatem jest przyjęcie moralnej postawy, której wytyczne for-
mułuje  twórca. 

Zarówno pierwszy, jak i pozostałe wiersze cyklu osnute wokół idei stoic-
kich stanowią tło rozważań dotyczących ludzkiej egzystencji. Poeta poprzez 
refleksję nad hasłami charakterystycznymi dla tej szkoły filozoficznej przed-
stawia nie tylko własne poglądy, ale stara się również uczynić ją spoiwem ca-
łego cyklu, przywołując idee stoickie w środkowych utworach: Żywot ludzki 
(VII), Pewność śmierci (VIII), Drogi czas (IX) i Omylność pociech ziemskich 
(X). Zdaniem Lasocińskiej te cztery wiersze stanowią uzupełnienie wykładu 
zawartego w wierszu Stoik, dlatego myślą główną Żywota ludzkiego (VII), któ-
rą Potocki zakotwiczył w traktacie O krótkości życia Seneki, jest przekaz, że 
najpełniejsze rozwinięcie władz umysłu to główny wyznacznik dobrego życia8. 
Mówi zatem poeta: 

Żyć do sytości, wcześnie zażyć świata – 
Umysł nam daje nie dni i nie lata.

(Żywot ludzki, w. 31-32)
 
Poeta-filozof dodaje ponadto, że zawsze należy myśleć o śmierci, ponieważ 

w ten właśnie sposób można się na nią przygotować, a to z kolei zdaje się niwe-
lować wewnętrzne napięcie. Śmierć nie zaskoczy przecież człowieka, który się 
jej nieustannie spodziewa. 

W wierszach treściowo związanych z filozofią stoicką zawarte są sformuło-
wania o charakterze instruktywnym. W utworze Pewność śmierci (VIII) ponow-
nie wspomina twórca o przygotowaniu się na moment odejścia – stanowi ono 
bowiem konieczność. Ktokolwiek się narodzi, musi też umrzeć, dlatego należy 
podjąć wszelkie próby, aby zasłużyć na życie wieczne. Z kolei w utworze Drogi 
czas (IX) stara się poeta przekonać, że należy dobrze wykorzystać czas ziemskiej 
wędrówki, ponieważ:

Kto się nim obejść umie – jakoby z tarasu
Na wolność i do krótkiej puszczony swobody – 
Ani śmierć, ani żadne wydrą mu przygody.
A choć wydrą, choć mu się do czasu czas skróci,
Ale mu się zaś z zyskiem wiekuistym wróci.

(Drogi czas, w. 6-10)

8 Zob. E. Lasocińska, op. cit., s. 161.
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Zdaniem poety zatem okres pomiędzy narodzinami a śmiercią jest własno-
ścią człowieka i w jego gestii leży, by właściwie spożytkować możliwości, jakie 
stwarza ziemska wędrówka – w przeciwnym razie spotkają go wiekuiste męki.

Natomiast w wierszu Omylność pociech ziemskich (X) uświadamia poeta i so-
bie, i czytelnikom zmienność losu. W życiu doczesnym nie można niczemu przy-
pisać stałości, ponieważ stan, w jakim trwa człowiek, w każdej chwili może się 
diametralnie zmienić. 

Wiersze o wymowie stoickiej mają strukturę argumentacyjną. Potocki podaje 
tezę, następnie ją uzasadnia, co ujawnia w konsekwencji tok rozumowania poety 
i daje pojęcie o jego poglądach. 

Utwór skierowany do zięcia poety, Jana Lipskiego (II), otwiera część kom-
ploracyjną cyklu. W długim wywodzie uzasadnia Potocki naturalność odczuwa-
nia żalu po stracie istoty bliskiej, wielkość tej straty zaś obrazuje, wyliczając 
przymioty zmarłej córki9. W Pieśni do Pana Jezusa o Zmartwychwstaniu (III), 
porównując śmierć do snu czy ciało do ubrania, stara się z kolei poeta wykazać 
daremność smutku rodziców. Zauważa ponadto, że człowiek jako istota ziemska 
jest grzeszny, dlatego kieruje prośbę do Jezusa, by uznał jego cierpienie za poku-
tę, która pozwoli mu oczyścić się z grzechów. Cierpienie po śmierci najbliższych 
to odpowiednik czyśćca, dlatego w ostatnich wersach pieśni podmiot wyraża pra-
gnienie odpokutowania za grzechy dzieci:

[…] Panie, jeśli by przyszło je wypalać,
We mnie, we mnie niech gniew Twój ich grzechy oddłuży,
Jam winien, że nie żeły na tym świecie dłużéj,
Mnie karz za nich […].

 (Pieśń do Pana Jezusa o Zmartwychwstaniu, w. 82-85)

Jak zauważył Roman Krzywy, chociaż z jednej strony rozpacz wydaje się 
bezzasadna, bo w grobie leżą przecież tylko ziemskie ciała dzieci, to jednak nie 
odbiera sobie poeta prawa do niej, przypisując przeżywaniu cierpienia funkcję 
oczyszczającą10. Cierpienie to, zdaniem zbolałego  ojca, okazuje się potrzebne, 
ponieważ służy za pokutę.

Kolejne trzy utwory zbioru, tj. Do zmarłej mojej Zofijej (IV), Tren do tejże 
(V) oraz Tren drugi od muzyki (VI), służą autorefleksji. Stanowią niejako lament 
pogrążonego w żalu ojca i to na nim właśnie skupia się uwaga. Próby zrozumie-
nia praw rządzących światem nie przynoszą mu ulgi. W utworze drugim (Tren 
do tejże) wyraża poeta pragnienie śmierci. To pragnienie wzmaga się w wierszu 
Tren drugi od muzyki (VI), w którym świadomość jej bezapelacyjności prowadzi 

9 Należy nadmienić, że rozwlekłe wywody zawarte w zasadzie we wszystkich wierszach cyklu 
niwelują liryzm refleksji żałobnej. Poeta niemal każdą myśl w zbiorze rozwija w obszerniejszy 
wywód, wykorzystując do tego celu szereg luźnych skojarzeń i motywów – często biblijnych i an-
tycznych.

10 Zob. R. Krzywy, op. cit., s. 25.
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do rozpaczliwego błagania: „Weźm z świata, złącz mnie z synem i z kochaną 
corą!” (Tren drugi od muzyki, w. 32-36). Wyrazistość lamentacji nie pozostawia 
wątpliwości: autorefleksja, pomimo czynionych prób, nie przyniosła pocieszenia. 
Przeciwnie, sprawiła, że pogrążony w żalu ojciec poddał się rozpaczy. 

Osobna część cyklu, w wyraźny sposób wyodrębniona przez autora, to siedem 
epigramatów, w których przetworzone są imiona i nazwiska poety oraz członków 
jego rodziny. Pieśń do tego należąca (XIX) dopełnia sekwencję, zamyka i podsu-
mowuje epigramatyczną serię. 

Trzy pierwsze utwory zatytułowane kolejno: Wacław Potocki – Wypłac co 
kwota (XII), Wacław Potocki – Płakac owoc twój (XIII) oraz Katarzyna Morszty-
nowna – Ranna zywot ma troskany (XIV), odnoszą się do rodziców, którzy opła-
kują stratę. „Łzy pieniędzy” (XIII) mają stać się zapłatą za ziemski etap życia, 
zaś płacz poety, co wynika z treści utworu następnego, jest owocem winy ojca. 
W trzecim wierszu z kolei, poświęconym żonie, dochodzi twórca do przekona-
nia, że zadana przez los rana nie może się zagoić.

Kolejne utwory cyklu, cztery następujące po sobie anagramaty, dotyczą 
dzieci. Są nimi wiersze o tytułach: Stefan Potocki – co to feniks ptak (XV), 
Stefan Potocki – topi-c nas kotef (XVI), Zofia Lipska – i pokisz fala (XVII) oraz 
Jerzy Potocki – który-c pozyje (XVIII). W każdym z nich zawarł poeta rozwa-
żania na tematy egzystencjalne. W pierwszym wyraził pretensję do śmierci, 
która odebrała światu rzadkiego ptaka. Co prawda, myśl o życiu wiecznym 
– stwierdził bowiem ojciec-poeta, że jego syn spoczął w gnieździe, nie w gro-
bie, to zaś umożliwi odrodzenie się do życia wiecznego – łagodzi na chwilę 
rozpacz, w kolejnych trzech utworach jednak, w których posłużył się twórca 
alegorią życia jako żeglugi, dominuje nastrój zwątpienia. Zrozpaczeni rodzice 
toną we łzach. Owładnięty strapieniem ojciec zwraca się do Boga z prośbą, by 
pozwolił żyć ostatniemu dziecku: 

Już nas okrutny Neptun słona woda poi
I pókiż fala, pókiż, o Boże, śmierć broi,
[…]
Niech nam śmierć nie wydziera kotwice ostatniej

 (Zofia Lipska – i pokisz fala, w. 13-14, 18)

– żyjące dziecko bowiem utrzymuje rodziców przy życiu.
Ostatnie epigramaty zawarte w cyklu: Olej do ognia (XX), Serce jeść (XXI), 

Pod obraz Stefana Potockiego (XXII), Pod obraz Zofijej z Potoka Lipskiej 
(XXIII) są wyrazem dojmującego żalu. Poecie ostatecznie nie udaje się uporać 
z bólem, a nawet staje się on gorliwszy:

Przypominając cnoty mojej wdzięcznej dziewki,
Cieszysz mnie, jakbyś też łez przylewał z nalewki.
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Jakbyś tłustym olejem chciał przygasić palu,
Nie uśmierzasz, przydajesz serdecznego żalu.

(Olej do ognia, w. 1-4)

– pisze zrozpaczony ojciec, obrazując psychiczne doznania przez wykorzystanie 
sprzeczności leżącej w wyrażeniu „tłustem olejem”. Olej bowiem, biorąc pod 
uwagę jego właściwości chemiczne, może być paliwem, dlatego próby gaszenia 
nim ognia przynoszą odwrotny skutek. Polewanie nim żaru wznieca tlący się 
płomień. 

W ten sam sposób działa przywoływanie wspomnień dotyczących umarłych 
dzieci. W dwóch wierszach: Pod obraz Stefana Potockiego (XXII), Pod obraz 
Zofijej z Potoka Lipskiej (XXIII), kontempluje ojciec cnoty zmarłych. „Przypa-
trywanie się” ich zaletom ponownie przyprawia o rozpacz. Nie dziwi zatem, że 
w końcowych utworach narasta fala desperackich myśli, poświęcił przecież poeta 
cały cykl rozpamiętywaniu swoich dzieci, dlatego z każdego wersu – ujmując 
rzecz metaforycznie – bije ojcowska tęsknota.

Cykl zamyka utwór Zegarek (XXIV), z którego wyłania się obraz bezradne-
go ojca. Rozważania poety, który w swoim wywodzie dochodzi do przekonania 
o bezlitosności śmierci, nie prowadzą do pogodzenia się z losem. Raczej po-
woduje Potockim bezsilność wobec spraw, na które człowiek nie ma wpływu.

Tę grupę utworów, których tematyka ściśle wiąże się z filozofią stoicką, La-
socińska określa jako jeden z dwóch członów antynomii. Drugim członem owej 
antynomii są wiersze o charakterze komploracyjnym. Według badaczki, zderze-
nie tych dwóch elementów zbioru powoduje, że cały cykl Potockiego przyjmu-
je strukturę konceptystyczną11. Innego zdania jest Krzywy, który twierdzi, że: 
„przypisywany twórcy przez badaczkę koncept wydaje się nazbyt wyrafinowa-
ny”12, ale zauważa też, że „Rzeczywiście w zbiorze zauważalne jest napięcie mię-
dzy stoicką wizją człowieczeństwa a rozpaczą”13.

Jak wykazuje analiza, w cyklu podgórskiego twórcy wyodrębnić można dwa 
główne elementy kompozycyjne. Pierwszą część stanowią wiersze osnute wo-
kół filozofii stoickiej, drugą utwory ewokujące nastrój pesymizmu. Widoczne 
w zbiorze napięcie między wskazanymi elementami pozwala abstrahować od 
konceptyzmu, którego zastosowanie w konstrukcji cyklu dostrzega Lasocińska. 
Poeta stara się zrozumieć prawidła rządzące światem, odwołując się do utartych 
przekonań. Doraźnie znajduje lekarstwo na swe cierpienia, którym rzekomo ma 
być cnota. Nakazana jednak przez stoicką mądrość obojętność wobec śmierci jest 
ratunkiem pozornym, ponieważ poeta i tak łamie się wewnętrznie.

Z kolei Smutne żale po utraconych dzieciach rozpoczynają się wierszem skie-
rowanym do żony: Jej Mości Pani Konstancyi z Obór Morsztynowej…, wiernej 

11 Zob. E. Lasocińska, op. cit., s. 162.
12 R. Krzywy, op. cit., s. 34.
13 Ibidem.
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nieśmiertelnego żalu towarzyszce. W utworze określił Morsztyn swe motywacje. 
Pisanie, które jest sposobem na wydobycie na zewnątrz rozsadzającego wnętrze 
żalu, przynieść może ulgę. Sięga zatem poeta po pióro i rozkazuje samemu sobie:

Płakać tedy! A że ta gorących łez zbiórka 
Z inkaustem się miesza i ciśnie do piórka,
Płaczliwe pisać żale i żałosne pieśni
Chce się sercu smutnemu w teraźniejszej cieśni. 

(Dedykacja, w. 11-14)

Twórczość zatem ma prowadzić do uspokojenia, jakiego poszukuje po-
grążony w żalu ojciec14. Do uczestniczenia w tym procesie zaprasza poeta żonę:

Lecz ty, kochana żono, okrutnym kłopotem
Dotkniona i pod tymże zostająca młotem,
Czytaj, bo dla obojga Żale nasze piszę, 
Z którą w oboim szczęściu dawno towarzyszę! 

(Dedykacja, w. 17-20)

Oboje szczęście, o którym mowa, jak stwierdzają wydawcy tomu, to zarówno 
szczęście, jak i nieszczęście, to wspólne trwanie w chorobie i zdrowiu, w dobrej 
i złej doli. Razem z żoną zatem, nawet jeśli jej rola ma polegać tylko na lekturze 
słów, które „Wlał na papier, nieznośną przyciśniony męką” (Dedykacja, w. 28) 
zapłakany ojciec, podążyć chce poeta. Morsztyn, chociaż koncentruje się głów-
nie na własnych emocjach, to jednak kilka razy w całym cyklu wskazuje, że cier-
pieniem spowodowanym stratą dzieci dotknięci są oboje rodzice. „I ty, strapiona 
matko” (Żal pierwszy, w. 71) zwraca się do żony, zauważając tym samym, że nie 
tylko jego dręczy zmartwienie. W Żalu trzecim zaś mówi: „Odpuść młodości, pa-
trząc na ich wiek malutki, / Na łzy i na rodziców utrapionych smutki” (Żal trzeci, 
w. 45-46), zaznaczając współudział matki w cierpieniu.

Żal poety potęguje świadomość wyjątkowości pochowanych dzieci. Stwier-
dzenie o ich niezwykłości stara się autor uczynić obiektywnym, dlatego swoje 
stanowisko komentuje słowami:

Wszystkich, co znali, biorę beśpiecznie za świadki, 
Jeśli w tych dzieciach były jakie niedostatki.

(Żal pierwszy, w. 9-10)
 
Wykorzystując topikę panegiryczną, podobnie zresztą jak Potocki, przedsta-

wił Morsztyn swoje dzieci jako idealne, co zdaje się działaniem typowym dla 
ówczesnych pisarzy. Jak stwierdza Teresa Banasiowa: „Twórców barokowych 

14 Na terapeutyczne motywacje patronujące pisaniu trenów przez Morsztyna zwracali uwagę 
wydawcy. Zob. D. Chemperek, R. Krzywy, op. cit., s. 13.
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kompozycji żałobnych inspirowała prezentacja wyglądu i cnót dziecka”15, do-
dając też: „Wczesnobarokowe opisy urody zmarłego dziecka służą wyłącznie 
celom laudacyjnym i konsolacyjnym, a przedstawia je epicki sprawozdawca”16. 
U Morsztyna jednak, co zauważyli Chemperek i Krzywy, rozbudowane literackie 
portrety dzieci działają na rzecz poetyki utworu żałobnego. Ponieważ „przez po-
włokę konwencji przezierają […] raz po raz akcenty realizmu i uczuciowości”17, 
wzmagają liryczną, nie zaś „epicką” ekspresję.

Z lirycznego opisu wyłania się zatem obraz urodziwej córki, pobożnej, po-
słusznej i cnotliwej, uzdolnionej muzycznie, która swoim talentem olśniewa 
słuchaczy, a także sprawnie władającej językiem francuskim, pomimo iż „fran-
cuskie księgi trudność w sobie miały” (Żal pierwszy, w. 37), ponadto skromnej 
i delikatnej. Syn zaś, do którego zwraca się bezpośrednio ojciec-poeta, to bystry 
młodzieniec będący nadzieją narodu, dzielny rycerz, który odszedł zdecydowa-
nie za wcześnie. Obdarzony urodą, nieprzeciętnie inteligentny, jednak skromny 
w swej naturze i z szacunkiem traktujący ludzi. Biegle władający językami, ja-
kich nauczył się podczas zagranicznych podróży. 

Rozpamiętywanie zalet zmarłych dzieci doprowadza obolałego ojca do rozpa-
czy. Nagły napad żalu obrazują słowa:

Dalej pisać nie zdołam i wszystek drętwieję!
Drętwieję, żywym będąc nieszczęścia obrazem, 
Kiedym dwoje utracił takich dzieci razem!

(Żal pierwszy, w. 156-158)

Pochwalny opis cech dzieci, zwłaszcza przymiotów syna, uświadamia pogrą-
żonemu w żałobie wielkość straty. Z tego powodu, chociaż Żal pierwszy pełni 
w całym cyklu funkcję laudacyjną, ojca ogarnia niemoc. Próby scharakteryzowa-
nia syna i przywoływanie wspomnień sprawiają ból, dlatego niemożliwe staje się 
ukończenie zamierzenia:

O mój kochany synu, jakoż barzo mało
Twoich się osobliwych przymiotów wspomniało 

(Żal pierwszy, 153-154)

– stwierdza strapiony ojciec, zdradzając jednocześnie pragnienie pełniejszego 
opisania cech ukochanego potomka. Odrętwienie jednak, będące skutkiem na-
głego wdarcia się bólu, uczucia, nad którym, jak widać, poeta stracił kontrolę, 
uniemożliwia spełnienie zamiaru.

15 T. Banasiowa, Wczesnobarokowe treny konsolacyjne, [w:] Wokół Wacława Potockiego: studia 
i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety, red. J. Malicki, D. Rott, Katowice 1997, s. 83.

16 Ibidem. 
17 D. Chemperek, R. Krzywy, op. cit., s. 15.
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Ponownej próby pochwały zmarłego podjął się poeta w Żalu dziesiątym. 
W innej części zatem uzupełnia rozpoczęty wcześniej opis, w którym ponow-
nie wymienia zalety syna. Wspomina o jego rozwoju intelektualnym, o człon-
kostwie w sodalicji mariańskiej czy objęciu przez Jana stanowiska dowódcy 
gwardii.

Warto zwrócić uwagę, że laudatio jako jeden z elementów klasycznego epi-
cedium składa się zasadniczo z dwóch części: pochwały (laudes) i ukazania 
wielkości straty (iacturae demonstratio), to ostatnie zaś stanowiło przejście do 
części komploracyjnej18. Jak łatwo zauważyć, Morsztyn konsekwentnie realizuje 
ów model. Według autorów wstępu „Żale o tematyce biograficzno-pochwalnej 
(chodzi oczywiście o wspomniany Żal pierwszy i Żal dziesiąty) spełniają […] 
ważną funkcję kompozycyjną, stanowiąc klamrę cyklu”19. Nie można jednak wy-
kluczyć, że elementy pochwalne znalazły się w cyklu w dwóch oddalonych od 
siebie trenach, ponieważ autor chciał wyrazić w ten sposób ogrom bólu, jakiego 
doświadczył. Dlatego celowo przerwał przywołujące obraz zmarłego wspomnie-
nia, by powrócić do nich w dalszej części – wzmaga to niewątpliwie liryzm wy-
powiedzi. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe okazało się podkreślenie wymiaru 
osobistej tragedii. 

Część komploracyjną otwiera Żal drugi. Obolały i zrozpaczony ojciec, docie-
rając do kresu wytrzymałości psychicznej, myśli najpierw o śmierci samobójczej, 
jednak kiedy dochodzi do przekonania, że długość życia człowieka nie zależy od 
jego woli, prosi o śmierć Boga (Żal drugi, w. 22-26). Zwraca się z tą prośbą nie 
tylko w imieniu własnym, ale i pogrążonej w żalu małżonki, która równie mocno 
przeżywa stratę. Tylko śmierć, zdaniem poety, może położyć kres rozpaczy (Żal 
drugi, w. 33-34).

Wydaje się, że to właśnie w Żalu drugim rozpacz osiąga swoje apogeum, cze-
go dowodem wydają się słowa:

Żyć trzeba, w oschłe żalem ciężki oddech płuca
Ciągnąc, kędy się serce jako w ogniu rzuca.

(Żal drugi, w. 9-10)

Życie po śmierci dzieci stało się więc udręką i przymusem dla obojga rodzi-
ców, a trwanie wśród żywych to nieustanna męka.

Ważnym elementem cyklu, który wybrzmiewa w kilku utworach cyklu (I, III, 
VII, IX), jest poczucie winy. Ojciec obarcza siebie odpowiedzialnością za śmierć 
dzieci. Według niego była ona karą za popełnione przez niego grzechy. Co waż-
ne, stwierdza nawet, że konsekwencja, jaką przyszło mu ponieść, jest słuszna 
i zasłużona. Dowodzą tego wersy:

18 Zob. J. Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 2001, s. 533.
19 D. Chemperek, R. Krzywy, op. cit., s. 16.
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Sprawiedliwego sądu wypełniając karę,
Wydarła mi śmierć moję ukochaną parę.
Jakoż zasłużyłem ją […].

(Żal pierwszy, w. 1-3)
 
W innym trenie można przeczytać:

Jam winien, że nie były na tym świecie dłużej – 
Moje winy i moje uporczywe złości
Nadyktowały dekret Twej sprawiedliwości. 

(Żal trzeci, w. 38-40)

Także w Żalu siódmym (w. 73-75) formułuje stwierdzenie, że dzieci żyłyby, 
gdyby nie grzeszył. 

Poczucie winy, o którym mowa, staje się swoistym, ale nie jedynym spo-
iwem całego cyklu. Pokutujący poeta, który udrękę ziemską porównuje z męką 
w czyśćcu, doszukuje się przyczyny zgonu dzieci w swojej grzeszności. Rozwa-
ża okoliczności i stara się wysnuwać wnioski, które z całą pewnością mogłyby 
czemuś służyć. To również refleksja nad własną egzystencją i nad czynami, które 
powodują przecież konsekwencje. W swoim filozoficznym kształcie odbiegają 
zatem Smutne żale Morsztyna od typowego modelu utworów funeralnych,  jakie 
tworzono u nas w baroku. Jak stwierdzają wydawcy zbioru: „Autor smutnych 
żalów zrezygnował […] z przyjęcia perspektywy poety okolicznościowego, do-
kumentującego przebieg choroby i moment śmierci”20. Zachowując daleko idącą 
dyskrecję, odrzucając możliwość opisania ludzkiej śmierci w aspekcie fizjolo-
gicznym, skupił się głównie na duchowym rozważaniu spraw związanych zarów-
no z życiem, jak i umieraniem. 

Być może drogę, jaką rodzicom dane było podążać po śmierci dzieci, należa-
łoby skojarzyć z Drogą Krzyżową (uprawniają do tego słowa z Żalu dziesiątego: 
„O Jezu, któryś cierpiał za nasze niecnoty / Zmiłuj się […]”, w. 202-203). Jest 
ona bowiem w chrześcijaństwie pokutą. Natomiast modlitwa, która staje się spo-
iwem dzieła Morsztyna, ma formę modlitwy pokutnej. Poeta żałuje za grzechy, 
a wyroki Stwórcy uznaje za sprawiedliwe: „Sprawiedliwego sądu wypełniając 
karę” (Żal pierwszy, w. 1), „kędy był grzech, niech będzie pokuta!” (Żal trzeci, 
w. 28). Wielokrotnie też błaga twórca o wybaczenie winy: „O Boże sprawiedliwy 
[…] odpuść ciężkie winy” (Żal pierwszy, w. 161, 163), „Odpuść krewkości grze-
chy, odpuść nasze winy” (Żal drugi, w. 21), albo zwraca się do Boga z prośbami, 
by ustrzegł go od szaleństwa (Żal czwarty, w. 54-56), dodał wiary (Żal szósty, 
w. 76), pozwolił na zmartwychwstanie (Żal ósmy, w. 62-65) i nie dopuścił, aby 
ogarnięty żałością ojciec wpadł w grzech (Żal dziesiąty, w. 46).

Skojarzenie planu dzieła z Drogą Krzyżową uprawomocnia również sformu-
łowanie:

20 Ibidem, s. 15.
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Krwawe rany, żadne ich nie zagoją maści
Męczą zawsze i męczyć będą do upaści! 

(Żal czwarty, w. 43-44)

Przypominają one rany zadane Chrystusowi, krwawe, bolesne, ale konieczne, 
by dzieło mogło się dokonać. I Morsztyn również swoje cierpienie uznaje za ko-
nieczne, pokładając tym samym ufność w Bogu21.

Sytuacja, w jakiej znalazł się ojciec po śmierci dzieci, skłania go do refleksji. 
Jak twierdzą autorzy wstępu: „Dla Morsztyna problematyka filozofii stoickiej 
[…] stanowi punkt wyjścia do własnych rozważań”22. W Żalu szóstym porównuje 
człowieka do marionetki, której działania zależne są od woli Fortuny i Śmierci. 
I chociaż to one rządzą losem ludzkim, co poeta rozumie i akceptuje, to jednak 
znajduje przeciw nim broń. Cnota, którą jest chrześcijańska wiara w zmartwych-
wstanie i życie wieczne23, okazuje się ocaleniem:

Człowiek cnotliwy, pełen prawdziwej nadzieje,
Niech się silą, jako chcą, tylko się im śmieje,
Bo i Śmierć, i Fortuna w niebie wrócą licem,
Jeśli go oszukanym tu odbyły nicem

 (Żal szósty, w. 71-74)

– z głębokim przekonaniem wyraża poeta.
Wyższość cnoty nad Fortuną i Śmiercią wskazuje Morsztyn również w Żalu 

ósmym, w którym bieg życia ludzkiego porównuje do ruchu kręcącego się koła:

Jedni się długo kręcą, drugiem nagle skraca, 
A zaraz spadnie każdy, którego namaca.

(Żal ósmy, w. 21-22)

Każdy jednak, „kto się w potrzebne cnoty ochotnie zaprzęże” w czasie życia 
(Żal ósmy, w. 39), swoją nagrodę odbierze w niebie. 

Rozważania, jakim oddaje się autor Smutnych żalów, noszą znamiona racjo-
nalizacji. Zrozpaczony ojciec, by nie popaść w obłęd spowodowany cierpieniem, 
stara się zrozumieć przyczynę śmierci dzieci. Jest ona być może ofiarą, za spra-
wą której ojciec dostąpi zbawienia, ponieważ dzięki cierpieniu, jakie wywołała, 
będzie mógł odbyć pokutę za grzechy już w czasie życia. Odczuwany ból jest 
wystarczająco duży, by móc go porównać do męki czyśćcowej.

21 Warto zauważyć na marginesie, że umieranie Chrystusa było procesem, drogą wiodącą do 
śmierci przez czternaście kolejnych stacji, Morsztyn podążał raczej w stronę życia, pokonując dro-
gę złożoną z czternastu trenów. 

22 D. Chemperek, R. Krzywy, op. cit., s. 17.
23 Zob. ibidem.



50 LIDIA SOKÓŁ

Z drugiej strony, co już zostało po części stwierdzone, śmierć dzieci to jedno 
z powszechnych praw bytu. Wiele – jeśli nie wszystko – na ziemi zależy od losu. 
Chodzi oczywiście o działanie przywołanych wcześniej Fortuny i Śmierci, a opi-
sując ich wpływ na życie ludzkie, starał się Morsztyn przedstawić, lecz przede 
wszystkim zrozumieć porządek świata, co miałoby pomóc mu pogodzić się ze 
stratą. Jak słusznie stwierdzają autorzy wstępu:

Dla pogrążonego w cierpieniu człowieka świat jest gospodą, teatrem, bańką mydla-
ną, życie – pielgrzymowaniem albo snem, a człowiek – semper peccator – podobny 
jest do zatwardziałego w pysze faraona z biblijnej Księgi Wyjścia lub do ziarna, 
które musi obumrzeć. Morsztyn „próbuje” wszystkich tych formuł, by zracjonali-
zować lub przynajmniej „oswoić” cierpienie24.

 
Warto też zwrócić uwagę, co zauważa Danuta Künstler-Langner, że w czę-

ści komploracyjnej dzieła zachowana została typowa dla gatunku epicedialnego 
struktura opłakiwania, amplifikacja żalu zaś po stracie drogich osób różnicuje, 
ale i stopniuje, bolesne myśli ojca25.

Pierwsze wydanie Smutnych żalów z 1698 roku nie zawierało trzech końco-
wych utworów, które dodane zostały dopiero w drugim wydaniu z roku 1704, a to 
one właśnie dopełniły kompozycję klasycznego epicedium. 

Gdyby wziąć pod uwagę pierwotnie wydaną wersję dzieła, wywnioskować 
by można, że Morsztynowi nie udało się pogodzić ze stratą dzieci. Pisanie zaś, 
którego owocem są mające przynieść ulgę pogrążonemu w rozpaczy ojcu Smutne 
żale, nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Może nawet wzmogło odczuwanie 
bólu, dlatego poeta stwierdza:

Łabęć przy śmierci śpiewa, ja z wami umieram,
Dzieci me, i za wami śpieszno się wybieram 

(Żal dziesiąty, w. 45-46)

– cierpienie zatem okazuje się na tyle dokuczliwe, że poeta gotów jest umrzeć 
razem z dziećmi. Dodaje następnie:

Niźli jednak umilknę w ostateczną chwilę,
Przypomniawszy, com stracił, żalę się i kwilę. 

(Żal dziesiąty, w. 51-52)

Żal zatem nie niknie. 

24 Ibidem.
25 Zob. D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji XVII wieku. Filozoficzne i religi-

jne inspiracje, [w:] Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Ha-
nusiewicz, A. Karpiński, Lublin 1995, s. 263.
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Może więc słuszny okaże się wniosek, że dopiero czas ukoił ból i uleczył 
rany? Oczywiście w stopniu, w jakim było to możliwe. Dopiero po kilku latach 
cykl dopełniły trzy ostatnie utwory, z treści których wynika, że autor doznał jed-
nak ukojenia. Z tonu wypowiedzi Morsztyna w wierszu Utulenie żalu bije spokój. 
Dusze dzieci są w niebie, on zaś poddaje się woli Boga. Jak piszą autorzy wstępu: 
„Punktem dojścia w refleksji o śmierci dzieci staje się – obok chrześcijańskiej na-
dziei – ufność w sens działań Chrystusa”26. Stwierdzić można, że odnalazł ojciec 
pocieszenie, które dała mu wiara, że Teresę i Jana spotkała w zaświatach zasłu-
żona nagroda, w słowach „Czegóż płaczemy?” (Utulenie żalu, w. 1) zaś zawiera 
napomnienie, a tym samym odbiera sobie i żonie prawo do dalszego rozpaczania. 
W ostatnich wersach optymistycznie stwierdza:

Więc mocna wiara, której nic nie ruszy,
Niech żal uśmierzy, niech oczy osuszy.
Ażeby były pociechy stateczne,
Trzeba się starać o zbawienie wieczne!

 (Utulenie żalu, w. 33-36)

Podsumowując niniejsze obserwacje, stwierdzić należy, że o ile oba analizo-
wane dzieła, pomiędzy którymi zachodzą relacje intertekstualne, mają charakter 
filozoficzno-refleksyjny, to jednak Potocki wyraźnie w konstruowaniu swojego 
zbioru położył większy nacisk na kwestie filozoficzne, w cyklu Morsztyna można 
natomiast zauważyć podążanie za liryzmem refleksji żałobnej. Stwierdzenie to, 
choć stanowiące oczywiście skrót myślowy, uzmysławia różnice między obo-
ma cyklami. Uleganie liryzmowi jest w zbiorze Morsztyna dostrzegalne również 
w ograniczeniu partii opisowych i skupieniu się przede wszystkim na duchowym 
aspekcie przeżywania osobistej tragedii.

Zarówno Potocki, jak i Morsztyn odwoływali się do filozofii stoickiej. Nieza-
leżnie jednak od sposobu odwołania się do niej żadnemu nie pomaga ona w upo-
raniu się z traumą, jaką wywołała strata dzieci. Potocki próbował uczynić zasady 
stoickie fundamentem bytu, jednak żadne argumenty – kierowane zarówno do 
samego siebie, jak i do innych – nie uchroniły go przed rozpaczą, która ostatecz-
nie wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. W cyklu Morsztyna z kolei elementy 
filozofii stoickiej istnieją w celu racjonalizowania spraw trudnych do pojęcia, ale 
i ten twórca na pewnym etapie rozważań załamał się wewnętrznie. 

Omawiane trenodie różnią się od siebie także pod względem struktury. Zbiór 
Potockiego ma kompozycję dwudzielną – i chociaż obie części nie następują jed-
na po drugiej, to jednak uzupełniają się. Całkiem inną kompozycję mają Smutne 
żale Morsztyna, których kolejne utwory rozwijają topikę klasycznego epicedium. 
Poeta skrupulatnie realizuje punkt po punkcie szablon gatunku oratorskiego, ale 
– wzorem Kochanowskiego – wykorzystał do tego celu strukturę cykliczną. Za-

26 D. Chemperek, R. Krzywy, op. cit., s. 18.
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stosowanie tej topiki motywowane było, być może, przekonaniem, że w optymal-
ny sposób pozwala ona wyrazić uczucia żałobne. Dzięki niej, w odróżnieniu od 
zbioru poprzednika, cykl Morsztyna jawi się też jako bardziej zdyscyplinowany 
i myślowo, i kompozycyjnie.
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I
Dzieło Rivarola z roku 17831, choć pretenduje do naukowej ścisłości i obiek-

tywizmu, jest niewątpliwe owocem myślenia nacjonalistycznego i reprezentuje 

1 Korzystam z wydania: Rivarol, De l’universalité de la langue française, présenté par  
D. Laferrière, Paris 2014. Odwołania do dzieła Rivarola oznaczane sa dalej w tekście głównym 
(numer strony podaję w nawiasie) . 
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ono nacjonalizm, który, zwłaszcza z punktu widzenia naszej epoki, wydaje się 
wyjątkowo pewny siebie, wręcz bezczelny. Paradoksalnie dzieje się tak także, 
a może nawet przede wszystkim dlatego, że konsekwentnie udaje ono, w sposób 
jednak dość mało przekonujący, że jest czymś innym, niż może się wydawać na 
pierwszy rzut oka. Maska obiektywizmu nie jest jedyną, jaką ten nacjonalizm 
przybiera – inną okazuje się dążenie do uniwersalizmu, który na pozór jest za-
przeczeniem nacjonalizmu. Uniwersalizm w epoce europejskiego średniowiecza 
oznaczał hegemonię łaciny i wiedzy na znajomości tego języka opartej2. Jednak 
łacina nie była postrzegana jako własność żadnego konkretnego narodu, pomimo 
tego, że wielu Włochów uważało inaczej i usiłowało zrobić z niej coś w rodzaju 
narodowego języka Italii. Te usiłowania musiały zakończyć się klęską, bo łacina 
już w okresie późnej starożytności była językiem przede wszystkim pisanym, 
który niewiele miał wspólnego z żywą mową mieszkańców Italii lub innych kra-
jów, które mówiły językami lub dialektami pochodzącymi od łaciny i zwanymi 
później romańskimi. Tymczasem Rivarol ośmielił się oprzeć lansowany przez 
siebie uniwersalizm na jednym z tych romańskich języków, konkretnie na naro-
dowym języku Francji, który to język, nie tylko w średniowieczu, uważany był 
przez wielu za zepsutą łacinę3.

II
Dzieło Rivarola zaistniało, rzecz jasna, w pewnym kontekście, i kontekst ten 

stanowi dla niego, do pewnego stopnia, okoliczność łagodzącą. Autor ten napisał 
swój utwór jako uczestnik konkursu rozpisanego przez „Akademię Berlińską” 
(L’Academie de Berlin), która zapragnęła najwidoczniej znaleźć odpowiedź na 
trzy następująco sformułowane konkursowe pytania: „1) Co sprawiło, że język 
francuski stał się językiem uniwersalnym? 2) Dlaczego zasługuje on na ten przy-
wilej ? 3) Czy wolno przypuścić, że zdoła on tę pozycję zachować w przyszło-
ści?” (s. 31) Trzeba przyznać, że te pytania w znacznej mierze przesądzają o od-
powiedzi, projektują  niejako tę odpowiedź w duchu oczywiście wręcz uniżenie 
frankofilskim. Rivarol był więc, w pewnym sensie, ofiarą swoistej prowokacji. 

Owa „Akademia Berlińska” istnieje po dziś dzień i nazywa się „Berlińsko-
-Brandenburską Akademią Nauk”, w czasach Rivarola nazywała się ona „Kró-
lewsko-Pruską Akademią Nauk”, a jednym z jej inicjatorów i pierwszym prze-
wodniczącym był Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), światowej klasy nie-
miecki filozof i naukowiec. Leibniz swoje dzieła tworzył w trzech językach: po 

2 Pierwsze zdanie traktatu Rivarola brzmi: „Podobne pytanie zadane w odniesieniu do języka 
łacińskiego pochlebiłoby dumie Rzymian” (s. 33). Tłumaczenie wybranych fragmentów dzieła Ri-
varola, a także dzieła Jespersena, na język polski pochodzi od autora niniejszego artykułu.

3 W internecie, co prawda, stwierdzenie to pojawia się przeważnie w wersji angielskiej: „French 
is a debased dialect of Latin”, i znajdujemy je, na przykład, w książce Franka Barlowa, The Feudal 
Kingdom of England, 1042-1216 [https://books.google.pl/books?isbn=131787806X], gdzie odnosi 
się ono, jak wynika z kontekstu, tylko do francuszczyzny wczesnośredniowiecznej.
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łacinie, po francusku i po niemiecku; jednak jego najważniejsze prace (Discours 
de métaphysique, Système nouveau de la nature et de la communication des sub-
stances, Théodicée, Monadologie) zostały napisane po francusku, mimo że autor 
urodził się w Lipsku i żadnych korzeni francuskich, o ile mi wiadomo, nie posia-
dał. Wśród najwybitniejszych osiemnastowiecznych członków owej Akademii 
Berlińskiej znajdujemy, obok na przykład Immanuela Kanta i innych Niemców, 
takie nazwiska jak Voltaire, Montesquieu, D’Alembert, czy Diderot, przy czym 
brak tam przedstawicieli innych, oprócz Niemców i Francuzów, narodów. Była 
więc ta Akademia ważnym ośrodkiem naukowym Niemiec i ówczesnej Europy, 
który jednak, od samego swojego początku, choć oczywiście tylko do pewnego 
momentu, zdawał się uczestniczyć w dziele propagowania kultury i języka fran-
cuskiego jako dominującej kultury i dominującego języka. 

Rivarol czyni aluzję do tego faktu w następującym fragmencie swojego trak-
tatu:

 
Niemcy długo jeszcze będą stanowiły miejsce, gdzie narodem starożytnym i skrom-
nym  rządzi tłum  książąt zakochanych w modzie i w języku pewnego atrakcyjnego 
i cywilizowanego narodu (une nation attrayante et polie). Stąd wynika niesłycha-
nie ciepłe przyjęcie, jakie ci książęta i ich akademie zgotowali pewnemu obcemu 
językowi (un idiome étranger), stawiając w ten sposób dodatkową przeszkodę swo-
jemu własnemu językowi, i czyniąc z niego język wykluczony z dobrego towarzy-
stwa. (s. 39)

Rivarol jest więc świadomy czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy może postkolo-
nialnym syndromem, i towarzyszącym mu brakiem poczucia własnej wartości, 
panującym w ówczesnych Niemczech, gdzie Francuzi odgrywali rolę koloniza-
torów i „narodu panów”, co prawda w sposób nieco paradoksalny, bo o żadnym 
francuskim podboju Niemiec, w sensie militarnym, czy choćby w zakresie domi-
nacji gospodarczej, w XVIII wieku nie może być mowy. Ta sztuka udała się do-
piero, w pewnym sensie, Napoleonowi, choć tylko na krótko i ponad dwadzieścia 
lat po napisaniu tego traktatu. Inna rzecz, że francuski autor zapewne przecenia 
zasięg tego postkolonialnego syndromu i nie zauważa zjawisk, które wiodły już 
wówczas do jego przezwyciężenia i do, równie na długą metę niefortunnego, 
przechylenia wahadła w drugą stronę, czyli wykształcenia się w Niemczech nad-
miernego poczucia własnej wartości.  

Zauważmy, że w powyższym fragmencie Rivarol wyraźnie bada, jak dale-
ko może się posunąć w akcentowaniu swojego poczucia kulturowej wyższości 
nad narodem, o którego przychylność zabiega. Stąd zapewne nie wymienia on 
wprost, o jaki „atrakcyjny i cywilizowany naród” i jaki „obcy język” mu cho-
dzi, dając oczywiście do zrozumienia, że jest to jego własny naród i język.  
Zauważmy też, że wyraźnie, choć w sposób aluzyjny, daje on do zrozumienia, 
że Akademia Berlińska, rozpisując ten konkurs na temat języka francuskiego 
i nadając mu taką właśnie formę, działa na szkodę własnej kultury i ojczystego 
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języka, co Rivarolowi oczywiście  nie przeszkadza. Jak się okazało później, 
akademicy berlińscy bynajmniej nie poczuli się zresztą obrażeni sugestiami 
francuskiego autora i obsypali jego traktat pochwałami, przyznając mu pierw-
sze miejsce w konkursie. 

III
Nie jest moim celem omówienie wszystkich argumentów, jakie Antoine de 

Rivarol wysuwa na rzecz języka francuskiego, a właściwie na rzecz jego hege-
monii. Nie mówiąc tego całkiem jednoznacznie, daje on do zrozumienia, że ta 
przewaga francuskiego wyrasta w sposób nieomal naturalny z dawnej hegemonii 
łaciny. Jednak ta ostatnia hegemonia nie może, zdaniem Rivarola, dłużej trwać, 
ze względu na fakt, że łacina jest niejako językiem starego imperium, gdy tym-
czasem Europa w XVI wieku zbudowała coś w rodzaju nowego imperium, czy 
nawet konglomeratu imperiów, i zdobyła taką przewagę nad innymi kontynenta-
mi, o której Rzymianie mogli tylko pomarzyć:

W tej epoce, odrodzenie literatury, odkrycie Ameryki i drogi morskiej do Indii, wy-
nalazek prochu i druku nadały inny wizerunek imperiom. Te, które świeciły jasnym 
światłem, uległy zamroczeniu, a inne, wyłaniając się z ciemności, zaistniały na 
scenie światowej polityki. Jeśli nawet nowa schizma rozdarła kościół chrześcijań-
ski między północą a południem, to potężny rozwój handlu stworzył nowe więzy 
między ludźmi. Używając obywateli Afryki (avec les sujets de l’Afrique) uprawia-
my ziemię w Ameryce, a bogactwa Ameryki sprzedajemy w Azji. Świat jeszcze 
takiego widowiska nie widział. Europa osiągnęła taki szczyt potęgi, że nic nie może 
się z nią równać: wielkość zgromadzonych kapitałów, częstość i szybkość podróży, 
intensywna wymiana informacji publicznych i prywatnych, uczyniły z niej jedną 
ogromną republikę i zmusiły do zdecydowania się na wybór jednego języka. (s. 36)

Niestety Rivarol nie zadaje w tym miejscu, wydawałoby się naturalnego, 
pytania, które to państwa europejskie przyczyniły się najbardziej do tego przy-
spieszenia cywilizacyjnego i które zyskały na nim najwięcej. Dyskwalifikując ję-
zyk niemiecki jako ewentualnego kandydata do roli języka Europy, nie wymienia 
on nawet faktu, że Niemcy nie wzięły udziału, albo wzięły niewielki udział, w tak 
mocno w powyższym cytacie zachwalanej zamorskiej ekspansji Europy, woli on 
podać jako główny powód tej dyskwalifikacji okoliczność, że literatura niemiec-
ka nie wydała żadnych godnych uwagi dzieł literackich w XV i XVI wieku, co 
oczywiście jest stwierdzeniem dość kontrowersyjnym i mocno subiektywnym. 
Jego postrzeganie poszczególnych kultur i języków jest bardziej humanistyczne 
niż ekonomiczne, w jego myśleniu przemysł i handel często towarzyszą, a na-
wet ustępują miejsca filologii. Wskazując na upadek materialnych sił Hiszpa-
nii w XVII wieku, dodaje on, że to wszystko byłoby może do przezwyciężenia, 
gdyby literatura hiszpańska była w stanie zachować na dłużej ten poziom, który 
reprezentowała w czasach Cervantesa i Lope de Vegi (por. s. 41). 
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IV
Warto w tym miejscu podkreślić, że konsekwencją widzenia przez Riva-

rola hegemonii języka francuskiego, jako istniejącej niejako na przedłużeniu 
hegemonii łaciny, jest silna tendencja do sugerowania, że rola francuskie-
go powinna daleko wykraczać poza spełnianie utylitarnej funkcji tzw. lingua 
franca, czyli języka pomocniczego, używanego obok języków narodowych 
dla ułatwienia międzynarodowej komunikacji. Rivarol chciałby odpowie-
dzieć na drugie pytanie zadane mu przez berlińskich akademików: 2) Dlacze-
go zasługuje on na ten przywilej? (Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative?)  
(s. 31). Pytanie to implikuje, że kariera żadnego języka nie jest po prostu kwe-
stią koniunktury, czyli zbiegu pomyślnych dla danego języka czy kultury oko-
liczności, które oczywiście mogą się zmienić, nawet jeśli rzadko następuje to 
z dnia na dzień. Z jednej strony jest więc coś, co nazwałbym argumentacją 
historyczną i co ma naturalnie swoją wagę. Ktoś, kto pretenduje do czołowej 
roli, powinien mieć szczęście i umieć wykorzystać istniejące w danym mo-
mencie historycznym okoliczności i okazje. I tak samo myśli się o państwach, 
narodach czy kulturach. Z drugiej strony, owa argumentacja historyczna jest 
niewystarczająca i na dłuższą metę trudna do zaakceptowania, bo opiera się 
na wizji rzeczywistości podlegającej nieustannym i w dużej mierze przypad-
kowym fluktuacjom, nad którymi ani ludzka wola, ani nawet ludzkie kon-
strukcje intelektualne nie pozwalają, nawet w sensie wirtualnym, zapanować. 
Dlatego Rivarol uzupełnia argumenty dotyczące koniunktury argumentacją, 
którą nazwałbym esencjonalną. Argumentacja ta odwołuje się do prawdziwej 
lub rzekomej istoty rzeczy, która sprawia, że jedne rzeczy są po prostu ze 
względu na swoją naturę lepsze lub gorsze od innych. Czymś pośrednim mię-
dzy tymi dwoma rodzajami argumentacji jest to, co nazwałbym argumentacją 
deterministyczną, czyli sugerowanie, że warunki, w których rozwijał się dany 
język czy kultura, były tego typu, że predestynowały go do roli, którą miał 
odegrać.

Ostateczny tryumf francuskiego jest więc, według wizji Rivarola, powią-
zany z układami i relacjami gospodarczymi, politycznymi i militarnymi, ale 
równocześnie od nich niezależny. Wynika on mianowicie z samej istoty tego 
języka. Nie przypadkowo Rivarol dochodzi do tego wniosku, porównując fran-
cuski z angielskim. Porównania między tymi dwoma językami, kulturami i li-
teraturami zajmują chyba najwięcej miejsca w traktacie O uniwersalności języ-
ka francuskiego i stanowią jego motyw przewodni. Chociaż znowu nie jest to 
wyraźnie powiedziane, widać, moim zdaniem, ponad wszelką wątpliwość, że 
z punktu widzenia Rivarola angielski jest jedynym poważnym i potencjalnie 
niebezpiecznym rywalem francuskiego. Ostatecznie jednak, jego zdaniem, nie 
ma to znaczenia, gdyż:
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Jakkolwiek by było, wydarzenie to [czyli fakt, że, zdaniem Rivarola, Francja 
pierwsza przezwyciężyła średniowieczne barbarzyństwo – A.W.] pokazało, że 
skoro łacina była starym pniem, to jedna z jego językowych odrośli musiała roz-
kwitnąć w Europie. Można poza tym powiedzieć, że jeśli angielski ma odwagę 
typową dla języków pozwalających na inwersje składniowe, to dzieli on także 
ich skłonność do niejasności, a jego składnia jest tak dziwaczna, że reguły mają 
tam mniejsze zastosowanie niż wyjątki od tych reguł. Znajdują się tam formy 
podrzędne (des formes serviles), które muszą dziwić u ludu tak przywiązane-
go do wolności, i które sprawiają, że język ten jest o wiele mniej odpowiedni 
do konwersacji niż francuski, który posuwa się do przodu w sposób tak zwinny 
i swobodny. Pochodzi to stąd, że Anglicy przeszli od skrajnego zniewolenia do 
zupełnej wolności politycznej; podczas gdy my przeszliśmy od wolności nieomal 
demokratycznej do monarchii prawie absolutnej. Obydwa narody zachowały po-
zory ich pierwotnego stanu i w ten sposób języki stają się prawdziwymi histo-
rycznymi gabinetami osobliwości. Poza tym wymowa tego języka (angielskiego) 
nie posiada ani tej urody, ani tej stabilności, które ma wymowa naszego języka. 
(s. 73-74)

Obydwa wyżej opisane gatunki argumentacji są w powyższym cytacie nie-
mal doskonale ze sobą przemieszane. Francuski, zgodnie z argumentacją de-
terministyczną, jest przeznaczony do wielkich zdań, bo wywodzi się z łaciny, 
języka elitarnego i imperialnego, a ponadto Francja, jak Rivarol w innym miej-
scu argumentuje (s. 54-55), jako kraj położony między zbyt surową, a przez to 
barbarzyńską, północą i nadmiernie delikatnym (i rozleniwionym) południem, 
reprezentuje szczęśliwy i złoty środek. Dalej, zgodnie z argumentacją histo-
ryczną, jest ona krajem, który potrafi korzystać ze szczęśliwych zbiegów oko-
liczności, takich jak głęboki kryzys, w jaki popadli w XVII wieku główni ro-
mańscy rywale Francji, czyli Włochy i Hiszpania. Angielski tymczasem nie po-
trafi wykorzystać nawet tych okoliczności, które pozornie mogłyby mu dawać 
przewagę nad francuskim. Bardziej wolnościowy brytyjski system polityczny 
nic angielskiemu nie daje, bo, pech chciał, że język Anglików tej wolności, czy 
jej odbicia, w sobie nie zawiera, a wręcz przeciwnie – dochodzą w nim do głosu 
jakieś średniowieczne przeżytki z czasów, gdy Anglicy byli zniewoleni przez 
swoich władców, podczas gdy podobne przeżytki działają, rzekomo, na korzyść 
francuskiego i dodają mu urody.

Co więcej, Anglicy nie potrafią obrócić na swoją korzyść również i tego, jak 
się okazuje, według Rivarola, pozornego atutu, jakim jest światowy zasięg han-
dlu angielskiego i wszędobylstwo angielskich kupców. Albowiem:

[…] ten, co podróżuje nie propaguje swojego języka; prędzej przyswoi sobie 
język kraju, w którym przebywa: natomiast Francuzi, prawie nie opuszczając 
swojego kraju, rozpropagowali swój język, ponieważ położenie Anglii nie przy-
ciąga podróżników, a przez Francję każdy przejeżdża, lub chce ją odwiedzić. 
(s. 72-73)
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Tak więc, jak nasz autor zdaje się sugerować, szczęśliwy i będący ulubieńcem 
losu Francuz osiąga wszystko nie robiąc w tym kierunku nic lub niewiele, a pe-
chowy Anglik robi wiele, niczego w ten sposób nie osiągając4. 

Jednocześnie autor sugeruje, już w konwencji esencjonalistycznej, że nawet 
gdyby angielski potrafił wykorzystać swoje szanse i potencjalne możliwości, to 
i tak niewiele by mu to dało, bo jest to język sam w sobie nie tylko brzydki 
i pozbawiony wdzięku, ale na dodatek jeszcze barbarzyński i nie pozwalający 
na jasne formułowanie myśli. Także i literatura angielska, choć nie pozbawiona 
pewnych zalet i osiągnięć, w porównaniu z francuską grzeszy skłonnością do 
chaosu i przesady oraz brakiem wdzięku i dobrego smaku (por. s. 74). 

V
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze argumentacja moralna. Zdaniem Riva-

rola angielski przegrał z francuskim niejako za karę, bo Anglicy okazali się ludź-
mi, którym nieznane jest uczucie wdzięczności. Rivarol dostrzega pewne zalety 
kultury i nauki angielskiej, ale twierdzi, poniekąd słusznie, że świat by ich nie 
poznał, gdyby nie Francuzi:

To nie ślepa miłość ojczyzny czy uprzedzenia narodowe kierowały mną, gdy po-
równywałem ze sobą te dwa narody, to sam natura i wymowa faktów. Gdzież jest 
naród, który by był bardziej szczodry w pochwałach niż nasz? Czy to nie Francja 
wyciągnęła literaturę angielską z głębi swojej wyspy? Czy to nie Voltaire odkrył 
Locke’a a nawet Newtona dla Europy? To właśnie my zaczęliśmy naśladować 
Anglików, a kiedy mamy już dość naszych zwyczajów, mieszamy je z kaprysa-
mi Anglików. To my wprowadziliśmy modę angielską do tego żywiołu, którym 
jest moda stwarzana przez nas samych, i świat od nas się tej angielskiej mody 
nauczył. Inaczej sprawa wygląda z Anglikami. Kiedy ludy północy zakochały 
się w narodzie francuskim, zaczęły naśladować jego obyczaje, i podziwiać jego 
dzieła, Anglicy zamilkli, i ten zgodny chór wszystkich głosów psuło tylko ich 
milczenie. (s. 75-76) 

Widać tutaj, że Francja, przynajmniej w optyce Rivarola, nie zaczęła w pew-
nym momencie naśladować Anglików dlatego, że uznała wyższość wzorów an-

4 Przypomina to trochę słynną polską osiemnastowieczną koncepcję polityczną, streszczającą się 
w haśle „Polska nie rządem stoi”. Inne narody nie osiągają pełnego bezpieczeństwa, nawet kosztem 
ogromnych wydatków na zbrojenia oraz różne przedsięwzięcia gospodarcze, polityczne czy militar-
ne, podczas gdy szczęśliwa Polska osiąga tyle samo, albo i więcej, nie robiąc nic i nie mając nawet 
centralnych instytucji administracyjnych, jako że w ten sposób Polska nie wzbudza ani lęku, ani 
zazdrości, któż więc chciałby najeżdżać ją lub naruszać jej granice? Co prawda hasło to początkowo 
mogło mieć o wiele mniej paradoksalne znaczenie, por. http://obcyjezykpolski.pl/polska-nie-rzadem-
-stoi-ale-swobodami-obywateli/. Na podobnej paradoksalnej zasadzie oparte jest też znane łacińskie 
powiedzenie, przypisywane królowi Węgier, Maciejowi Korwinowi: Bella gerant alli, tu felix Austria 
nube, co się tłumaczy: Niech inni prowadzą wojny, ty, szczęśliwa Austrio, zawieraj związki małżeń-
skie, i co jest aluzją do polityki Habsburgów, którzy przy pomocy zręcznej polityki matrymonialnej 
zyskiwali (rzekomo) to wszystko, co inne państwa zdobywały, lub usiłowały zdobyć, w efekcie krwa-
wych wojen. Por. http://www.habsburger.net/en/stories/tu-felix-austria-nube.
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gielskich, czy też uznała, że są w nich wartości nieobecne, lub słabo obecne, w jej 
własnej kulturze. Uczyniła to przede wszystkim, niejako, z nudów, bo czuła się 
już zmęczona propagowaniem własnych osiągnięć. Był to też swego rodzaju akt 
łaski, za który Anglicy powinni byli się w odpowiednim momencie odwdzięczyć.  

Można powiedzieć w tym miejscu, że Rivarol przesadził ze swoim zarzutem 
niewdzięczności, jako że naród, który naśladuje inny naród, raczej nie powinien 
się spodziewać ani wdzięczności, ani wzajemności. Akt naśladownictwa stwarza 
siłą rzeczy stosunek podległości, co Rivarol owszem zauważa, ale tylko wtedy, 
gdy to inne narody naśladują Francuzów. Prowadzi on również do wszelkiego 
typu defensywnych strategii zmierzających do zatarcia, zaprzeczenia lub znie-
kształcenia tego aktu, co amerykański krytyk Harold Bloom opisywał jako „lęk 
przed wpływem”: „wpływ” to metafora pociągająca za sobą całą matrycę relacji 
będących z natury relacjami obronnymi”5.

VI
À propos Harolda Blooma można w tym miejscu wspomnieć o pewnych fru-

stracjach tego amerykańskiego krytyka, które dziwnie współgrają z frustracją An-
toine de Rivarola. W książce Lęk przed wpływem (1973) krytykuje on tzw. Szkołę 
Resentymentu, definiując ją jako „Noeomarksiści, Nowe Feministki, Nowi Histo-
rycyści i inni zapatrzeni we Francję teoretycy”6, których najłatwiej poznać po tym, 
że nie doceniają oni znaczenia twórczości Williama Szekspira w historii literatury 
i „dążą do całkowitej niwelacji jego geniuszu”7. Taka orientacja zdaje się wynikać 
właśnie z owego „zapatrzenia we Francję”, ponieważ Szekspir jest uosobieniem 
radykalnie oryginalnego pisarstwa, a „Francuzi nigdy nie cenili oryginalności” 
i „dopóki nie dotarł do nich spóźniony romantyzm, nie interesowały ich też sztuki 
Szekspira”, tak iż „nawet dziś cenią go niżej niż Indonezyjczycy, Japończycy czy 
Amerykanie”. Tymczasem niemal każda rasa, kontynent i język oddaje hołd wiel-
kiemu Anglikowi „zawsze z wyjątkiem Francuzów”8. Można odnieść wrażenie, że 
Bloom niemal dwieście lat po Rivarolu używa Szekspira jako swego rodzaju karty 
atutowej w kulturowym konflikcie między światem anglofońskim i frankofońskim, 
i podobnie jak Rivarol ustawia przeciwnika w roli tego, który uparcie, i wyłamując 
się z jednomyślnego werdyktu innych narodów, nie chce, na złość, uznać wyższo-
ści kultury i języka, które pretendują do światowej hegemonii, sugerując wyraźnie, 
że im się ta hegemonia, z tych czy innych względów, po prostu należy.

Rivarol, trzeba to przyznać, antycypuje, do pewnego stopnia, argumentację 
Blooma i stara się wyraźnie rozbroić tę swoistą filologiczną bombę, na której 
widnieje napis: Szekspir. W obszernym przypisie poświęconym temu autorowi 

5 H. Bloom, Lęk przez wpływem. Teoria poezji, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 
2002, s. 21.

6 Ibidem, s. 13.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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boleje on nad panującą nawet we Francji modą na Szekspira i na darzenie jego 
dzieł bezkrytycznym kultem. Zarzuca on Szekspirowi, że jego styl jest na ogół 
dziwaczny i zagmatwany, nie może więc być przedmiotem naśladowania, nawet 
przez samych Anglików, a co dopiero cudzoziemców, co odróżnia go drastycznie 
od klasyków francuskich. Dostarcza też Rivarol swego rodzaju recepty na dramat 
w stylu szekspirowskim. Wystarczy wziąć pierwszą z brzegu tragedię francuską, 
na przykład któreś z dzieł Corneilla, dodać do niej kilka postaci z ludu mówią-
cych, a od czasu do czasu śpiewających, w sposób typowy dla ludzi niewykształ-
conych, następnie należy pozbawić tę sztukę jedności miejsca czasu i akcji, i to 
w zasadzie wystarczy, by sobie, że tak powiem, zmajstrować coś na kształt wiel-
kich tragedii Szekspira (por. s. 116-117).  

Wydaje się, że zarówno Rivarol, jak i Bloom, pomstując na angielskie lub 
francuskie votum separatum w stosunku do zachwalanej przez nich hegemonii 
kulturowej, składają pewnego rodzaju paradoksalny hołd witalności i prężności 
kultury stawianej w roli przeciwnika.

VII
Wspomniana wyżej kwestia jasnego formułowania myśli stanowi przedmiot 

szczególnej troski Rivarola. Ma on prosty test, przy pomocy którego spraw-
dza, niczym kamieniem probierczym, wartość każdego języka. Test ten polega 
na upewnieniu się, czy dany język przestrzega zasady, którą Rivarol nazywa 
„porządkiem bezpośrednim” (l’ordre direct) (s. 76). Zasada ta polega na bu-
dowaniu zdań zgodnie z porządkiem: podmiot, orzeczenie, dopełnienie.  Tylko 
ten porządek zapewniać ma niezawodną klarowność myśli i logikę wypowie-
dzi. Stanowi on niezawodny objaw działania rozumu w języku, odstąpienia od 
niego, czyli owe nieszczęsne inwersje, należą już do sfery namiętności i z ro-
zumem mają niewiele wspólnego. Rivarol objawia się w pełni jako człowiek 
Oświecenia dopiero w charakterze wielbiciela porządku podmiot – orzeczenie 
– dopełnienie. Łatwo się domyślić, że tylko jeden język, język francuski, zwy-
cięsko przechodzi przez test Rivarola, co pozwala mu na następujące tryumfal-
ne stwierdzenie, zawierające chyba najczęściej cytowane zdanie z tego traktatu:

Francuski, na mocy unikalnego przywileju, jako jedyny pozostał wierny porząd-
kowi bezpośredniemu, tak jakby oparty był on całkowicie na rozumie, i można 
sobie przy pomocy różnych figur stylistycznych zacierać ten porządek, jednak on 
zawsze będzie istniał; na próżno namiętności nami wstrząsają i każą nam podążać 
za porządkiem uczuć, francuska składnia jest nieskazitelna. I to stąd właśnie wyni-
ka ta godna podziwu jasność, która jest odwieczną podstawą naszego języka. TO, 
CO NIE JEST JASNE, NIE JEST FRANCUSKIE; to, co nie jest jasne, może co 
najwyżej być angielskie, włoskie, greckie, lub łacińskie. (s. 76-77)

Wszystko to oczywiście wygląda na jakieś magiczne zaklinanie rzeczywi-
stości. Francuski nie jest jedynym językiem stosującym to, co Rivarol nazywa 
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„porządkiem bezpośrednim” w roli podstawowej struktury zdania, Czynią tak 
wszystkie języki, które zatraciły końcówki deklinacyjne, czyli, innymi słowy, 
stały się, lub zawsze były, językami analitycznymi. Do nich należą wszystkie ję-
zyki romańskie z wyjątkiem, bodajże, rumuńskiego, a także język angielski. Nie 
ma w tym, obawiam się, żadnej ich zasługi, wynika to z konieczności, jaką stwa-
rza zanik deklinacji. Jednak Rivarol tego, dość elementarnego, faktu nie zauwa-
ża, lub udaje, że nie zauważa.  Zmusza go to pójścia dość daleko, może dalej niż 
początkowo zamierzał, a mianowicie do sugerowania, że w porównaniu z francu-
skim wszystkie inne języki są barbarzyńskie, nie wyłączając greki i łaciny. 

VIII
W tej sytuacji nie dziwią już stwierdzenia, które zdają się prowadzić do wniosku, 
że  francuski powinien zastąpić wszystkie inne języki, bo tylko on jest mową 
prawdziwie ludzką i człowieka godną:

[…] jest on, pośród innych języków, jedynym, z którym w swojej istocie wiąże się 
pewna idea prawości. Godny zaufania, sprzyjający kontaktom międzyludzkim, racjo-
nalny, nie jest on już językiem francuskim, stał się bowiem językiem człowieka. (s. 84) 

 
Tak więc, jeśli wziąć twierdzenia autora za dobrą monetę, doskonałe przyswo-

jenie sobie języka francuskiego może zastąpić nie tylko naukę dobrych manier, 
ale i moralności jako takiej. 

Dalej autor zapewnia, że odkąd francuski stał się językiem dyplomacji, istnie-
je o wiele większa szansa, że pokój zapanuje między narodami, gdyż traktaty po-
kojowe pozbawione już są jakichkolwiek dwuznaczności, które przedtem mogły 
być, i były, wykorzystywane w celu ich nadinterpretacji, co nieraz prowadziło do 
ich zrywania i w konsekwencji do wznowienia wojen. 

Traktat Rivarola kończy się, po pokazie tryumfalizmu esencjonalistycznego, 
akcentami należącymi do tryumfalizmu historycznego. Autor nie pozwala nam 
zapomnieć, że jesteśmy w roku 1783, kiedy to dwaj Francuzi, jako pierwsi lu-
dzie, unieśli się w przestworza dzięki wynalazkowi balonu, a ponadto został za-
warty tzw. pokój paryski (zwany również wersalskim) pieczętujący zwycięstwo 
Francji na Anglią w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ta wojna, 
zdaniem Rivarola, kładzie kres nie tylko politycznej dominacji Anglii, ale także 
spycha w cień literaturę angielską. To połączenie historii militarnej i historii lite-
ratury może wydawać się dość groteskowe, ale jest w nim jakaś metoda:

Ostatnia wojna, którą Anglia stoczyła z nami, doprowadziła do zmierzchu zarówno 
jej literaturę, jak i jej hegemonię. Ta wojna dostarczyła Europie wielkiego widowi-
ska. Zobaczyliśmy jak wolny lud, zniewolony przez Anglię, został przez pewnego 
młodego monarchę na powrót obdarowany wolnością. Historia Ameryki dzieli się 
odtąd na trzy epoki, najpierw była zadławiona przez Hiszpanię, potem uciśnięta 
przez Anglię, aż w końcu została uratowana przez Francję. (s. 94)
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Historia dopisała dość ironiczny epilog to tego zdania. Dzielny młody monar-
cha, który przyniósł wolność Ameryce, czyli Ludwik XVI (w 1783 roku miał 29 
lat), w niedalekiej przyszłości (w 1793) położy głowę pod gilotynę, a Ameryka, 
czyli Stany Zjednoczone, okażą się typową żmiją wyhodowaną przez Francję na 
własnym łonie, która to żmija, z biegiem czasu, przyczyni się bardzo do upadku 
międzynarodowego znaczenia języka francuskiego. Sam Rivarol umrze ostatecz-
nie w Berlinie, czyli w mieście, któremu w znacznej mierze zawdzięczał on swój 
życiowy sukces. Jednak można w tym upatrywać swoistą ironię losu, gdyż, będąc 
rojalistą i przeciwnikiem rewolucji francuskiej, umrze on jako zgorzkniały i zu-
bożały emigrant i będzie pogrzebany na cmentarzu Dorothheenstatd, w centrum 
Berlina, gdzie nikt dziś nie potrafi znaleźć jego grobu9. 

IX
Jedynym pytaniem, spośród trzech zadanych przez Akademię Berlińską, na 

które Rivarol nie udziela żadnej wyraźnej odpowiedzi jest pytanie ostatnie: 3) 
Czy wolno przypuścić, że zdoła on (czyli język francuski) tę pozycję zachować 
w przyszłości? Tryumfalistyczne tony, w które obfituje ten traktat i które szczegól-
nie silnie brzmią w jego zakończeniu, mogłyby sugerować, że autor nie odczuwa 
żadnych obaw w odniesieniu do przyszłości swojego języka ojczystego. Jednak 
wcześniej wyraża on pewną nostalgię za czasami Ludwika XIV, zwanego Królem 
Słońce, zwłaszcza za środkową częścią jego panowania (chodzi tu prawdopodob-
nie o lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XVII wieku), bo wtedy, jego zdaniem: 
„Niemcy miały nieudolnych władców (des prince nuls), Hiszpania była podzielona 
i bezsilna, Włochy były pełne obaw o swoją przyszłość, Anglia i Szkocja nie były 
jeszcze zjednoczone, a Prusy i Rosja jeszcze nie istniały” (s. 71). Widać stąd, że 
nieobca mu jest refleksja, że wszystkie zalety, prawdziwe lub rzekome, języka i li-
teratury francuskiej, mogą okazać się niewystarczające w obliczu niesprzyjającej 
koniunktury politycznej. 

Rivarol, co ciekawe, bynajmniej nie jest entuzjastą nauki języków obcych. 
Powołuje się on na Leibniza, który podobno bolał nad wielością języków, któ-
rych studiowanie zabiera nam zbyt wielką część naszego krótkiego życia (s. 85). 
Rozwijając tę myśl, francuski autor zaleca, owszem, uczenie się języków obcych, 
ale jedynie w celu osiągnięcia kompetencji biernej, czyli umiejętności czytania 
ze zrozumieniem, w żadnym wypadku zaś mówienia w danym języku czy pisa-
nia. Jego zdaniem każdy język dysponuje kilkoma stylami wypowiedzi, a cudzo-
ziemiec uczący się tego języka jest w stanie opanować co najwyżej jeden styl, co 
go skazuje na takie używanie tego języka, które będzie „pozbawione subtelności, 
wdzięku, gustu, a przeważnie też i precyzji” (s. 123). 

Nasuwa się w tym miejscu pytanie, jak wyobrażał on sobie hegemonię języka 
francuskiego, której przecież był entuzjastą, w świecie, w którym cudzoziemcy 

9 Por.: https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Rivarol.
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potrafią, tak jak zdaje się on zalecać, co najwyżej czytać po francusku? Myślę, 
że pośrednio odpowiedź na to pytanie pada w momencie, kiedy Rivarol nazywa 
francuski „językiem człowieka” (la langue humaine) (s. 84). Należy to rozumieć, 
moim zdaniem, w ten sposób, że każdy osobnik, który pretenduje do miana czło-
wieka, powinien przyswoić sobie język francuski nie jako język obcy, ale jako 
język własny, ponieważ dopiero będąc Francuzami, przynajmniej w kulturowym 
tego słowa znaczeniu, osiągamy pełnię człowieczeństwa. Tego typu nastawienie 
nie powinno nadmiernie dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, że elity arystokra-
tyczne i mieszczańskie w ówczesnej Europie, czy to w Niemczech, czy w Polsce, 
albo w Rosji, a także w wielu innych krajach, często znały język francuski o wie-
le lepiej niż swoje języki, teoretycznie, ojczyste. Niewątpliwie takie rozumienie 
hegemonii francuskiego, jeśliby dało się w tej formie utrzymać, gwarantowało 
temu językowi długotrwałe pasmo sukcesów. 

Wzorowym reprezentantem tej hegemonii jest w oczach Rivarola „pewien 
król z północy” (un roi du Nord), czyli Fryderyk Wielki, porównywany do Alek-
sandra Wielkiego, Marka Aureliusza i  Juliana Apostaty, jako ten, „który zjed-
noczył swoją nieśmiertelność z naszą” i chciał być chwalony przez Francuzów, 
tak jak Aleksander Wielki chciał być chwalony przez Ateńczyków (s. 92). Jak 
wiadomo Fryderyk Wielki był, pod względem kulturowym, prawie kompletnie 
sfrancuziały, i unikał zarówno czytania, jak i pisania w swoim języku ojczystym, 
czyli po niemiecku.  Ponadto słynna była jego przyjaźń z francuskim filozo-
fem Voltaire’m, z którym prowadził rozległą korespondencję. Marek Aureliusz 
i Julian Apostata byli kompletnie zhellenizowanymi Rzymianami, którzy pisali 
dużo, ale tylko po grecku. A z kolei Aleksander Wielki był zhellenizowanym 
Macedończykiem, jak zresztą chyba większość jego rodaków. Istotne jest i to, że 
kiedy Rivarol pisał swój traktat, Fryderyk Wielki jeszcze żył, będąc szczególnym 
opiekunem Berlińskiej Akademii, oraz tym, który narzucił jej język francuski 
jako jedyny język publikacji i prowadzenia obrad. Co prawda w roku 1783 było 
już wiadome, że następcą Fryderyka zostanie jego, wówczas 40 letni, bratanek 
Fryderyk Wilhelm, który nie podzielał francuskich fascynacji swojego wuja. 

X
Chciałbym teraz zająć się książką po raz pierwszy wydaną w roku 1905, a więc 

o 122 lat młodszą niż traktat Rivarola, pod tytułem Rozwój i struktura języka 
angielskiego, której autorem był duński językoznawca Otto Jespersen (1860-
1943)10. Zasadniczo jest to całkiem solidna praca językoznawcza. Jednak jest 
ona poprzedzona wstępem, zwanym „wstępnym szkicem” (preliminary sketch), 
który można nazwać pochwałą języka angielskiego, utrzymaną w silnie apologe-

10 O. Jespersen, Growth and Structure of the English Language (Rozwój i struktura języka 
angielskiego), Oxford 1933. Odwołania do rozprawy Jespersena oznaczane sa dalej w tekście 
głównym (numer strony podaję w nawiasie) .
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tycznym duchu i posługującą się argumentami, które dziś raczej nie pojawiają się 
w dyskursie naukowym. Trudno się temu dziwić, są to bowiem, w przeciwień-
stwie do argumentów i racji przedstawionych w głównej części tej książki, argu-
menty nie mające wiele wspólnego z naukową solidnością czy obiektywizmem. 
Przejawiają się natomiast tutaj w pełni uprzedzenia autora związane z jego przy-
należnością do określonej formacji kulturowej, która miała wówczas raczej dobre 
samopoczucie. Przykładem niech będzie następujący cytat:

Za każdym razem, kiedy myślę o języku angielskim i porównuję go z innymi języ-
kami, przychodzi mi do głowy to samo określenie – ów język wydaje się zdecydo-
wanie i wyraźnie męski, to jest język dorosłego mężczyzny, język, w którym nie ma 
niemal nic dziecinnego czy kobiecego […].

Aby zilustrować tę tezę, przytoczę – na zasadzie kontrastu – przypadkowy frag-
ment tekstu w języku hawajskim: I kona hiki ana aku ilaila ua hookipa ia mai la 
oia me ke aloha pumehana loa. I dalej w tym stylu – żadne słowo nie kończy się 
spółgłoską, nigdy nie spotyka się też grupy dwóch lub większej liczby spółgłosek. 
Czy można wątpić, że nawet jeśli taki język ma przyjemne, melodyjne i pełne har-
monii brzmienie, to sprawia wrażenie języka dziecinnego, zniewieściałego? Trudno 
się spodziewać żywotności i energii po ludziach, którzy się nim posługują. Taki język 
wydaje się odpowiedni wyłącznie dla mieszkańców słonecznych krain, w których 
ziemia rodzi wszystkie potrzebne człowiekowi plony niemal bez jego udziału, zatem 
jego życie nie jest nieustanną walką z naturą oraz z innymi stworzeniami. W nieco 
mniejszym stopniu odnajdujemy podobną strukturę fonetyczną w takich językach, 
jak włoski czy hiszpański. Jakże odmienne od nich są nasze języki Północy. (s. 2-3)

Można w tym miejscu załamywać ręce nad męskim szowinizmem i rasizmem, 
który ewidentnie w tym cytacie, i w całym „wstępnym szkicu”, występuje11.  Pro-
ponuję jednak trochę mniej emocjonalne podejście do argumentów Jespersena.

XI
Trzeba by przede wszystkim rozróżnić między retoryką Rivarola a retoryką 

Jespersena, chociaż obydwie one służą rzecz jasna wychwalaniu wybranego ję-
zyka i typu cywilizacji, którą ten język reprezentuje, lub zdaje się reprezentować. 
Piszę „wybranego języka”, a nie „ojczystego”, bo Jespersen nie był Anglosasem, 
a i Rivarol nie całkiem był Francuzem, pochodził z rodziny piemonckich Wło-
chów, a jego nazwisko pierwotnie brzmiało Rivaroli12. Jespersen nie rozwodzi się 
nad „uniwersalnością” języka angielskiego, w ogóle nie używa tego pojęcia. Po 
pierwsze, być może dlatego, że z perspektywy 1905 roku nie można jeszcze było 

11 Można spotkać się, na przykład, z następującą oceną jakości twierdzeń Jespersena: „Współ-
czesnego czytelnika musi uderzać seksizm, rasizm i szowinizm tego wywodu – wypływający z niego 
wniosek, że kobiety są dziecinne, stereotypowe przypisywanie skolonizowanym plemionom gnuśno-
ści, nieuzasadnione wychwalanie kultury, z jakiej pochodzi autor. Równie zadziwiająca wydaje się 
znikoma wartość naukowa kryteriów, które ów wybitny uczony przyjął w swych rozważaniach.” Por. 
http://cyfroteka.pl/catalog/ebooki/0202424/020/ff/101/OEBPS/Text/section004-002.xhtml.

12 Por.: https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_Rivaroli.
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mówić o uniwersalnym znaczeniu, czy uniwersalności, języka angielskiego. Jego 
pozycja znacznie wzrosła od czasów traktatu Rivarola, a francuskiego zmalała,  
ale trudno było utrzymywać, że te języki zamieniły się miejscami. W początkach 
XX wieku, czy nawet w okresie międzywojennym, przewaga francuskiego nad 
angielskim, przynajmniej w pewnych dziedzinach życia, nadal się utrzymywała.  

Wydaje się jednak, że jest i inna przyczyna, dla której Jespersen niechętnie 
mówiłby o uniwersalnych, czyli ponadnarodowych, pretensjach języka angiel-
skiego, nawet gdyby język ten miał wówczas o wiele bardziej dominującą po-
zycję, a Jespersen jest zresztą pewien, że to do angielskiego należy przyszłość. 
Trzeba pamiętać, że między rokiem 1783 a 1905 pojawił się europejski roman-
tyzm, który w dużej mierze przeorał mentalność Europejczyków. Jednym z naj-
ważniejszych skutków romantyzmu był daleko idący zanik świadomości istnie-
nia wartości uniwersalnych i reguł, którym wszyscy winni się podporządkować. 
Ich miejsce zajęło poszukiwanie tożsamości narodowej, rasowej, kulturowej itp. 
W literaturze przestano cenić pisarzy za to, że adekwatnie opisywali ponadcza-
sową naturę ludzką i stosowali się do odwiecznych kanonów piękna i harmonii, 
a raczej za to, że byli oryginalnymi, choć może i ekscentrycznymi, geniuszami, 
którzy wyrażali ducha swojej epoki, swojego narodu, swojej rasy, klasy, czy cy-
wilizacji13. 

Zapewne dlatego Jespersen pisze o „naszych językach Północy”, i sławi ich 
walory, podczas gdy Rivarol wychwalał, jak pamiętamy, język francuski jako 
nie należący ani do północy, ani do południa, lub raczej należący zarówno do 
północy, jak i do południa, a przez to uniwersalny.  Na tej samej zasadzie Jesper-
sen nie sugeruje, jak Rivarol, że angielski jest naturalnym językiem ludzkości, 
w którym człowieczeństwo, czy ludzki rozum, znajduje swój najlepszy wyraz. 
Jego postawę nazwalibyśmy może cyniczną w porównaniu z idealizmem Riva-
rola, idealizmem dość podejrzanym, bo dającym się określić jako sublimacja 
narodowego egoizmu, ale jednak idealizmem. Tymczasem Jespersen stwierdza 
wyraźnie: „Byłoby nierozsądnym przypuszczanie, jak się to czasem robi, że 
przyczyną niezwykłego rozpowszechnienia języka angielskiego jest to, że on 
sam w sobie jest lepszy od innych języków” (s. 228). Tą przyczyną, według 
Jespersena, jest przede wszystkim przewaga materialna i demograficzna mo-
carstw anglosaskich, czyli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (czy ra-
czej wówczas jeszcze Imperium Brytyjskiego), nad pozostałymi mocarstwami. 
A jednak jego książka kończy się dość charakterystycznym zdaniem: „Ludz-
kość może sobie pogratulować, że język, którym mówią dwa spośród najwięk-
szych mocarstw świata, jest tak szlachetny, tak bogaty, tak giętki, tak wyrazisty 
i tak interesujący …” (s. 229). 

13 Myśl ta jest rozwinięta i uzasadniona w eseju brytyjskiego filozofa Izajasza Berlina pt. The 
Counter-Enlightenment, por. I. Berlin, Against the Current. Essays in the History of Ideas, London 
1980, s. 1-24.
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Obserwujemy więc u Jespersena, podobnie jak u Rivarola, połączenie argu-
mentacji historycznej z esencjonalistyczną. Różnica polega na tym, że Jesper-
sen otwarcie przyznaje, że ta druga stanowi swoiste upiększenie tej pierwszej. 
Jego ostateczna konkluzja wydaje się brzmieć: skoro i tak musimy się pogodzić 
z przewagą jednego języka nad innymi, bo taka jest brutalna wymowa faktów, 
to pocieszajmy się chociaż tym, że język ten ma wiele zalet, choć niekoniecznie 
zalety te wywyższają go ponad wszystkie inne języki. Uważam, że jest to stwier-
dzenie realistyczne i wartościowe, a także dość odważne, bo daremnie chyba szu-
kalibyśmy podobnej szczerości w dzisiejszych enuncjacjach dotyczących relacji 
między tzw. językami światowymi a światem polityki oraz dziedziną moralnych 
i estetycznych wartości14. Charakterystyczne jest też, moim zdaniem, i to, że Je-
spersen, w przeciwieństwie do Rivarola, nigdy nie ucieka się do argumentacji 
deterministycznej, nigdy nie twierdzi, że zwycięstwo języka angielskiego było 
nieuniknione, wynikające z warunków fizyczno-geograficznych, a zatem też 
i nieodwracalne.

XII
 Naturalnie, owe wartości, w które zdaje się wierzyć Jespersen, nadają 

się często do zakwestionowania. Możemy tu wyróżnić wiarę w przewagę, przede 
wszystkim moralną, północy nad południem, co wyraźnie daje się zaobserwo-
wać w przytoczonym wyżej cytacie. Nie jest to jakaś nowa teoria, ani nie jest 
to owoc dziewiętnastowiecznego nacjonalizmu, czy rasizmu. Już Monteskiusz, 
wybitny oświeceniowy filozof (na którego powołuje się też i Rivarol), w swo-
im dziele O duchu praw (1748) twierdził, że: „w zimnych klimatach ludzie są 
bardziej krzepcy i pewni siebie, w klimacie gorącym – leniwi, bierni, lękliwi, 
w klimatach południowych duża pobudliwość erotyczna czyni z erotyki sprawę 
centralną”. Rzecz jasna i Monteskiusz tego nie wymyślił, ziemie południowe już 
w średniowieczu były kojarzone z lenistwem, choć wtedy nie kontrastowano go 
tak wyraźnie z pozytywnie nacechowanym kierunkiem północnym. Godne uwa-
gi jest jednak, że, pomimo użycia przez Jespersena frazy „nasze języki Północy”, 
autor ten przejawia niewiele tego, co moglibyśmy nazwać północną, czy nordyc-
ką, solidarnością. Ilekroć porównuje on, a czyni to dość często, język angielski 
z niemieckim i ze swoim ojczystym językiem duńskim, tylekroć się okazuje, że 

14 Co ciekawe, Jespersen w późniejszym okresie swojego życia najwyraźniej zwątpił w potęgę 
języka angielskiego, bo wynalazł (w r. 1928), na wzór Ludwika Zamenhofa, swój własny sztuczny 
język, który, w jego intencji, miał stać się nowym językiem ludzkości. Nazwał go „novialem”. 
Nie był to udany projekt, sukces „novialu” był znacznie skromniejszy niż sukces esperanta, choć 
i esperanto też przecież ostatecznie poniosło, jak się wydaje, klęskę. Novial, podobnie jak esperan-
to, łączył elementy głównie romańskie i germańskie, z wyraźną jednak przewagą tych pierwszych. 
Fascynacja Jespersena językiem angielskim uwidacznia się w novialu głównie w zakresie systemu 
gramatycznego tego języka, czyli w jego składni, bo słownictwo jest już bardzo wyraźnie romań-
skie. Oczywiście trzeba pamiętać, że i w języku angielskim, pomimo jego zasadniczo germańskie-
go charakteru, występuje ilościowa przewaga słownictwa romańskiego nad germańskim.
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angielski zdecydowanie góruje nad swoimi germańskimi braćmi czy kuzynami. 
Jest on, zdaniem Jespersena, bardziej wyrazisty, dobitny, zwięzły i ekonomiczny. 

To, że Jespersen porównuje angielski o wiele częściej z niemieckim, niż z fran-
cuskim mogłoby oczywiście świadczyć o tym, że postrzega on raczej niemiecki, 
aniżeli francuski, za głównego rywala angielszczyzny.  Jednak słuszniej byłoby 
chyba założyć, że duński językoznawca chce w ten sposób wykazać wyjątkowy 
status angielskiego w gronie spokrewnionych z nim języków germańskich.

XIII
Swoisty „borealizm” Jespersena, czyli kult północy, czy też kult wartości ko-

jarzonych z kulturą północnej, a może raczej północno-zachodniej, Europy, nie 
był niczym wyjątkowym, i nie było też wyjątkowe łączenie owego borealizmu 
z czymś, co moglibyśmy nazwać maskulinizmem, czyli kultem wartości lub cech 
moralnych i kulturowych kojarzonych z płcią męską. Ten syndrom borealno-pa-
triarchalny uwidacznia się, na przykład, w modnych na przełomie XIX i XX 
wieku operach Wagnera i we wzrastającą w tamtym okresie fascynacją kulturą 
wikingów i staroskandynawskim pogaństwem, którym chętnie przeciwstawia-
no rzekomo nadmiernie materialistyczną kulturę mieszczańskiego Zachodu, lub 
rzekomo zniewieściałą, gnuśną i zdeprawowaną kulturę śródziemnomorskiego 
południa, albo Orientu. Syndrom ten dzisiejszemu Europejczykowi kojarzy się 
dość fatalnie, bo wiele z jego elementów przejętych zostało przez niemiecki fa-
szyzm, ale trzeba pamiętać, że z syndromem tym związanych było wiele zjawisk 
kulturowych i literackich, takich jak Pieśni Osjana Macphersona, czy Kalewala 
Lönnrota, których do jednego worka z oficjalną kulturą Trzeciej Rzeszy wrzucać 
raczej nie należy. Zauważmy, że „borealno-patriarchalna” jest w swojej istocie 
już słynna Germania Tacyta, będąca szczególnego rodzaju traktatem etnogra-
ficznym z drugiego wieku po Chr., gdzie autor, będąc Rzymianinem, równocze-
śnie sugeruje, że Rzymianie popadli w zniewieściałość i powinni powrócić do 
męskich cnót, które ponoć rozkwitały wśród północnych barbarzyńców, czyli 
Germanów. Problem z maskulinizmem15 Jespersena tkwi w czym innym, a mia-
nowicie w tym, że jest to często etykietka, sama w sobie mocno kontrowersyjna, 
którą stosuje on, by nazwać  zjawiska istniejące w sposób obiektywny, a które 
można nazywać też inaczej. 

XIV
Profesor Jespersen, na przykład, porównując angielski z niemieckim i docho-

dzi do wniosku, że niemiecki, w porównaniu z angielskim, jest niemiłosiernie 
przegadany, a przez to o wiele mniej „męski”. Bierze on pod uwagę (s. 5) nie-

15 Również i Rivarol czasami, choć o wiele rzadziej niż Jespersen, ucieka się do argumentów 
maskulinistycznych. Na przykład, porównując język francuski z włoskim, mówi on: „Nie ma (we 
francuskim) zdrobnień i afektacji typowych dla języka włoskiego, jego charakter jest bardziej mę-
ski” (s. 84).
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mieckie zdanie: „alle diejenigen wilden Tiere, die dort leben” i konfrontuje z an-
gielską wersją tego samego zdania: „all the wild animals that live there” (wszyst-
kie dzikie zwierzęta, które tam żyją) konkludując, że w zdaniu niemieckim licz-
ba mnoga jest wyrażona pięciokrotnie, bo wszystkie następujące słowa: „alle”, 
„diejenigen”, „wilden”, „Tiere”, „die”, „leben” mają końcówki liczby mnogiej, 
a w angielskim zdaniu tylko jeden wyraz, czyli „animals”, ma taką końcówkę. 
Innymi słowy, w niemieckim występuje, mówiąc fachowym językiem, bardzo 
wysoki stopień redundancji (czyli nadmiaru informacji), a w angielskim bardzo 
niski albo w ogóle żaden.  

Oczywiście, jeśli teraz przyjrzymy się polskiemu tłumaczeniu tego zdania: 
„wszystkie dzikie zwierzęta, które tam żyją”, to z łatwością zauważymy, że polski, 
pod względem redundancji, wydaje się reprezentować dokładnie taki sam typ języ-
ka, jak niemiecki. Założyć można, że podobny wynik wystąpi w razie tłumaczenia 
na większość innych języków europejskich16. Jespersen oczywiście, jako anglofil 
i miłośnik językowej logiki, uważa sytuację w angielskim za normę, a sytuację 
w innych językach europejskich za anormalną. Jednak, jeżeli pod słowem „norma” 
będziemy uważali, zgodnie ze znaczeniem słownikowym, „ogólnie przyjętą zasa-
dę”, to będziemy musieli dojść do nieco paradoksalnego wniosku, że ta angielska 
norma jest, w kontekście europejskim, wyjątkowo anormalna. 

XV
Inna sprawa, że zasadę wysokiej redundancji da się bronić, bo jest ona typo-

wa, czego Jespersen niestety nie zauważył, dla mówionego, w przeciwieństwie 
do pisanego, stylu wypowiedzi. Z przewagi kultury pisma nad tzw. kulturą oralną 
wynika też, podejrzewam, większość z tego, co Jespersen nazywa „męskością” 
angielszczyzny. Po prostu, gdy się mówi, to wiele rzeczy może nie dotrzeć do in-
terlokutora, albo być źle zrozumiane, z powodu hałasu, wad wymowy, nie najlep-
szego słuchu itp. W tej sytuacji powtarzanie pewnych elementów, występowanie 
ich wielokrotnie, i parafrazowanie tego, co się wcześniej powiedziało, jak najbar-
dziej ma sens. Kto wie, choć jest to teza dość ryzykowna, czy to, że w angielskim 
redundancja jest na ogół niższa niż w innych językach (i nie jest to tylko kwe-
stia końcówek), jest być może, w jakimś stopniu, związane właśnie z faktem, że  
w  krajach anglosaskich kultura pisma rozwinęła się, na przestrzeni od XVI do 
XX wieku, do niebywałych rozmiarów i dzisiaj publikuje się tam, w różnej for-
mie, o wiele więcej niż gdzie indziej. Pismo pozwala na niską redundancję, bo 
ma tę cechę, którą wyrazili już starożytni w znanym powiedzeniu „verba volant, 
scripta manent” (słowa ulatują, pisma pozostają), a jeżeli „manent”, to można do 
nich wracać, by upewnić się co do ich znaczenia. 

16 Tak będzie na przykład we francuskim, gdzie zdanie Jespersena przybierze formę: „tous les 
animaux sauvages qui y vivent” albo w nowogreckim, gdzie spotkamy się ze zdaniem: „Oλα τα 
άγρια ζώα που ζουν εκεί”.
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Okazuje się więc, że faktycznie niezbyt szczęśliwie dobrana etykietka „mę-
skości” służy Jespersenowi do identyfikacji zjawisk językowych, które istnieją 
obiektywnie i niewątpliwie zasługują na uwagę. Zjawiska te wiążą się z rozróż-
nieniem między formą pisaną a formą oralną wypowiedzi, któremu to rozróżnie-
niu poświęcił swoją uwagę amerykański filozof i filolog Walter J.Ong. Twierdzi 
on, w swojej książce Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, mię-
dzy innymi, co następuje:

Myśl wymaga pewnego rodzaju ciągłości. Pismo ustanawia „linię” ciągłości w tek-
ście, poza umysłem. Jeśli z powodu roztargnienia czy niejasności zagubię kontekst, 
z którego wyrasta czytany w tej chwili materiał, mogę kontekst odzyskać rzuciwszy 
okiem na tekst wcześniejszy. Ów rzut okiem może być całkowicie okazjonalny, 
ad hoc. Energia umysłu koncentruje się na posuwaniu się do przodu, ponieważ to, 
co należy nadal mieć na uwadze, spoczywa spokojnie poza umysłem, jako treść 
zawsze dostępna na zapisanej stronie. W dyskursie oralnym sytuacja jest odmien-
na. Nie ma na co rzucić okiem na zewnątrz umysłu, ponieważ wypowiedź oralna 
natychmiast znika. Umysł musi więc posuwać się naprzód wolniej, by zatrzymać 
w polu uwagi to, czym się właśnie zajmuje. Redundancja, powtarzanie tego, co 
dopiero powiedziano, gwarantuje ciągłość porozumienia nadawcy i odbiorcy.  
Redundancja cechująca myśl i mowę oralną jest w głębokim sensie bardziej natu-
ralna dla myśli i mowy aniżeli rozrzedzona linearność (sparse linearity). Linearna, 
analityczna myśl i mowa to twór sztuczny, produkt technologii pisma. Eliminacja 
redundancji na większą skalę wymaga technologii „zawieszającej” czas, wymaga 
pisma, które zmusza psychikę do swoistego wysiłku, nie pozwalającego jej poprze-
stawać na bardziej naturalnych sposobach wyrażania się.17 

Redundancja to słowo, które, jak przypomina Ong, jest synonimem „obfi-
tości”, bo też faktycznie po łacinie „redundantia” oznacza „nadmiar, obfitość”, 
a w sensie metaforycznym „bogactwo”.  Jespersen zwraca nam uwagę, że tej 
„obfitości” język angielski jest pozbawiony, lub, wypowiadając się ostrożniej, że 
nie ma jej tam tyle, co w innych językach europejskich. Przejawia się to też, jak 
zauważa Jespersen, w niechęci do używania form zdrobniałych, które wydają się 
„zagęszczać” język i sprzeczne są z tym, co Ong nazywa rozrzedzoną linearno-
ścią (sparse linearity), czy w ogóle z jakąkolwiek linearnością, ponieważ mają 
naturę paradygmatyczną, a nie syntagmatyczną. 

Jespersen jest bliski prawidłowego opisania stylu oralnego w tekstach pisa-
nych, gdy mówi on, na przykład, w odniesieniu do poezji staroangielskiej (to jest 
powstałej przed podbojem normańskim w 1066 r.) co następuje:

 
Narracja posuwa się powoli i niespiesznie; styl wersyfikacji nie zachęca nas do 
szybkiego wybiegania do przodu, ale raczej do zatrzymywania się nad każdą linijką 
i pauzą, zanim posuniemy się do następnej. Myśl poety nie porusza się żwawo; ma 
on zwyczaj powtarzania tej samej rzeczy dwa, lub trzy razy. [...] Efekty te powstają 

17 W.J. Ong, Psychodynamika oralności, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tek-
stów, pod red. G. Godlewskiego, A. Mencwela. R. Sulimy, Warszawa 2003, s. 196. 
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głównie dzięki mnożeniu synonimów, a bogactwo synonimicznych form w poezji 
staroangielskiej jest zadziwiające [...] (s. 47-48)

Taki właśnie styl, nielinearny, raczej cyrkularny, i nie rozrzedzony, a raczej 
gęsty, synonimiczny, a więc silnie redundancyjny, jest typowy dla dyskursu oral-
nego. Co prawda Jespersen takiego wniosku nie wyciąga, woli on charakteryzo-
wać taki styl jako odpowiadający ogólnie wczesnemu, czy niedojrzałemu etapo-
wi rozwoju, używając takich przymiotników jak „primitive” (prymitywny) czy 
„undeveloped” (nierozwinięty). 

Jespersen jest też w pełni świadomy, że angielszczyzna w swojej starszej war-
stwie o wiele bardziej przypominała języki kontynentalne i nie miała tych specy-
ficznych walorów, które ma on na myśli mówiąc o „męskiej” naturze tego języka. 
Zauważa on na przykład, że sztywny, i zapewne „męski”, porządek „podmiot 
– orzeczenie – dopełnienie” typowy jest dla nowszej angielszczyzny, a w star-
szej występuje o wiele rzadziej (por. s. 11), a duński językoznawca, dokładnie 
tak samo jak Rivarol, wiąże ścisłe przestrzeganie porządku „podmiot – orzecze-
nie – dopełnienie”, który Rivarol zwykł nazywać „porządkiem bezpośrednim”, 
z surową dyscypliną i żelazną logiką w języku, które to cechy bardzo mu impo-
nują. W przeciwieństwie jednak do Rivarola, upatruje on właśnie w angielskim, 
a nie we francuskim, ten język, który tę dyscyplinę reprezentuje w najwyższym 
stopniu. Potępione przez Rivarola inwersje, czyli zakłócenia porządku „podmiot 
– orzeczenie – dopełnienie” są podejrzane również dla Jespersena, ewidentnie 
nie pasują one do tego co Ong nazywa „rozrzedzoną linearnością”, a Jespersen 
opatruje terminem „business-like shortness” (rzeczową skrótowością) (s. 7). 
Można więc postawić tezę, że tam gdzie Ong stosuje przymiotnik „piśmienny”, 
Jespersen użyłby przymiotnika „męski”, a tam gdzie Ong napisałby „oralny”, czy 
typowy dla kultury opartej na tzw. żywym słowie, tam Jespersen dopatrywałby 
się nastawienia „niemęskiego”, choć może niekoniecznie wprost „żeńskiego”, 
czy kobiecego. Stąd pisze on o „szczególnym uroku” (singular charm) poezji 
staroangielskiej (s. 47), który to urok, jak należy sądzić, nie ma nic wspólne-
go z „maskulinistycznymi” standardami obowiązującymi, przynajmniej według 
Jespersena, w angielszczyźnie współczesnej, a także w nowożytnej literaturze 
angielskiej.   

Słowo „redundantia” jest też bliskim synonimem innego łacińskiego słowa 
„abundantia”, które, oprócz tego, że również oznacza „nadmiar, obfitość”, defi-
niowane jest, w kontekście retorycznym, jako „kwiecistość, bujność, rozwlekłość 
stylu”, frazę „oratores, qui abundantia laborant” tłumaczy się jako „mówcy, któ-
rzy grzeszą rozwlekłością stylu”18. Przypomina się tutaj, naturalnie znane z cza-
sów starożytnych, rozróżnienie na styl „attycki” i „azjański”, z których ten pierw-
szy kojarzy się z pewną surowością, oszczędnością środków, i ścisłym przestrze-
ganiem reguł, gdy natomiast ten drugi kojarzy się z pewną „barokowością” stylu, 

18 Słownik łacińsko-polski (A-H), red. J. Korpanty, Warszawa 2001, s. 26.
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obfitością przeróżnych, nieraz ryzykownych lub eksperymentalnych, zabiegów 
i chwytów, które mogą prowadzić do utraty spójności wypowiedzi i zastąpienia 
jej przez „chaotyczny potok”19. Słowo „potok” jest tu bardzo na miejscu, po-
nieważ zarówno „redundantia” jak i „abundantia” oparte są na rdzeniu „unda”, 
którego podstawowe znaczenie to „fala, rzeka, strumień, źródło”.  

XVI
Często możemy przeczytać, że wielki starorzymski mówca Cyceron był, 

wraz z ateńczykiem Demostenesem, wzorem stylu attyckiego w retoryce. Jed-
nak, jak zaświadcza Tzvetan Todorov, Cyceron bywał w starożytności oskarża-
ny, na przykład przez Kwintyliana (35-96 po Chr.), znanego teoretyka wymowy, 
o skłonność do azjanizmu:

  
Cyceron, oskarżony o azjanizm stylistyczny, stał się natychmiast podejrzany także 
jeśli chodzi o jego obyczaje seksualne: zarzucano mu „styl azjatycki…rozwlekły, 
niespójny, kapryśny a także (co już było obelżywym oszczerstwem) nieomal znie-
wieściały”.20  

Późniejsze wieki oczyściły Cycerona z tych zarzutów, stał on się wzorcowym 
wyrazicielem łacińskości (latinitas) rozumianej przede wszystkim jako językowa 
poprawność, ale także w sposób bardziej ogólny: 

[…] jako prymat racjonalności, kształtującej myślenie prawne i etykę społeczną oraz 
przekonanie o obiektywności poznania, połączone ze zdolnością do sceptycyzmu 
i samokrytyki; apoteoza wartości takich jak ład, umiar, harmonia i dyscyplina.21

Jest owa latinitas oczywiście ucieleśnieniem stylu attyckiego, przeniesio-
nego jednak ze starszego ośrodka kulturowego, czyli Aten, do nowszego, czyli 
Rzymu, który ukazany jest jako twórczy kontynuator tradycji, przejmujący ze 
starego ośrodka to, co najlepsze.  Z tego typu myślenia wyrosła w średnio-
wieczu idea tzw. translatio imperii et studii, czyli pomysł, że główny ośro-
dek cywilizacji przesuwał się stopniowo ze wschodu na zachód (czy raczej 
z południowego wschodu na północny zachód), najpierw znajdował on się 
w starożytnym Babilonie (w innej wersji przed Babilonem były Indie), potem 
przemieścił się do Jerozolimy, następnie do Aten, potem do Rzymu i wreszcie 
do Paryża, gdzie miał już zostać raz na zawsze. Ideę tę rozpropagował dwuna-
stowieczny francuski pisarz Chrétien de Troyes22, znajdujemy ją we wstępie 
do jednego z napisanych przezeń romansów rycerskich pt. Cligès ou la Fausse 

19 Zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elokucja.
20 T. Todorov, Théories du symbole, Paris 1977, s. 74.
21 http://mish.amu.edu.pl/Media/FDI_temat_drugi.pdf.
22 Ch. de Troyes, Romans de la Table Ronde, Paris 1983, s. 60.
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Morte (Cligès)23. Jednak już w czternastym wieku Richard de Bury, Anglik nor-
mańskiego pochodzenia, piszący po łacinie, sugerował, że, w ramach translatio 
studii, ośrodek ten przeniósł się do Anglii24. 

W tym momencie wracamy, nieco okrężną drogą, do Jespersonowskiej obse-
sji na temat rzekomej „męskości” angielszczyzny. Okazuje się, że obrany przez 
niego typ retoryki ma bardzo stare korzenie, jego pochwała angielszczyzny opie-
ra się na założeniu, że jest ona językiem, który, z samej swojej natury, sprzyja sty-
lowi attyckiemu25, i całemu zespołowi wartości, które z nim się wiążą. Wyższość 
stylu attyckiego nad azjańskim, jak widzieliśmy, już w starożytności była łączona 
z rzekomą wyższością charakteru męskiego nad kobiecym, styl attycki był opi-
sywany jako „męski”, a jego przeciwieństwo, czyli styl azjański, był kojarzony 
może nawet nie tyle z kobiecością, ile z brakiem tradycyjnych cnót męskich, 
a więc z „niemęskością” lub „zniewieścieniem”. 

Można by też zaryzykować tezę, że charakterystyczny dla idei translatio 
studii ruch z południowego wschodu na północny zachód zaowocował syn-
dromem borealno-maskulinistycznym, który obserwujemy u Jespersena. Za-
stanawiające jest tutaj i to, że, będąc Duńczykiem, uczony ten reprezentował 
kulturę o wiele bardziej autentycznie nordycką niż kultura anglosaska. A jed-
nak znajdował on właśnie w angielszczyźnie ucieleśnienie tej uszlachetnia-
jącej „nieustannej walki z naturą”, dzięki której ludzie Północy są podobno 
bardziej „mężni” i „męscy” niż ludzie Południa i Wschodu, do tego stopnia, 
że, jego zdaniem, anglosaska kobieta, pisząc, czy mówiąc, po angielsku, ma 
bardziej „męski” i zdyscyplinowany styl wypowiedzi niż mężczyzna piszący 
w jakimś innym języku (por. s. 8): „Nawet angielskie damy są pod tym wzglę-
dem bardziej wstrzemięźliwe niż wielu mężczyzn reprezentujących inne na-
rody”.

XVII
Stanowisko Jespersena jest więc, pomimo wszystkich różnic, porówny-

walne ze stanowiskiem Rivarola. Obydwaj oni proponują wizję nowego im-
perium, z nowym imperialnym językiem, dostosowanym do nowych czasów, 

23 Chrétien posługuje się co prawda pojęciem „chevalerie”, czyli „rycerskości”, która ma ce-
chować najwyżej rozwiniętą cywilizację, którą, w jego ujęciu, reprezentuje oczywiście Francja, czy 
raczej francuska arystokracja.

24 Por. C.P. Collette, Rethinking Chaucer’s “Legend of Good Women”, York 2014, s. 7. De Bury 
stosuje następującą formułę: „Richard de Bury describes Minerva as ‘having forsaken Athens, de-
parted from Rome, passed by Paris […] and happily come to Britain’ ” (Richard de Bury pisze, że 
Minerwa opuściła Ateny, porzuciła Rzym, zawadziła o Paryż i szczęśliwie przybyła do Brytanii). 
Bogini Minerwa, czyli grecka Atena, symbolizuje tutaj oczywiście mądrość.

25 Chciałoby się powiedzieć, że Jespersen łączy charakter języka angielskiego z jeszcze innym 
miastem greckim, a mianowicie ze Spartą, sugerując, że Anglicy mają naturalną skłonność do lako-
niczności. Jednak styl lakoniczny (czyli spartański, bo Sparta jest stolicą krainy zwanej Lakonią), 
o ile możemy o takowym mówić, wydaje się tylko nieco bardziej skrajną, a więc idącą jeszcze dalej 
w kierunku oszczędności i surowości, odmianą stylu attyckiego.
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jednak dziedziczącym pewne istotne elementy przejęte ze starych ośrodków 
kultury, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego stylu attyckiego. 
Rivarol zachwala, prawdziwą czy rzekomą, uniwersalność i klarowność fran-
cuszczyzny. Jespersen tych terminów w ogóle nie używa, woli on posługiwać 
się innymi przymiotnikami, takimi  jak: „szlachetny, bogaty, giętki, wyrazi-
sty”. 

O wiele intensywniej też niż Rivarol uprawia on retorykę wolnościową, suge-
rując, że angielszczyzna jest językiem ludzi wolnych, który sam w sobie owego 
ducha wolności zawiera i reprezentuje, co rzekomo wyróżnia go pozytywnie na 
tle innych języków.  Ta właśnie retoryka pozwala Jespersenowi porównać w pew-
nym momencie angielski z francuskim, i dojść do wniosków korzystnych dla 
angielskiego, w porównaniu z którym francuski wydaje się, w ujęciu Jespersena, 
produktem kultury serwilistycznej i pedantycznej:

Język francuski jest podobny do ściśle zaplanowanego francuskiego ogrodu z cza-
sów Ludwika XIV, podczas gdy angielski jest jak angielski park, który jest za-
planowany na pozór (seemingly) bez planu, i w którym możesz wszędzie gdzie 
ci się spodoba spacerować, nie bojąc się surowego strażnika pilnującego ścisłych 
zakazów. Język angielski nie byłby tym, czym jest, gdyby Anglicy przez wieki nie 
słynęli ze swego szacunku dla swobód jednostki, i gdyby każdemu nie było tam 
wolno wytyczać nowych ścieżek dla siebie. (s. 14)

Pamiętamy, że i Rivarol starał się zastosować ten rodzaj argumentacji, na ko-
rzyść oczywiście francuskiego, ale robił to opierając się na paradoksie, angielski 
miał rzekomo obfitować w jakieś serwilistyczne formy (des formes serviles), od 
których francuski miałby być wolny, pomimo tego, że polityczny system brytyj-
ski jest, co Rivarol przyznawał, bardziej liberalny od francuskiego (por. wyżej 
s. 5). Problem w tym, że Rivarol nie mówi, o jakie formy mu chodzi. Również 
Jespersen rzuca swoją efektowną parkowo-ogrodową metaforę nie starając się 
na przykładach wykazać, że angielski w konkretnych sytuacjach rzeczywiście 
pozwala na większą swobodę niż francuski. 

Wymienia on, owszem, przykłady świadczące o pewnej łatwości tworzenia 
nowych form przymiotnikowych na podstawie form czasownikowych. Mówi on 
na przykład (s. 99), że w angielskim istnieje forma czasownikowa „to get at”, co 
znaczy lub raczej może znaczyć, „dostać się do kogoś lub czegoś”, i na podsta-
wie tej formy możemy utworzyć przymiotnik „get-at-able”, który znaczy mniej 
więcej to samo, co polski przymiotnik „dostępny”.  Jespersen zaraz jednak do-
daje, że forma „get-at-able” jest na tyle dziwna, że Anglicy używają jej jedynie 
w mowie, nie ośmielając się robić tego w języku pisanym. Na to Francuz mógłby 
oczywiście odpowiedzieć, że we francuskim jest czasownik „accéder” znaczący 
„dochodzić do czegoś” pod którego tworzymy bez żadnych problemów przy-
miotnik „accessible”, czyli „dostępny”, i możemy go swobodnie używać zarów-
no w mowie, jak i w piśmie. 
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Naturalnie i w angielskim jest czasownik „to accede”, zapożyczony zresz-
tą z francuskiego, od którego tworzymy formę „accessible”, tak jak i we fran-
cuskim. Problem w tym, że angielski czasownik „to accede” jest dość rzadko 
używany i bardzo formalny, podczas gdy forma to „to get at” jest bardzo 
pospolita. Francuski czasownik „accéder” jest bardziej pospolity niż „to ac-
cede” w angielskim, ale chyba nie tak jak, na przykład, czasownik „parvenir”. 
Ma on podobne znaczenie, ale od niego już nie da się, o ile mi wiadomo, 
utworzyć formy „parvenable”, podobnie zresztą jak w polskim nie da się na 
podstawie potocznej formy „dopaść do czegoś” utworzyć przymiotnika „do-
padalny”. Zresztą i w angielskim od czasownika, na przykład, „to catch”, 
czyli „łapać” można owszem utworzyć formę „catchable”,  czyli „dający się 
złapać” (od analogicznego francuskiego „attraper” nie da się utworzyć „attra-
pable”), tyle że „catchable” to słowo rzadkie, wymieniane tylko przez bardzo 
wielkie i szczegółowe słowniki. 

Są to sprawy z pewnością dość istotne dla językoznawców, ale formułowa-
nie na ich podstawie daleko idącego wniosku o rzekomej wolności panującej 
w angielskim, i jarzmie zniewolenia, w którym rzekomo jęczy francuski, wydaje 
się mocno na wyrost. Charakterystyczne jest i to, że Jespersen nawet nie usiłuje 
dowieść na konkretnym materiale językowym, że francuski jest bardziej spętany 
ścisłymi regułami niż angielski, jest to dla niego po prostu oczywiste. W przeci-
wieństwie do Rivarola, Jespersen nie ma żadnej obsesji na temat porównywania 
angielskiego z francuskim, czy Anglii z Francją, i poświęca tej sprawie jedynie 
minimum uwagi. 

Wolnościowa retoryka Jespersena też ma oczywiście znamiona paradoksal-
ne, bo kiedy indziej autor ten chwali angielszczyznę za zamiłowanie do umiaru, 
dyscypliny i logiki, które to wartości mało kojarzą się z wolnością. Podobny 
paradoks tkwi oczywiście i w koncepcji tzw. ogrodu angielskiego, który, jak to 
zresztą Jespersen zauważa (s. 14), oferuje częściej pozory swobody, a nawet po-
zory chaosu, poza którymi kryje się intencja kontrolowania wszystkiego w spo-
sób może nie nachalny, ale jednak skuteczny. 

Generalnie obserwujemy u Jespersena, podobnie jak i u Rivarola, pomiesza-
nie naukowej ścisłości i dużej spostrzegawczości z kulturowymi uprzedzeniami 
o naturze raczej irracjonalnej, nie powinno to być jednak, moim zdaniem, powo-
dem, do lekceważenia myśli i dokonań tych autorów.
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language material has been narrowed to a description of old verbal forms of language etiquette in 
predicative expressions, like: thanks, farewell, requests, apologies and greetings.

Key words: language etiquette, verbal forms of language etiquette, communication by letter in 
the 18th century

Przedmiotem niniejszego artykułu są werbalne formuły grzecznościo-
we stosowane w polskiej korespondencji pod koniec XVIII wieku. Mimo 
iż o etykiecie językowej wspomnianego stulecia napisano wiele1, zasadne 

1 Por. K. Mroczek, Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między 
nadawcą a odbiorcą, ,,Pamiętnik Literacki” 1978, t. LXIX, z. 2, s. 127-147; G. Stone, Formy 
adresatywne języka polskiego w osiemnastym wieku, ,,Język Polski” 1989, t. LXIX, s. 135-142;  
M. Rachwał, O przyczynach zmian systemu adresatywnego języka polskiego w XIX w., ,,Język 
a Kultura”, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992,  
s. 41-49; E. Umińska-Tytoń, Formuły grzecznościowe w XVIII-wiecznych diariuszach, ,,Rozprawy 
Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1992, t. XXXVII, s. 139-144; M. Cybul-
ski, Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź 2003; 
A. Leska-Dorenda, Werbalne formuły grzecznościowe w epistolografii (od połowy XVIII do połowy 
XIX wieku), ,,Acta Universitatis Lodziensis”, ,,Folia Litteraria Polonica” 2008, t. X, s. 79-104; 
M. Olma, Listy małżeńskie z XIX wieku źródłem badań nad etykietą językową w ówczesnej polsz-
czyźnie familijnej, [w:] Badania historycznojęzykowe: stan, metodologia, perspektywy. Materiały 
konferencji naukowej, Kraków 21-22 września 2010 roku, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2011,  
s. 113-122; M. A. Pawłowska, Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat 
sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna, Łódź 2014.
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wydaje się przybliżyć jeszcze raz to zagadnienie, bowiem zebrany korpus 
jednostek językowych poszerza naszą wiedzę o nowe formuły werbalne sto-
sowane przez przedstawiciela polskiej inteligencji końca XVIII w. – biskupa 
kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego w ważnym dla kraju okre-
sie dziejowym.

Przypomnijmy, etykieta językowa to ,,zbiór przyjętych w danej społeczności 
wzorów językowych zachowań grzecznościowych, zwyczajowo przyporząd-
kowanych określonym sytuacjom pragmatycznym”2. Przez formuły werbal-
ne rozumiemy ,,składniki wypowiedzi pokrywające się w zasadzie z grupami 
wyrazowymi, w których skład wchodzi czasownik (zwłaszcza illokucyjny lub 
perlokucyjny) i jego określenia oraz ewentualne stylistyczne amplifikacje tego 
czasownika i tych określeń”3.

Do wyrażeń językowych pełniących funkcję grzecznościową zalicza się 
więc te, które Małgorzata Marcjanik4 określa jako: 1. wyrażenia o mocy predy-
katywnej (orzekającej). Są to akty mowy, które użytkownicy rozpoznają i jed-
noznacznie określają jako: podziękowania, powitania,  pożegnania,  przepro-
szenia, życzenia,  pozdrowienia,  gratulacje, kondolencje; są to autonomiczne 
akty etykiety językowej5; 2. wyrażenia niemające mocy predykatywnej; sta-
nowią one jedynie składniki aktów, których przedmiotem orzekania są inne 
niż grzecznościowe relacje między partnerami komunikacji, czyli etykietalna 
obudowa innych aktów6; należą tu formy adresatywne, części orzeczeń zło-
żonych, zdania składnikowe wypowiedzeń złożonych oraz niektóre modalne 
konstrukcje składniowe7.

W analizowanym zbiorze korespondencyjnym, będącym podstawą ekscerp-
cji materiału, znalazły się 54 listy wspomnianego biskupa kamienieckiego, pisa-
ne do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej w latach 1789-1790 ‒ w ,,burzliwym 
okresie trzeciego roku obrad Sejmu Czteroletniego”8.  O prywatnym i dość osobi-
stym charakterze analizowanych listów może świadczyć fakt, iż autor w jednym 
z nich dosadnie podkreśla:

 
nie miałem zwyczaju dzielić się z nikim myślami mojemi. Przykro by mi teraz było 
gdyby trzeci wchodził w naszą poufałą korespondencję (list nr 37).

2 M. Marcjanik, Etykieta językowa, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 
2001, s. 281.

3 M. Cybulski, op. cit., s. 7.
4 M. Marcjanik, op. cit., s. 282.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 283.
8 A. Falniowska-Gradowska, Wstęp, [w:] A.S. Krasiński, Listy do Urszuli z Morsztynów Dem-

bińskiej (1789-1790), oprac. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 2004, s. IV.
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Przybliżmy pokrótce sylwetki interlokutorów wspomnianych listów. Biskup 
Adam Krasiński herbu Ślepowron9 urodził się 4 kwietnia 1714 r. Był młod-
szym synem Jana i Elżbiety z Sołtyków, cześniczanki bracławskiej10.  Po-
święcił się karierze duchownej, ale równocześnie u boku ojca włączył się 
w działalność polityczną11. Poszerzał swoją edukację we Francji, a następnie 
w Rzymie, gdzie studiował teologię. Zwiedziwszy Francję, Włochy i Niem-
cy, po 12 latach powrócił do kraju, a dzięki poparciu kanclerza Stanisława 
Załuskiego otrzymał kanonię płocką oraz miejsce w kancelarii królewskiej12. 
W latach 1746-1752 był kolejno koadiutorem, potem proboszczem i dzie-
kanem łęczyckim. W 1752 r. otrzymał część wielkiego spadku z dóbr Kra-
sne w ziemi mazowieckiej13. Był związany ze stronnictwem dworskim i jego 
przywódcami; na sejmie grodzieńskim w 1752 r. otrzymał nominację na se-
kretarza wielkiego koronnego, co wprowadziło go na szerszą arenę politycz-
ną14. W r. 1757 został prałatem scholastykiem gnieźnieńskim, rok później 
kawalerem Orderu Orła Białego. Izba poselska rekomendowała go do biskup-
stwa chełmskiego, którego jednak nie uzyskał. W 1759 r. został mianowany 
biskupem kamienieckim, w styczniu 1760 r. był konsekrowany przez pryma-
sa Władysława Łubieńskiego15. 

Na biskupstwie kamienieckim zakończyła się duchowna kariera Adama Kra-
sińskiego, którego posługa biskupia trwała 36 lat16. Warto dodać, że ks. Krasiński 
w sferze polityki odznaczał się doskonałą orientacją, a także umiejętnościami 
przewidywania poczynań stronnictw politycznych w czasie obrad sejmowych17. 
W związku z tym, że przestrzegał on przed zagrożeniami płynącymi ze strony 
Rosji, skonfiskowano mu dobra kapitulne i biskupie. Ostatnie lata spędził między 
innymi w Krasnem, gdzie zmarł w 1800 r., tam też został pochowany w kaplicy 
podziemnej miejscowego kościoła18.  

W działalności politycznej pomagała mu między innymi Urszula z Morszty- 
nów Dembińska, córka Jana Morstina, kasztelana wiślickiego z Czarkowych  
k. Starego Korczyna, która po śmierci swego męża, starosty Franciszka Dem-

9 Dane na temat sylwetki biskupa Adama Stanisława Krasińskiego oraz Urszuli z Morsztynów 
Dembińskiej zostały opublikowane również w artykule E. Horyń, Językowy obraz więzi między 
nadawcą a odbiorcą utrwalony w listach biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego 
do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej (1789-1790), w druku.

10 W. Szczygielski, Krasiński Adam Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XV, red.  
E. Rostworowski, Wrocław 1970, s. 160.

11 A. Falniowska-Gradowska, op. cit., s. V.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. VI.
15 W. Szczygielski, op. cit., s. 161.
16 A. Falniowska-Gradowska, op. cit., s. VI.
17 W. Jurkiewicz, Korespondencja elit Polski stanisławowskiej. Analiza wybranych kręgów ko-

respondencyjnych, Bydgoszcz 1992, s. 28.
18 A. Falniowska-Gradowska, op. cit., s. XXII.
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bińskiego, zajęła się uprzemysłowieniem dóbr w Szczekocinie i Rusinowie19.  
Należała ona do grona bardzo bogatej szlachty małopolskiej, w związku z tym 
udzielała się również charytatywnie, wspierała kościoły, towarzystwa dobro-
czynności, przytułki itp. Urszula Dembińska należała do odłamu oświeceniowej, 
patriotycznej szlachty małopolskiej niechętnej królowi Stanisławowi Augustowi 
Poniatowskiemu i polityce prorosyjskiej20. Zmarła w Krakowie w 1825 r.

*   *   *

W pierwszej kolejności zostaną omówione akty etykiety językowej, które peł-
nią funkcję delimitacyjną w listach, następnie prośby, przeprosiny, podziękowa-
nia oraz życzenia.

Powitania
Ramę kompozycyjną listu wyznacza powitanie, które inicjuje kontakt oraz sy-

gnalizuje, że nadawca dostrzega odbiorcę21. W badanym materiale można zauważyć 
brak aktów powitalnych o charakterze werbalnym. Fakt ten wiąże się zapewne z tym, 
iż w epoce staropolskiej ,,formuły werbalne w salutacji były rzadkością”22. Z lektury 
poświadczonych listów wynika, że każdy z nich rozpoczyna się konsekwentnie jed-
nowyrazowym  francuskojęzycznym  zwrotem Madame, skierowanym do adresatki 
listu, po nim następuje przejście do części wstępnej listu. Oto przykłady:

Madame
Dzisiaj czwarty dzień, jak się dowiedziałem, że mój Synowiec nie żyje (1790, 14)23

Madame
Zawsze mi jest najmilej pisać do WM WPani, chociaż nie mam jeszcze ani rezo-
lucyji od Komisji Edukacyjnej na punkta mnie zlecone, ani nawet co ciekawszego 
przydać do tych wiadomości, które przeszłą pocztą doniosłem (1790, 29)

Madame
List WM WPani datowany 13 Julij odebrałem z tym samym ukontentowaniem, 
które mi listy Jej zawsze 
Przynosić zwykły (1790, 34)

19 W jej majątkach działały huty żelaza i szkła, kuźnice, szabelnie, drutarnia, rurarnia, papier-
nia, prochownie, fabryki świec, a także pierwsza na ziemiach polskich maszyna parowa – A. Fal-
niowska-Gradowska, op. cit., s. XVIII.

20 Ibidem, s. XIX.
21 A. Pawłowska, Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześć-

dziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna, Łódź 2014, s. 22.
22 Eadem, Rola werbalnych formuł etykiety językowej w listach (na materiale z lat 1750-1860), 

,,Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, ,,Studia Językoznawcze” 2013, t. 12, 
s. 155.

23 Cyfra pierwsza oznacza rok, w którym został napisany list, druga numer listu.
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Madame 
Pamiętam dobrze, że od ostatniego listu aż do dnia dzisiejszego winien jezdem WM 
WMPani z czynności mojej eksplikacyją. (1790, 35)

Brak więc typu werbalnego w powitalnej części analizowanych listów.

Pożegnania
Pożegnanie jest drugim obok powitania momentem interakcji, zamykającym 

partię tekstową listu, w którym powszechnie spotykamy werbalne akty etykietal-
ne24. Są to w większości formy reprezentowane przez typ zawierający 1. osobę 
trybu oznajmującego, rzadziej 2. osobę trybu rozkazującego, co wskazuje na dość 
symetryczną relację interlokutorów wobec siebie. W pierwszym typie możemy 
wyznaczyć kilka wzorców werbalnych. Są to schematy typu:

- Całuję ręce: 

Całuję ręce [Krasiński Biskup Kamieniecki] (1790, 30) 

Całuję ręce i jadę na sesyją. Na przyszłą pocztę doniosę, co się u nas dzieje. Pod-
czas mojej niebytności wiele się tu złego narobiło (1790, 32)

Schemat ten w analizowanych listach jest poszerzony o czasownik kłaniam: 
Całuję ręce, kłaniam:

Całuję ręce, kłaniam całemu Domowi i kapitule, a na dobrą noc pocałowawszy 
jeszcze raz w ręce obiedwie, idę w łóżko i żegnam, dobry, wierny i podciwy sługa 
Krasiński (1790, 42)

Inne warianty tego schematu to: Kłaniam i całuję ręce / Kłaniam, całuję ręce:

[…] a teraz kłaniam i całuję ręce dobry sługa i wierny przyjaciel Krasiński B[iskup] 
K[amieniecki] (1790,  37)

Kłaniam, całuję ręce i jezdem stateczny przyjaciel i wierny sługa B[ikup] K[amie-
niecki] (1790, 10)

Kłaniam moja Pani, całuję Twoje ręce, oddaję mnie statecznej przyjaźni, zawsze 
zostając wierny sługa Krasiński B[iskup] K[amienieckie] Całemu domowi zasyłam 
mój ukłon (1790, 40)

Powyższy typ w zgromadzonej korespondencji może być obudowany party-
kułą wzmacniającą jeszcze, tym samym nadawca zapewnia adresatkę listu o sza-
cunku i głębokim oddaniu. Oto wzorzec: 

24 A. Pawłowska, Formuły werbalne polskiej etykiety językowej…, op. cit., s. 48.
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Kłaniam i jeszcze całuję ręce…:

Kłaniam i jeszcze całuję ręce, prawdziwy przyjaciel i sługa wierny. […] [Krasiński 
Biskup Kamieniecki] (1790, 32)

W listach w funkcji pożegnania wystąpił również czasownik kłaniam, który, 
bez zbędnych ozdobników, spotykany jest w polskiej etykiecie językowej już od 
końca XVII w.25. Oto przykłady:

Kłaniam, dobry sługa Krasiński B[iskup] K[amieniecki] (1790, 20)

Starościankom kłaniam i całej kompaniji (1790, 26)

Starościaneczkom i całej kompaniji – kłaniam (1790, 27)

W listach został udokumentowany przykład, gdzie czasownikowi kłaniam towa-
rzyszy inna fraza: oddaję przyjaźni:

 
Kłaniam, oddaję mnie dobrej przyjaźni, pisząc się z nieskończonym uszanowaniem 
Madame (1790, 3)

Grupę formuł delimitacyjnych tworzą również frazy: jezdem / zostaję + in-
strumentalis nazwy abstrakcyjnej, według Marka Cybulskiego spotykane już 
w drugiej połowie XVII w., modne w wieku XVIII.26. Za pomocą zastosowanych 
formuł autor zapewnia o swojej niezwykłej przyjaźni i szacunku, jakimi darzy 
adresatkę omawianych listów. 

Są to schematy typu:
- Jezdem z przyjaźnią:

Kłaniam, ręce całuję i jezdem z stateczną przyjaźnią i z nieskończonym uszanowa-
niem Pani mojej dobry sługa Krasiński B[iskup] K[amieniecki] (1790, 25)

- Jezdem z przywiązaniem:

Ja zaś całuję ręce i jezdem z statecznym przywiązaniem (1790, 27)

- Jezdem z uszanowaniem:

Będę tedy miał honor donieść o dyspozycyjach tych monarchów, z upragnieniem 
kłaniać WM WPPani, a teraz jezdem z wszelkim uszanowaniem (1790, 2)

25 M. Cybulski, op. cit., s. 70.
26 Ibidem, s. 106.
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Otóż to wszytko co mogę donieść za pewną wiadomość, oddaję mnie statecznej przyjaźni  
i jezdem z najniższym uszanowaniem WM WMci Pani najniższym sługą (1790, 4)

- Zostaję z uszanowaniem:

Zostaję z nieskończonym uszanowaniem WMWMci Pani dobry przyjaciel i sługa 
(1790, 21)

- Zostaję z szacunkiem:

Całuję ręce Twoje moja Pani, rób co możesz i bywaj zdrowa i konserwuj przyjaźń 
swoją dla mnie, statecznie zostaję z nieskończonym szacunkiem (1790, 7)

Wśród formuł pożegnalnych mieści się również formuła żegnam, będąca je-
dynym wariantem bezpośredniego aktu pożegnania, którą w dawnej etykiecie 
językowej stosowano częściej w kontaktach bezpośrednich27. W badanych listach 
formuła ta wystąpiła jednostkowo:

Całuję ręce, kłaniam całemu Domowi i kapitule, a na dobrą noc pocałowawszy 
jeszcze raz w ręce obiedwie, idę w łóżko i żegnam, dobry, wierny i podciwy sługa 
Krasiński (1790, 42)

W listach częściej pojawiała się postać adieu – francuski odpowiednik pol-
skiej formuły pożegnalnej żegnaj, co należy łączyć z ówczesną modą na ten ję-
zyk28, np.:

Adieu, papier się kończy, a poczta krzyczy. Pośpiech mój łatwo poznać można 
z pisania prędkiego. Adieu, kłaniam, całuję ręce i jezdem z statecznym uszanowa-
niem dobry przyjaciel i wierny sługa Krasiński B[iskup] K[amieniecki] (1790, 18)

Adieu moja Pani, całuję Twoje ręce z oświadczeniem stałego przywiązania i ten 
koniec listu mego jest dla mnie najprzyjemniejszy, proszę szanować zdrowie, już 
też nie mam gdzie się podpisać Krasiński (1790, 34) 

[…] w Twoim dobrym sercu, kłaniam, Twój stateczny przyjaciel, adieu Krasiński 
B[iskup] K[amieniecki] (1790, 36)

 Całemu Domowi zasyłam ukłon mój, adieu (1790, 41)
Adieu, całuję Twoje ręce najmilsza przyjaciółko moja Krasiński B[iskup] K[amie-
niecki] (1790, 50)

27 Ibidem, s. 65; por. też. A. Pawłowska, Rola werbalnych formuł etykiety językowej…, op. cit., 
s. 159.

28 A. Pawłowska, Formuły werbalne polskiej etykiety językowej…, op. cit.,  s. 58.
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Drugi typ reprezentowany jest przez  frazę bywaj zdrowa. Jak podaje Anita 
Pawłowska, w dobie średniopolskiej formuła ta występowała dość rzadko, zaś 
od połowy XVIII w. do l. 60 XIX w. była jednym z częściej stosowanych typów 
pożegnań29. Zdecydowanie częściej używano jej, gdy interlokutorami były osoby 
o podobnym statusie społecznym30. 

W analizowanych listach nadawca poprzez ową formułę końcową, nierzadko 
obudowaną  również o inną frazę werbalną: całuję ręce, podkreśla bliskie relacje, 
jakie łączą go z adresatką listów. Oto wzorzec: Bywaj zdrowa:

Chciejże się teraz, moja Kochana Pani, jaśniej wyeksplikować i bywaj zdrowa 
(1790, 8)

Już papieru nie staje, bywaj zdrowa, całuję ręce, dobry sługa, stateczny przyjaciel 
(Krasiński) (1790, 13)

Bywaj mi zdrowa moja Pani, całuję Twoje ręce co tak wiele mogą pisać, moje 
z Tobą zrównać się nie potrafią (1790, 38)

 
Prośby
Innym aktem etykiety językowej jest prośba, która zachodzi wtedy, gdy ,,oso-

ba o pozycji niższej oczekuje wykonania czynności od osoby dominującej”31 lub 
akt ten zachodzi pomiędzy dwiema osobami będącymi w pozycji równorzęd-
nej32. W badanych tekstach z tym typem grzecznościowym spotykamy się w celu 
wyrażenia prośby nadawcy o poszanowanie zdrowia przez adresatkę listu oraz 
zapewnienie jej o wzajemnej przyjaźni. Wykorzystany został tutaj czasownik 
performatywny proszę, który w jednym z przykładów został uzupełniony o oko-
licznik stopnia (ozdobnik) bardzo, w innym mocno, w celu wzmocnienia aktu 
owej prośby:
- Proszę (bardzo) szanować:

Podziękowawszy za łaskawe interesowanie o moim zdrowiu, proszę bardzo swego 
szanować (1790, 11)

Proszę więc dla zgody szanuj swego zdrowia (1790, 18)

[…] i ten koniec listu mego jest dla mnie najprzyjemniejszy, proszę szanować zdro-
wie, już też nie mam gdzie się podpisać, Krasiński (1790, 34)

29 Ibidem, s. 49.
30 Ibidem.
31 Ibidem, s. 93.
32 A. Leska-Dorenda, Werbalne formuły grzecznościowe w epistolografii (od połowy XVIII do 

połowy XIX wieku), ,,Acta Universitatis Lodziensis”, ,,Folia Litteraria Polonica” 2008, t. X, s. 86.
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- Proszę mieć staranie:

Proszę mieć staranie o swoim zdrowiu (1790, 41)

- Proszę być (mocno) zapewnioną:

Kłaniam, proszę być mocno zapewnioną o wzajemnej mojej przyjaźni dla WM 
WMPani i o jak najmocniejszym do osoby Jej przywiązaniu, którego żadna oko-
liczność czasu rozerwać nie potrafi prawdziwy przyjaciel i sługa Kraisński B[i-
skup] K[amieniecki] Starościaneczkom kłaniam i starościu i wszytkim przyjacio-
łom WM WMPani (1790, 29)

Przeprosiny
Przeprosiny to ,,genetycznie i (etymologicznie) jeden z rodzajów prośby, wy-

różniany ze względu na jej przedmiot i postawę nadawcy”33. W analizowanej 
korespondencji Krasiński stosuje akt prośby poprzez użycie czasownika illoku-
cyjnego przepraszam. Za pomocą tej frazy wyjaśnia przyczyny opóźnionej od-
powiedzi na list, a także przeprasza za nieestetyczny charakter pisma oraz zbyt 
krótką korespondencję, jaką skierował on do adresatki listu:

Przepraszam tedy, że się spóźniłem z responsem, ponieważ od żalu i płaczu usta-
wicznego dostałem niezwyczajnego bólu głowy (1790, 9)

Przepraszam Cię moja Pani, że nieporządnie piszę, ponieważ w samym paroksy-
zmie najmocniejszego strzykania przychodzi mi pisać, spieszyć się więc muszę do 
łóżka (1790, 12)

Przepraszam, że prędko piszę, bo mi wizyty przeszkadzają (1790, 3)

Przepraszam więc Panią moję, że szpetnie i krótko piszę, chociaż najmilsza jest dla 
mnie zabawa pisać do WM WPani (1790, 5)

Podziękowania
Podziękowanie to akt w polskiej etykiecie językowej, mający charakter reak-

tywny34. W badanych tekstach to jedna z częstszych form stosowanych w aktach 
etykiety językowej. Są to formuły zawierające wzorce:
-  Dziękuję + za + nazwa tego, co do wdzięczności uprawniało35:

Kłaniam wszytkim, dzieciom i kapitułom i dziękuję za pamięć, a Matuleńki ręce 
całuję, wierny sługa Krasiński B[iskup] K[amieniecki] (1790, 38)

33 M. Cybulski, op. cit., s. 152.
34 M. Marcjanik, Struktura komunikacyjna podziękowania, ,,Socjolingwistyka” 1994, t. XIV, 

s. 67. 
35 M. Cybulski, op. cit., s. 191.
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Ja kłaniam całemu Domowi i dziękuję za łaskawą pamięć (1790, 43)

W badanych listach performatyw dziękuję wzmocniony jest również okolicz-
nikiem stopnia bardzo, zapewne w celu intensyfikacji obudowy grzecznościowej 
podziękowania36:

Darujesz mi więc WM WMci Pani, że podług obietnicy w liście moim, nie pisałem. 
Teraz odebrawszy łaskawą Jej pamięć, bardzo dziękuję i w troskliwościach, któr[e] 
mi wyrażasz, krótko się tłomaczę. (1790, 4)

- Całuję ręce z podziękowaniem, z dookreślonym epitetem w superlatywie:

Kłaniam, całuję ręce z największym podziękowaniem za Jej stateczną przyjaźń 
(1790, 16)

- Winien jezdem podziękowanie:

Winien jezdem podziękowanie Imci księdzu Miroszewskiemu za to, że jego famili-
ja interesowała się na sejmikach – zamawiam sobie na poselskie sejmiki. (1790, 9)

Znam to, że winien jezdem podziękowanie, nieskończoną wdzięczność i stateczną 
wzajemność, ale jeszcze pamiętam, że oprócz tych obowiązków powinienem dać 
kalkulacyją od dnia 16. aż do tego czasu (1790, 34)

 - Podziękowawszy za:

Podziękowawszy za łaskawe interesowanie o moim zdrowiu, proszę bardzo swego 
szanować (1790, 11)

Z lektury listów wynika, że podziękowaniom towarzyszy często akt wdzięcz-
ności wobec adresatki listów. W korespondencji utrwaliła się formuła typu wi-
nien jezdem wdzięczność:

Każesz mi szanować zdrowie, masz prawo kazać. Winien jezdem Tobie wdzięcz-
ność za to i posłuszeństwo, ale powiedz mi, co ja mam robić. (1790, 39)

 W badanych kontekstach wystąpił przykład zindywidualizowanej formuły 
werbalnej zawierającej rozbudowaną postać z rzeczownikiem wdzięczność. 

Oto wzorzec: Obowiązek wdzięczności przywiązywać powinien jezdem:

Zawsze ja miałem wysoki szacunek Jej osoby, ale dzisiaj do tego prawdziwego 
poważania jeszcze nowy obowiązek wdzięczności przywiązać powinien jezdem, 
za ofiarowane dla mnie polowanie (1789, 1)

36 A. Pawłowska, Formuły werbalne polskiej etykiety językowej…, op. cit., s. 169.
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Życzenia 
Życzenia należą do zachowań grzecznościowych, ,,w których odbiorca nie 

wymaga ich, a tylko oczekuje”37. Formuły życzeń zajmują ważne miejsce w daw-
nej polskiej epistolografii. Zdaniem Marka Cybulskiego były one ,,koniecznym 
elementem listu, jako tzw. salutacja, od której zaczynano lub którą go kończo-
no”38.  Do dziś są aktami realizowanymi ze względu na okazję, jak święta indy-
widualne, ważne wydarzenia w życiu prywatnym i zawodowym, rocznice, jubi-
leusze, a także święta grup zawodowych39. 

W ekscerpowanych tekstach, zgodnie z konwencją, bodźcem do zastosowania 
formuły życzeń była okazja ‒ jedno ze świąt kalendarzowych, jakim jest Nowy 
Rok. Ośrodkiem frazy nie jest osobowa forma czasownika życzyć, ale związek 
werbalny zawierający leksem życzenia obudowany o epitet tysiączne: Oświad-
czyć (tysiączne) życzenia:

Miałem wielką nadzieję, że rok nowy przyniesie dla mnie wszelką sposobność 
jechać z powinszowaniem do WM WMci Pani, i oświadczyć tysiączne życzenia, 
które winien jezdem dawnej Jej przyjaźni, ale patrząc na ustawiczne słoty, mgły, 
błoto i drogi niegodziwe, nie widząc różnicy ani między nowym i starym rokiem, 
ani między zimą i szpetną jesienią, dlatego wyglądać będę szczęśliwego momentu, 
rozumiejąc, że Trzy Królowie każą naprawić drogę, żeby się gdzie w błocie nie 
utopili. (1790, 2).

*   *   *
 
1. W badanym materiale korespondencyjnym przedmiotem naukowej refleksji 

uczyniono formuły werbalne zastosowane w wyrażeniach o funkcji predykatyw-
nej, takich jak: podziękowania, pożegnania, prośby, przeprosiny czy życzenia.  
Jak wykazała analiza, wybór aktów etykiety językowej w badanych listach został 
zdeterminowany przez czynniki pozajęzykowe, a więc: pochodzenie, wiek, płeć 
adresatki listów, a także związek łączący nadawcę z odbiorcą40. 

2. O znajomości obowiązujących ówczesnych reguł grzecznościowych przez au-
tora listów może świadczyć między innymi fakt, iż wśród przedstawionych aktów 
etykiety językowej Krasiński zastosował czasowniki performatywne typu: dziękuję, 
proszę, przepraszam, żegnam, stanowiące do dziś trzon polskiej epistolografii41.  

3. Analiza zgromadzonego materiału pokazała również, iż zebrane frazy od-
znaczają się prostotą, naturalnością, odejściem od zawiłych i zbędnych ozdobni-

37 Ibidem, Formuły werbalne polskiej etykiety językowej…, op. cit., s. 197.
38 M. Cybulski, op. cit.,  s. 203.
39 M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 2000, s. 63.
40 Szerzej na ten temat: A. Pawłowska, Formuły werbalne polskiej etykiety językowej…,  

op. cit., s. 160.
41 K. Ożóg, O niektórych aspektach semantyki zwrotów grzecznościowych, ,,Język a Kultura”,  

t. 6. Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992, s. 52.
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ków. Właściwości te bliższe są współczesnemu modelowi grzeczności języko-
wej42, w którym przy niemal całkowitym zaniechaniu  pisania  listów  tradycyj-
nych, stosuje się jeszcze dalsze uproszczenia, a ,,elementy etykiety językowej są 
na ogół ograniczone do niezbędnego minimum”43.

  

42 Por. A. Pawłowska, Formuły werbalne polskiej etykiety językowej…, op. cit., s. 160.
43 Eadem, Rola werbalnych formuł etykiety językowej…, op. cit., s. 153.
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Życie i twórczość nieprzeciętnych jednostek ze świata kultury minionych 
epok zgłębiać można na wiele sposobów, kontemplując chociażby dzieła sztuki, 
poddając lekturze opracowania wybitnych badaczy lub studiując biogramy arty-
stów, które operują głównie materiałem faktograficznym i najczęściej niewiele 
uwagi poświęcają sferze emocji, relacjom interpersonalnym czy upodobaniom 
estetycznym postaci powszechnie znanych. Zdecydowanie rzadziej udaje się 
dotrzeć do źródeł pozwalających wnosić na temat ich autentycznych rozterek 
twórczych, podzielanych sądów i doznawanych uczuć albo sięgnąć do notatek 
odnoszących się do niegdysiejszej codzienności obejmującej warunki bytowania, 
pracy, zdrowia czy funkcjonowania domowego gospodarstwa. Właśnie dlatego 
sporym zainteresowaniem obecnie cieszą się określane mianem egodokumentów 
świadectwa przeszłości takie jak życiorysy, autobiografie, pamiętniki, dzienniki 
oraz listy. Są one bowiem zapiskami historii osobistej ukazanej na tle stosunków 
międzyludzkich i wydarzeń dziejowych, w których uczestniczy autor. Pozwalają 
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odsłonić mniej oficjalne aspekty życia jednostki, grupy społecznej i środowiska, 
przybliżając klimat duchowy niegdysiejszych czasów.

Istną skarbnicę interesujących dla badaczy egodokumentów stanowi spuści-
zna rodziny Pawlikowskich z Medyki przekazana niedawno przez spadkobier-
ców Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Zawiera ona przede wszystkim cenne 
świadectwa aktywnego życia reprezentantów kilku pokoleń dziedziców Medyki 
i Willi pod Jedlami w Zakopanem, obejmując również zapiski i kolekcje pism 
dotyczących innych twórców ówczesnej kultury narodowej. Wśród zbiorów  
XIX-wiecznych listów znajduje się wielojęzyczna korespondencja Stanisława 
Chlebowskiego, w tym przede wszystkim 469 listów słanych przez niego do mat-
ki, sióstr i szwagra osiadłych w Krakowie oraz 18 listów kierowanych do Józefa 
Ignacego Kraszewskiego przebywającego w Dreźnie1. Listy te dają wyobraże-
nie nie tylko o ich autorze jako malarzu specjalizującym się przede wszystkim 
w batalistycznych i obyczajowych scenach orientalnych. Pozwalają także wnosić 
na temat relacji łączących Chlebowskiego z najwybitniejszymi reprezentantami 
europejskiego malarstwa, w tym oczywiście malarstwa polskiego. 

Celem niniejszego studium będzie zatem próba lingwistycznej analizy kore-
spondencji prywatnej Chlebowskiego mająca na uwadze rekonstrukcję utrwalo-
nego w leksyce wizerunku artysty2 oraz jego opinii na temat twórczości i oso-
bowości Jana Matejki, Juliusza i Wojciecha Kossaków, wreszcie marginalnie – 
Henryka Siemiradzkiego i Jacka Malczewskiego.

Urodzony w Pokutyńcach na Podolu Stanisław Chlebowski (1835-1884), jak 
podaje Polski słownik biograficzny3, nauki pobierał kolejno w Odessie, Peters-
burgu, Monachium i w Paryżu. W poszukiwaniu materiałów potrzebnych do pro-
jektowanych prac plastycznych trafił w 1864 roku do Konstantynopola4, podej-
mując się funkcji nadwornego malarza sułtana Abdul-Aziza. Z wielonarodowej 
stolicy Turcji5 wyjeżdżał sporadycznie, odwiedzając z powodów zawodowych 
i zdrowotnych Egipt, by ostatecznie na stałe przenieść się do Paryża. Tu doskona-
lił swój warsztat malarski, zyskując coraz większe uznanie wśród artystów fran-
cuskich i rosnące zainteresowanie nabywców „fabrykowanych” na zamówienie 
w pośpiechu „obrazków czy obrazin”, które słane regularnie za ocean przynosiły 
pożądane dochody. W Paryżu Chlebowski zainwestował w budowę nowocze-

1 W niniejszym opracowaniu cytaty pochodzące z listów słanych do Kraszewskiego opatrzone 
zostają adnotacją „do JIK”. 

2 W niewielkim zakresie tekst niniejszy wykorzystuje spostrzeżenia poczynione w innym miej-
scu (M. Olma, Językowy autoportret malarza orientalisty w listach prywatnych Stanisława Chle-
bowskiego, w druku).

3 Ustalenia zawarte w PSB w wielu punktach są rozbieżne w stosunku do informacji płynących 
z korespondencji artysty, dlatego właśnie te ostatnie uznaje się za bardziej wiarygodne. 

4 Przez pierwsze cztery lata pobytu nad Bosforem z Chlebowskim zamieszkiwała matka i obie 
siostry, korespondencja familijna pomiędzy Stambułem a Krakowem rozpoczyna się więc dopiero 
w 1868 roku.

5 Zob. M. Olma, op. cit.
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snej pracowni, tutaj też zamieszkiwał wraz z poznaną w Krynicy, a pochodzącą 
z Krakowa, również uzdolnioną plastycznie, swoją nowo poślubioną żoną. Dale-
kosiężne plany artystyczne oraz marzenia małżonków przerwała niespodziewa-
nie choroba malarza, który ostatnie lata niedługiego życia spędził z najbliższymi 
w Krakowie.

Tematyka orientalna w twórczości Chlebowskiego zagościła na trwałe za sprawą 
jego 12-letniego pobytu w Turcji. O swoich fascynacjach kulturą Wschodu donosił 
malarz wielokrotnie (także po przyjeździe do Paryża), przeciwstawiając ją cywiliza-
cji europejskiej przy wykorzystaniu leksykalnych i morfologicznych środków języ-
kowego wyrazu służących wartościowaniu estetycznemu (leksemy przymiotnikowe 
cudowny, nieopisany, piękny, najpiękniejszy, stary, ukochany; czasowniki: admi-
rować, kochać wobec paskudzić, niszczyć; wyrażenia: błogosławione kraje, kraina 
dziewicza wobec stara rudera, stara baba, stary gałgan), np.6:

Wschód nasz cudowny i nieopisany, w porównaniu z którym Europa wydaje się 
teraz jak stara rudera – stara baba i stary gałgan – do JIK, 5 IX 1873

Kocham i admiruję Wschód, gdyż głęboko zastanowiwszy się, w całej Europie to 
jedyna kraina dla artystów, trzeba się tylko dobrze porozumieć w jakim znacze-
niu. Idzie tu tylko o czerpanie z natury najpiękniejszych wzorów ludzi, strojów 
i budownictwa, wszystko to są zabytki przeszłych wieków i wszystko to ocalało 
od cywilizacyi, która niszczy wszystko artystyczne co do powierzchowności. Na 
wschodzie więc artysta może z natury malować to, co w innych krajach konwen-
cjonalnie się fabrykuje po prowincjach – do JIK, 25 X 1875

To nie przeszkadza, że chciałbym całe życie na zimę do Kairu przyjeżdżać, ale to 
pewna, że nie dla tej gawiedzi, co to w eleganckich surdutach chodzi, ale dla cu-
downych Arabów, Arabek i bachurów, ulic, meczetów i słońca, które tu cudownie 
świeci – zupełnie to jest zakątek świata dla artystów stworzony i zachowany jesz-
cze od europejskiej cywilizacyi, która wszystko paskudzi i niszczy, co tylko było 
pięknego – 1 V 1874

[…] reszty żywota mego będę dożywać, wzdychając zawsze do mego ukochanego 
Wschodu, który będzie mi do końca służyć jako źródło utworów moich – 23 VII 
1877

W okresie służby na dworze Abdul-Aziza Chlebowski wielokrotnie wyra-
żał w korespondencji dezaprobatę wobec swojego aktualnego statusu zawodowe-
go wynikającego z konieczności przedkładania pracy zarobkowej nad aspiracje 
artystyczne. Dlatego właśnie zależność od sułtana dosadnie nazywał jarzmem, 
katorżniczą robotą a nawet przenośnie niewolą. Pisał też o zaprzedaniu duszy 

6 By przybliżyć kulturę językową piszącego malarza, przyjmuje się zasadę wiernego cytowania 
jego listów, z zachowaniem oryginalnej grafii, fleksji i składni. W niewielkim zakresie uwspółcze-
śniono jedynie interpunkcję, co ułatwia zrozumienie sensu wypowiedzi.
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sułtanowi lub zaprzedaniu władcy swoich zdolności i zdrowia (czyli ‘o oddaniu 
się do jego dyspozycji całkowicie, zwykle dla korzyści majątkowych’ SFraz7) 
oraz o pracy wykonywanej wbrew swej woli, np.:

Ja myślę ciągle o tem, jak by się już z tej niewoli sułtańskiej wyrwać, skoro raz 
łańcuchy nie złote będą mnie trzymać – 29 VII 1872

Ja już pisałem dymissyją do sułtana, chciałem rzucać pałac na zawsze, przyjaciele 
złość moją mitygują i ja znowu decyduję się jarzmo moje nosić jeszcze jakiś czas 
– 25 VII 1872

[…] jak puszczę raz w trąbę padyszacha to już i krociami potem mnie nie zwabi, 
dość już i tak kilka lat katorżniczej roboty – 8 IX 1872

Sułtan po całym świecie szukał malarza, aby mnie zastąpić, ale widać, że takiego 
wariata nie ma, co by swoje zdolności i zdrowie chciał zaprzedać i to takiemu tyra-
nowi, co nie płaci rzetelnie – 25 IV 1874

Kiedyśmy się widzieli, byłem w chwili przechodowej, wyrwałem się z niewoli suł-
tańskiej, chciałem się gwałtem brać do uczciwej artystycznej pracy, miałem dużo 
projektów własnych, radziłem się jednak ludzi, chcąc się trochę opamiętać po ty-
loletniej pracy, najczęściej wbrew mojej woli wykonywanej – do JIK, 10 I 1875

O tematyce obrazów tworzonych dla sułtana wspomina Chlebowski, relacjo-
nując rodzinie przy użyciu zdynamizowanych konstrukcji (czasowniki mordo-
wać, zabijać, kaleczyć, kłuć) drastyczne sceny batalistyczne powstające na jego 
własnych płótnach:

Morduję bez litości muzułmańskim pałaszem niewiernych giaurów i tak zawzięcie 
mordować będę aż dopóki mnie padyszach z pałacu nie wypędzi – 3 X 1871

Ja zaś od 7 mej z rana siedzę u sułtana i zabijam dla niego na płótnie kilku chrze-
ścijan, najnielitościwiej ich kalecząc ostrą bronią, krew się leje tak, że aż z obrazu 
kapie – 9 IV 1871

Robota moja awansuje szybko. Już zamordowałem mieczem muzułmańskim War-
neńczyka a wkrótce zacznę kłuć Turków pod Wiedniem spisami husarzy skrzydla-
tych – 12 III 1874

W analizowanych listach nadawca konfrontuje ze sobą dwa etapy własnego 
życia artystycznego: czas prac wykonywanych dla Turków oraz malowanie dla 
ludzi, na serjo, uczciwe, po ludzku:

7 Znaczenie objaśnianych w całym tekście związków frazeologicznych jest przywoływane 
w ślad za: S. Skorupka, Słownik frazeologiczny, Warszawa 1967 (dalej skrót SFraz).
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Pragnę okrutnie uczciwie i po ludzku zacząć malować dla ludzi a nie dla Turków 
– 25 VI 1872

Ja się tu do pracy wziąłem na serjo i mój mistrz Gérôme [francuski malarz neokla-
sycysta – MO] kontent ze mnie i powiada, że na ludzie może jeszcze wyjdę – 30 
III 1877

Ale co do czasu […] to za wiele go zmarnowałem dla sułtana i teraz dopiero zaczą-
łem pracować tak jak się należy uczciwemu artyście – 7 IV 1875

W okresie stambulskim zwraca uwagę poczucie osamotnienia malarza, w Pa-
ryżu zaś daje o sobie znać jego zagubienie w świecie artystycznym i niepewność 
dotycząca oceny własnej twórczości. Piszący werbalizuje swoje wrażenia i oba-
wy, posługując się słownictwem o różnym odcieniu stylistycznym (rzeczowniki 
oraz wyrażenia i zwroty oficjalne a nawet podniosłe: dzieło, artysta, mistrzowie, 
sąd ostateczny, zbierać laury wobec kolokwialnych: roboty, pokrzywy, arcy-ba-
zgrota) i dosadnymi, niekoniecznie znanymi polszczyźnie ogólnej, wyrażeniami 
porównawczymi (jak tabaka w rogu, jak mucha w śmietanie): 

 
Jestem tu sam w Stambule. Artystów prawie nie ma, a znawców zupełnie – do JIK, 
10 I 1875

Już od kilku dni w gazetach ogłaszam, że on [Gérôme] przyjedzie, aby cały Stam-
buł o tem wiedział, a że publiczność tutejsza ciemna jak tabaka w rogu, to przygo-
towuję do gazety artykuł z wymienieniem jego najważniejszych robót – 3 V 1875

W tej masie dzieł i artystów człowiek się topi jak mucha w śmietanie – 10 VI 1877

Duży obraz Mahometa zaczęty, kilka obrazków wschodnich bardzo starannie wy-
kończonych dla kupców, którzy zabierają moje roboty, prawda, że za bardzo małą 
cenę, gdyż nie mam tu jeszcze ani reputacyi, ani może rzetelnej wartości w porów-
naniu z mistrzami tutejszemi, w gronie których żyję i staram się uczyć i robić po-
stępy, aby wynadgrodzić lata stracone na szalone roboty wykonane pod rozkazami 
nieboszczyka sułtana Abdul Aziza – do JIK, 23 XI 1879

Mahometa znowu na blejtram naciągają, dokańczam, wystawiam i zbieram laury 
albo pokrzywy – 28 IX 1875

Od rana do nocy malowałem, kończąc szkic Tamerlana, który jutro niosę przedsta-
wić przed sąd ostateczny, to jest do pracowni Gérôma, niech ten wyrokuje, czy to 
jest dzieło, czy arcy-bazgrota – 1 I 1878

Pomimo pochwał i zachęt płynących ze strony wybitnych malarzy francu-
skich Chlebowski niezmiennie powątpiewał w wartość swojej pracy, zwąc się 
tyleż żartobliwie, co lekceważąco, biednym lub bezdomnym malarzykiem oraz 
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nieukiem i bardzo maleńkim artystą, własne zaś prace określając przy pomocy 
formacji deminutywnych, jako obrazki, obrazinki czy nawet smarowidełka:

Nie wiem co byście powiedzieli moi drodzy, gdybyście zobaczyli na własne oczy, 
co się tu dzieje z biednym malarzykiem – 11 II 1880

[…] od czasu jak zamieszkałem w Paryżu […] tak się uczułem nizko i takim nie-
ukiem śród tylu ludzi zdolnych w sferze artystycznej, że wstyd mi było wyznać, że 
i ja niby to także malarz – 23 XI 1879

Słowem, że w ich [mowa o francuskich malarzach] oczach stanąłem jako artysta, 
może bardzo maleńki, ale zawsze artysta – 16/17 III 1878

Za małą obrazinkę wyprawioną za morze do Ameryki – 20 VII 1880

Król holenderski jest znawca, ma bardzo piękną galeryją samych wybranych obra-
zów, jest to więc honor dla mojego smarowidełka. Honor przynoszący dziś trochę 
grosza a na przyszłość nowe obstalunki i reputacyję – 21 VII 1877

Pobyt Chlebowskiego w Paryżu wypełniać musiały niemal bez reszty, wy-
konywane w pośpiechu (wściekle, na gwałt, na łeb na szyję), liczne zaję-
cia malarskie (wskazują na to przenośnie używane rzeczowniki: masa, huk, 
gmach):

Wściekle maluję jak się zawsze zdarza, czasu braknie i teraz na łeb na szyję muszę 
malować – 3 III 1877

Dopiero niedawno ukończyłem moje przeszłoroczne obrazy i teraz zaczynam 
nowe, co daje mi gmach zajęcia i tyle trzeba użyć sił, że aż straszno o tem pomy-
śleć – 28 VII 1880

Poszedłbym do pracowni, gdzie mnie czeka huk zajęcia – 10 VI 1877 

Z listów słanych do rodziny wyłania się też obraz malarza osamotnionego (co 
najpełniej oddają wyrażenia typu: życie zakonnicze i samotne, żywot anachorety 
i pustelnika), utyskującego na brak stabilizacji życiowej (życie cygańskie), pracu-
jącego niezwykle intensywnie (jak wół, jak negr, jak hamał czyli z tur. ‘tragarz, 
robotnik fizyczny’), kosztem własnego zdrowia (o czym niekiedy wspomina 
w sposób żartobliwy):

[…] zamyślone roboty, których mam dużo, gdyż od czasu, jak zamieszkałem w Pa-
ryżu, pędzę żywot zupełnego anachorety i pustelnika – do JIK, 23 XI 1879 

Czas jakiś mam zamiar cygańskie życie pędzić, więc nie chcę mieć ze sobą dużo 
rupieci – 28 XI 1875
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[…] od dwóch dni cała robota przygotowana już ukończona i te dwa dni jak praw-
dziwy hamał od czwartej z rana do nocy pracowałem – 15 VI 1881

Teraz siedzę i pracuję jak negr, aby ukończyć kilka obstalowanych obrazków  
– 12 IV 1877

Nie wiem co dalej ze mnie będzie, bo teraz tylko stara skóra na pokrzywionych 
kościach wisi a prędko zdaje mi się, że serce jak wahadło telepać się będzie między 
przezroczystemi zioberkami – 9 VI 1872

Ożenek Chlebowskiego z krakowianką Marią z Mikułowskich na początku 
1880 roku i koszty związane z budową pracowni w Paryżu oraz zakupem let-
niego domu w Normandii skłoniły go do jeszcze intensywniejszej pracy, co we 
wrześniu kolejnego roku przyczyniło się do przedwczesnego przerwania rozwija-
jącej się wciąż kariery i zaniechania prowadzonej korespondencji. Właśnie wtedy 
Jean-Léon Gérôme wraz z innymi artystami francuskimi przekazał swoje dzieła 
na loterię mającą wesprzeć rodzinę sparaliżowanego malarza8, który u schyłku 
niedługiego życia mieszkał w Krakowie, umarł zaś w 1884 roku w Kowanówku9. 

Rozpatrywane tutaj listy przynoszą również szereg informacji dotyczą-
cych uznanych już wówczas, bądź zaledwie początkujących, polskich malarzy. 
Chlebowski wypowiada się o nich w sposób pozwalający zrekonstruować jego 
upodobania estetyczne oraz akceptowane lub niepochlebnie oceniane cechy oso-
bowości.   

Autor analizowanej korespondencji najwięcej uwagi poświęca Janowi Matej-
ce (1838-1893), wymieniając go dwukrotnie obok Juliusza Kossaka (1824-1899). 
Z całą pewnością Chlebowski bardzo wysoko oceniał ich twórczość (o czym 
przekonują wyrażenia prawdziwi artyści i najlepsi nasi malarze), werbalizując 
ponadto swoje uznanie (wielkie uczucia) a nawet zamiłowanie do określanego 
mianem bardzo sympatycznego talentu Kossaka: 

Miałem dużo pisać do Was o Matejce i Kossaku. Sam do nich obydwóch napiszę, 
bo mam dla nich wielkie uczucia jako dla prawdziwych artystów – 15 IX 1871

[…] ja z Kossakiem byłem w bardzo dobrych stosunkach i kocham się w jego ta-
lencie bardzo sympatycznym, chciałbym koniecznie mieć coś jego roboty u siebie, 
bo on i Matejko to najlepsi nasi malarze – 22 IV 1871

Chlebowski w listach do rodziny wymienia nierzadko kolejne dzieła Matejki, 
przy czym partie tekstowe odnoszące się do nich operują zawsze słownictwem 
waloryzującym. Na początku lat siedemdziesiątych obrazy mistrza Jana (podob-

8 Informacje pochodzą ze studium A. Wójcik: Jean-Léon Gérôme i Stanisław Chlebowski. 
Dzieje przyjaźni (http://www.riha-journal.org/articles/2010/wojcik-gerome-chlebowski-pl).

9 Prawdopodobnie właśnie w tutejszym szpitalu rehabilitacyjnym próbowano kurować Chle-
bowskiego.



96 MARCELI OLMA

nie zresztą jak jego osoba, o czym będzie mowa nieco dalej) oceniane są przez 
malarza orientalistę bardzo pochlebnie (leksemy: arcydzieło, cudowny, prześlicz-
ny, doskonale): 

Matejki Zygmunt i Barbara to arcydzieło – 15 VII 1871

Chciała Szwarka Szamila, więc jej takowego tu przyłączam za to, że mi przysłała 
fotografię z cudownego obrazu Matejki, jego własne dzieci z sobaczką10 – 7 X 1870

Zaspokojona moja ciekawość co do obrazu Matejki – Batory prześliczny, dosko-
nale siedzi, ciekawy byłbym zobaczyć w oryginale, bo w fotografii niektóre fi-
gury niewyraźnie wyszły – zapewne, że zobaczę go we Wiedniu na wystawie –  
22 VIII 1872

W miarę upływu czasu zaznacza się coraz bardziej krytyczny stosunek sułtań-
skiego malarza do twórczości autora Zawieszenia dzwonu Zygmunta, Batorego 
pod Pskowem i Bitwy pod Grunwaldem. Obok środków wartościowania bezpo-
średniego (absolutnie paskudny, źle dobrane, jaskrawe kolory) dostrzec można 
waloryzowanie kontekstowe (niepodobny do obrazu, lepiej ją było nie wysta-
wiać), a nawet żartobliwe porównanie służące najpewniej ironicznej dezaproba-
cie: 

Zaledwo okiem rzuciłem na wystawę [paryską – MO] będąc tam raz tylko – obra-
zów massa – cóś niepojętego z Matejki obrazami – Dzwón absolutnie paskudny, 
niepodobny do obrazu, ale do haftu paciorkowego i to ze źle dobranych i zanadto 
jaskrawych kolorów, taka krytyka ogólna – 7 V 1878

A znana i widziana już sto razy Unia, tak poczerniała, widać, że malowana z ole-
jami i rozmaitemi sykatiwami, które zupełnie farby niszczą, że dziś dla reputacyi 
Matejki lepiej ją było nie wystawiać. W oddziale Austryjacko-Wegierskim koło 
Makarta i Mankaczego zupełnie znikła, nie mówię już nic jak wygląda w porówna-
niu z wielkimi mistrzami Francuskimi – 7 V 1878

[…] była tu paradna ceremonia chrzcin – a po odbytych formalnościach w kościele 
na ulicy czekało parę set dzieci płci dwojakiej – najwięcej z ludu – zwyczaj jest 
rozrzucać w powietrzu cukierki i drobne pieniądze, które z dźwiękiem padają na 
bruk – trzeba widzieć co się w mgnieniu oka robi z tej malutkiej gawiedzi, zupełnie 
jak obraz Matejki Grunwald – ani poznać jakie nogi do jakiej głowy należą i chło-
paki splątani ze sobą przewracają się tak, szukając pieniążka, że nic już widzieć nie 
można w tej hałasterce – 3 VII 1881

Stanisław Chlebowski równolegle do pełnych uznania opinii na temat malar-
stwa Matejki początkowo wyraża się o postępowaniu (w tym również o dogadza-

10 Z pewnością mowa o powstałym w 1870 roku portrecie trojga dzieci artysty, który także 
w 1879 roku namalował czwórkę swoich dzieci. Na obu obrazach dzieciom Matejki towarzyszy 
pies.
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niu kaprysom) krakowskiego malarza (nazywanego interesantem) ze znaczną wy-
rozumiałością i pobłażliwością. Obok zalet charakteru (skromność, uznanie swej 
niższości wobec społeczeństwa) nadawca listów wymienia wady Matejki (leksemy: 
chciwy, skryty, egoistyczny, niewyrobiony, źle wychowany) oraz nazywa zachowa-
nia, których nie pochwala (zwroty płaszczyć się, lizać łapki): 

[…] a że Matejko ostro się trzyma i nie puszcza do pracowni to ma racyję, bo czło-
wiek, co tak pracuje jak on, ma prawo kaprysom dogadzać i zapewno lepiej czas 
używa w pracowni, jak nie ma  patryjotów i próżniaczków u siebie – 22 IV 1871

Widziałem już wszystkich, Krajewskich, Gropplerów, którzy okrutnie zawstydzeni 
za postępowanie ze mną Matejki, o czem wiedzieli już przed moim przyjazdem – 
uspokoiłem ich, że zupełnie się za to na niego nie gniewam, gdyż jeśli człowiek jest 
interesant i źle wychowany, to trzeba mu wszystko przebaczyć – 6 XII 1872

Wedle mego zdania to Matejko ma zupełną racyję, że z ludźmi nie żyje, może to 
jest nawet bardzo piękna strona jego, jako skromność i uznanie swej niższości 
wobec społeczeństwa, w którym się znajduje. Może jedno niepięknie wygląda 
to, że on ze wszystkich na świecie korzysta a nic nikomu nawzajem nie daje 
i nie odwdzięcza się. Gropplerów przez kilka miesięcy w Krakowie nie puszczał 
do siebie, aż jak dopiero zrobił projekt jechania na Wschód, dopiero im zaczął 
łapki lizać. Teraz płaszczy się przed Orzechowskim, gdyż ma nadzieję, że przez 
niego wystawi obraz Batorego w Peszcie – a może tam i sprzeda. Pomimo jego 
talentu nic mu nie zazdroszczę, gdyż on szczęśliwym być nie może przez swój 
charakter chciwy, skryty, egoistyczny i niewyrobiony przez brak wychowania – 
20 XII 1872

O postępowaniu Matejki w stosunku do siebie piszący wypowiada się też 
w sposób stonowany (wyrażenia nie po koleżeńsku, po cygańsku najpewniej 
w znacz. ‘nieuczciwie’), być może również sam łagodzi opinię usłyszaną od 
wspólnych znajomych, uciekając się do konstrukcji eufemistycznej (nierogate 
zwierzę w znacz. ‘świnia’):

[…] za to, że mi wizyty wcale nie oddał w Krakowie i u siebie w pracowni nic nie 
pokazał – nie po koleżeńsku się zachował – 6 XII 1872

Niezawodnie to wasza sprawka, żeście Matejkę podmówili, aby ze mną po cygań-
sku postąpił – [Gropplerowie – MO] okrutnie się złościli na Matejkę i powiedzieli, 
że po prostu jest nierogate zwierzę – 20 XII 1872

Rozpatrywana korespondencja dokumentuje ewolucję opinii Chlebow-
skiego, który po upływie kilku lat w sposób ironiczny pisze o szanownym Matej-
ce, jegomościu Matejce, rodaczku Matejce czy antypatycznej personie Matejki, 
nazywając go nawet przenośnie, acz dosadnie, nadętą purchawką. Wszystkie wy-
mienione określenia są wyrazem niechęci piszącego, np.:
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Z tymi panami [mowa o malarzach francuskich – MO] stosunki przyjemniejsze jak 
z rodaczkiem Matejko, oni wielcy artyści i ludzie dobrze wychowani, w oczy i za 
oczy szczerzy i życzliwi, a przytem bardzo grzeczni i umieją ocenić jak ktoś z nimi 
dobrze postępuje, nie żal cóś zrobić dla takich kolegów – 24 III 1875

Piszecie mi, że Matejko już wystawił „Grunwalda” – Jeżeli jest fotografija, to, pro-
szę Was, kupcie i nie naklejoną, złożywszy we czworo w kopercie, przyszlijcie, bo 
mnie interesuje każda jego robota, choć samego jegomościa zupełnie widzieć nie 
chcę – 9 X 1878

[…] przy tem ostrzegam, żebyście  nie kupowali dużych fotografii „Batorego” 
i „Skargi” Matejki, bo takowych mam dwa exemplarze i oczywiście, że Wam po 
jednym poszlę, a tam oprawicie i zawiesicie, bo choć Matejki persona jest mi anty-
patyczną i dla niej nie znajduję innego miejsca stosownego jak za drzwiami, jego 
obrazy bardzo szanuję – 4 VIII 1875

Nadawca listów w odniesieniu do autora zakupionej ze składek społecznych 
Unii lubelskiej posługuje się także innymi środkami językowego wyrazu mającymi 
w polszczyźnie negatywne konotacje. Zwraca chociażby uwagę użycie leksemów 
derywowanych od czasownika żebrać (żebranina, wyżebrywać), czasownika wy-
duszać oraz utartego zwrotu zejść/ schodzić na…, w obrębie którego, zamiast spo-
dziewanego komponentu rzeczownikowego (dziady/ psy/ marne) wprowadzone 
zostało nieomal oksymoroniczne wyrażenie obywatelski żebrak:

Okrótnie się uśmiałem z historyjek o szanownym Matejce – cóż to on już schodzi 
na obywatelskiego żebraka, żeby się kraj składał i kwestę robili, żeby obrazy jego 
kupować? Kraj nasz wcale niebogaty, więc lepiej by może, żeby arcydzieła sztuki 
w świat szły a tym podwójna byłaby korzyść dla kraju, bo i grosze by do niego 
przyszły i sława polskiego artysty by się rozeszła – 26 X 1874

W tym względzie zupełnie mamy przeciwne zdania z Matejką – ja radbym do kra-
ju posełać pieniądze zagraniczne, a on wyduszać i wyżebrywać ostatnie fundusze 
z kraju i gdyby do mnie przysłali listę składkową na Matejkę, to bym zapisał dwa 
grosze – ale nie więcej – 21 XI 1874

Nie chciałbym, żeby kiedykolwiek na mój obraz tak się składali jak na „Uniję” 
Matejkowską, toż to prawdziwa żebranina i wcale nie patriotyczna ze strony Ma-
tejki – 4 II 1876

Chlebowski przy wykorzystaniu hiperbolizujących leksemów czasowniko-
wych (wariować, maltretować) i przenośnych zwrotów (napełniać skandalami, 
pokazywać fanaberie) zdecydowanie piętnuje społeczne zachowania Matejki. 
Zestawia go również z najwybitniejszymi ówczesnymi malarzami francuskimi, 
przy czym w jego wypowiedzi pobrzmiewają echa frazeologizmu nie dorastać 
komuś do pięt (w znacz. ‘nie dorównywać komu’ SFraz):
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Matejko Kraków napełnia szkandalami11 – 12 II 1874

Matejko warjować zaczął – 1 XII 1874

[…] miałem przyjemność poznać tu wielkiego malarza francuskiego P. Baundry 
tego, który zyskał sobie zapewne nieśmiertelną sławę obrazami do nowej opery 
w Paryżu […] Dużo bym dał za to, aby nasz Matejko zobaczył tego jegomościa 
i niepospolity talent, jeszcze większa sława a grzeczny, skromny jak panienka 
i życzliwy dla swoich współzawodników. Pełen rezonu i wykształcenia. Matejko 
pięt jego nie wart jako artysta a jak kolegów maltretuje – 24 III 1875

Mam zamiar nocną porą dla rozrywki napisać a raczej nabazgrać artykuł o Gérôme 
– i przyszlę Wam aby w dziennikach naszych umieścić – Będzie to nauczka dla 
takich purchawek nadętych jak Matejko, które pięty Gérôma niewarte, a jaką fana-
berją w miasteczku pokazują – 26 VI 1875

Ewenement – odebrałem przed kilką dniami od sławnego p. Baundry (malarza, 
który porobił znakomite obrazy…) taki wspaniały list, że aż starach. Zacho-
wam go jako klejnot i w testamencie zapiszę go wraz z niektórymi rupieciami 
starymi moim sukcesorom. Warto by na nauczkę list taki skopiować i dać na 
pamięć nauczyć się Matejce, aby wiedział, jak tak wielki człowiek jak Baun-
dry pisze do takiego małego człowieczka jak ja, jak taki mistrz, któremu on 
nawet patynki podawać niewart, obchodzi się ze swoimi młodszymi kolegami 
– 18 X 1875

W korespondencji Chlebowskiego znaleźć można także rozsiane uwagi 
o rodzinie Kossaków. Senior rodu – Juliusz – o czym była mowa już wcze-
śniej, został zestawiony na równi z Matejką, ale miało to miejsce w okresie, 
kiedy ten ostatni cieszył się jeszcze niepodważalnym uznaniem i przychyl-
nością sułtańskiego malarza. Obok epitetów odnoszących się zgodnie do obu 
krakowskich twórców (prawdziwi artyści i najlepsi nasi malarze) trafiają 
się wypowiedzi podkreślające większe doświadczenie, predyspozycje peda-
gogiczne i pożądane cechy osobowości Juliusza Kossaka. W przywołanym 
niżej cytacie porównywanie Matejki i Kossaka na korzyść drugiego z wymie-
nionych dokonuje się zarówno w sposób bezpośredni (formy komparatywne 
lepiej, korzystniejsze), jak i aluzyjnie (przynajmniej człowiek szczery, artysta 
wielkiej wartości): 

A co do szkoły rysunkowej w muzeum, to zdaje mi się że Baraniecki bardzo źle 
wyjdzie, że się udał do Matejki, gdyż ten pewno, że o niej myśleć nie będzie, a kto 
inny wdawać się nie zechce, aby nie powiedziano, że emuluje z Matejką. Daleko 
lepiej, żeby Baraniecki udał się był do Kossaka, to przynajmniej człowiek szczery 
i artysta wielkiej wartości – dałby rady pannóm, z których by mogły korzystać,  
a nawet i samego pana profesora waszego mógłby nieraz pokierować – a nawet 
zdaje mi się, że rada i doświadczenie Kossaka mogłyby być daleko korzystniejsze 

11 Wypowiedź dotyczy najpewniej skandalizujących zachowań Teodory Matejkowej. 
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dla panien, gdyż wątpię, żeby która z uczennic zechciała malować ogromne obrazy 
jak Batory, aby je potem Cesarzowi ofiarowywać – Baraniecki grzeszy często chy-
ba tem, że się zanadto za znakomitościami ugania – 1 XII 1874

Z rozpatrywanego materiału wynika, iż Chlebowski korespondował z żoną 
malarza – Zofią (nazywaną Kossakową, Kossaczką albo najczęściej, nieco żarto-
bliwie, Kossaczychą), otrzymując od niej informacje o zatrudnieniach Juliusza, 
uznawanego za „starszego w hierarchii artystycznej”:

Kossak co maluje, a żona jego co tam teraz knuje, już nie pod lipką, bo dawno 
u Was jesień, zimno i deszcz? – 26 X 1874

Odebrałem dziś list bardzo grzeczny od Kossaczychy, która mi pisze, że jej mąż 
traci energię i już nie bardzo chce mu się pracować wedle wskazanej jemu przeze 
mnie drogi. Skoro znajdę wolną chwilkę zaraz do niego burę napiszę, choć to on 
daleko starszy ode mnie w hierarchii artystycznej i jeżeli zechce mnie posłuchać, 
to mam nadzieję, że napoleoniki zaczną mu się z Paryża i Londynu toczyć aż pod 
samą lipkę, z której ja bym go chciał wraz z babą i bachurkami wyrugać i tam pa-
łac dla przyszłych Bieszków zbudować12. A wszystko dlatego, żeby się zemścić na 
Kossaczysze która tak sobie drwiła z bezdomnego malarzyka błąkającego się jak 
cygan po świecie – 18 X 1875

S. Chlebowski żywo interesował się także rozwojem kariery syna Juliusza – 
Wojciecha Kossaka (1856-1942), zwanego młodym Kossakiem lub Kossaczkiem. 
Autor rozpatrywanych listów udzielał mu pomocy w Paryżu, a jednocześnie 
w korespondencji słanej do swoich krewnych w Krakowie wypowiadał się sarka-
stycznie na temat jego rodziców (formacje hipokorystyczne tatunio i mamunia) 
oraz ich metod wychowawczych (cackają się z bachurkami): 

Co też robi młody artysta Kossak? Czy bardzo pracuje i czy robi postępy, bo trze-
ba też, żeby z niego byli ludzie – ma zdolności, żeby był dobrze prowadzony po 
drodze artystycznej, to by mógł być z niego uczciwy artysta, ale na to trzeba wiele 
wytrwałości i poważnego życia, bo ze sztuką żartować nie można i tatunio powi-
nien mu czytać rekolekcyje a mamunia czekać cierpliwie aż z karafiałka zrobi się 
w istocie człowiek i dobry malarz – 1 V 1874

Zjawił się u mnie w pracowni młody Kossak z listem od Was […] Ja mu obiecałem, 
że jeżeli cóś będzie potrzebować od artystów, których ja znam, to z wielką chęcią 
dopomogę jemu, ale trzeba wprzód dobrze się rozpatrzeć, żeby wiedzieć o co pro-
sić – 20 XI 1877

12 Sielska i sprzyjająca aktywności artystycznej atmosfera domu Kossaków wracała w kore-
spondencji Chlebowskiego wielokrotnie, dowodząc, iż marzył on o podobnej stabilizacji życiowej, 
por. np. cytat: „aby kupić w Krakowie cóś w guście lipki, Kossaków, wtedy sobie założymy już na 
wieczne czasy gniazdo Bieszko-Chlebosiów, do którego ja, jako podróżna ptaszyna czasami przy-
latywać będę na odpoczynek” – 5 V 1875.
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Kossaczka widziałem drugi raz w restauracyi, gdzie jadam zwykle, obiecał, że zno-
wu będzie u mnie, więc zrobię dla niego, co tylko przez moje stosunki mogę, ale 
to trudno, bo do szczęścia i sukcesu w Paryżu nic mu nie trzeba prócz robienia 
dobrych obrazów – 22 XI 1877

Odebrałem dziś list od Kossaczychy, w którym mnie prosi o protekcyję dla swego 
pieszczoszka i razem dziękuje mi, żem się zajął sprzedaniem jego pierwszego ob-
razka – 15 I 1878

Już miałem zręczność wejść w bliższe stosunki z młodym Kossaczkiem. Nic to 
mnie nie dziwi, gdyż już przyzwyczajony jestem, że jak coś komu potrzeba to pew-
no, że do mnie się uda. Widać, że panicz choć na łaskawym chlebie u wielkich pa-
nów, ale nie bardzo sam jest bogaty. Dziś jeszcze nie mówcie nic Kossakom, gdyż 
ja to porządniej napisać muszę, niedobrze, że oni go bez pieniędzy zostawiają z po-
czątku jego karjery w Paryżu, teraz trzeba by, żeby pracował starannie i z natury, 
a to wymaga kosztów, a jak będzie niedbałemi robótkami świat zbywać, to zmar-
nuje zdolności i na reputacyje sobie nie zasłuży. Ale dziś jeszcze ani słówka o tem 
nie mówcie Kossakom, aż do przyszłego listu mego, bo z nimi trzeba być ostrożnie, 
oni ze swojemi bachurkami cackają się, więc wszystko, co nie jest absolutnie na ich 
awataż, zaraz wezmą za plotkę albo za obmowę – ja zaś, jak zawsze, tak wyjdę, że 
i będę jemu tu pomagał i dąsać się na  mnie będą – 10 I 1878

Analizowane listy wskazują niezbicie (leksemy świństwo, szkanadlik, okła-
mać, nie zapłacić), że Wojciech Kossak jako początkujący malarz nadużył za-
ufania Chlebowskiego, również w środowisku artystów paryskich nie zyskał 
życzliwości. Dlatego też piszący nie wyobrażał sobie dłużej wspierania młodego 
rodaka (żartobliwie użyty zwrot dać komuś harbuza oznacza kontekstowo odmo-
wę udzielenia pomocy), wróżąc mu raczej karierę wojskową „jako stosowniejszą 
dla niego”:

Jak rzekłem tak się stało – Kossaczek wyjechał nie zapłaciwszy mi, o czem zawia-
domił karteczką w tej chwili odebraną – 28 V 1878

Był u mnie wczoraj drzeworytnik, młody chłopiec […] Przy okazyi skarżył mi się 
młodzieniec, że Wojciech Kossak zrobił mu jakieś maleńkie świństwo – i kilka 
franiów zachwycił i okłamał go, ułożywszy się o jakąś robotę, którą oczywiście, 
że nie wykonał. Słowem, że kto do mnie przyjdzie, to zaraz rozpowie jakiś szkan-
dalik o Kossaczku. On pisał tu do Gujskiego rzeźbiarza, że ma zamiar powrócić 
do Paryża. Jeśli powróci, to warto by, żeby się z mamą naradzili i on zmienił 
system postępowania, bo ten pierwszy w Paryżu się nie popłaca. Spodziewam 
się, że do mnie już więcej nie zgłosi, bo dam jemu absolutnego harbuza. Zdaje 
się, że z niego nie artysta a prawdziwy oficer będzie, i ta karjera stosowniejsza 
dla niego – 16 IX 1878

Pytał mnie, co w Paryżu robił Wojciech Kossak – i on ma o nim zupełnie taką opi-
niję jak ja – więcej opisywać nie trzeba – 16 XI 1878
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Spotkałem tu jednego Francuza, który mię pytał, czy znam jednego bardzo bo-
gatego młodego Polaka pana de Kossak. Powiedziałem oczywiście, że w takich 
warunkach istoty nie znam – 5 II 1879

Negatywną opinią Chlebowskiego tłumaczyć trzeba również obecność w jego 
korespondencji pejoratywnie nacechowanych leksemów (pieszczoszek, karafio-
łek, dudek) odnoszących się do W. Kossaka:

Pisałem już do Was, że jenerał Chaleski oddał mi pieniądze za Wojciecha Kossa-
ka, a Pani Kossak odpisała mi cierpki list, uznając synka oczywiście niewinnym 
a pretensyje mając do mnie za oskarżenie jego. Upewnia mnie, że on doskonale 
pracował w Paryżu. Nie wiem, czy się Wam zwierzy, czy nie. Oczywiście, że moje 
z niemi stosunki oziębną na zawsze, to mam w prezencie za to, że temu dudkowi 
chciałem dobrze zrobić – 23 VI 1878

Czy już wygadała się Kossakowa z żalami na mnie za swojego karafiołka? –  
2 VII 1878

Ciekaw jestem, jak tam Kossakowa nosa zmarszczy jak mnie zobaczy a i dwa 
pieszczoszki nie bardzo będą radzi mnie oglądać – 28/29 XI 1878

W zachowanych listach z ostatnich lat korespondencyjnej aktywności malarza 
orientalisty brak wzmianek o familii Kossaków, co pozwala wnosić, że jego kon-
takty z tą rodziną uległy znaczącemu ochłodzeniu albo całkowitemu zerwaniu. 

W poddanych oglądowi tekstach dwukrotnie mowa o namalowanym przez 
H. Siemiradzkiego obrazie zatytułowanym Pochodnie Nerona. Pierwsza opinia 
Chlebowskiego sformułowana na podstawie fotografii dotyczy wyłącznie kom-
pozycji dzieła i jest pozytywna (kompozycyja bardzo ładna). Płótno oglądane 
„na żywo”, na paryskiej wystawie skłania piszącego do wystawienia autorowi 
surowej oceny, zbieżnej zresztą z przywołaną opinią W. Łuszczkiewicza. Oce-
nę swą buduje Chlebowski za pomocą środków wartościowania leksykalnego  
(miernota, jedności i geniuszu nie ma), morfologicznego (obraz sto razy niżej 
stoi od jego reputacyi) oraz konotacyjnego (metaforyczne zestawienie poważne-
go adamaszku z perkalikiem):

Piszcie mi, jaki tam efekt zrobił obraz Siemiradzkiego, który ja znam tylko z foto-
grafii, kampozycyja bardzo ładna, ale nie wiem jakie jest wykonanie – 14 XI 1877

Rossyjska sekcyja obrazów na wystawie wielkiej od kilku dni już otwarta, o niej nie 
mówię, bo wszystko tam paskudne. Ale z ciekawością oglądałem ten obraz Siemi-
rackiego (!) „Pochodnie Nerona”, który po całym świecie wozili i tak dużo o nim 
gadali. Otóż powiem, że obraz sto razy niżej stoi od jego reputacyi. Oczywiście, że 
nie bez pewnego talentu, ale jest to miernota, pretensjonalnie napchane na płótnie 
massa gołych i niegołych figur a jedności i geniuszu nie ma. Obok prac serjo, jakie 
tu się widzi, ta wygląda jak perkalik koło poważnego adamaszku. I to co Łuszczkie-
wicz powiedział „głupi kto mówi, że to arcydzieło” to święta prawda – 28 V 1878
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Jeszcze oszczędniejszy jest komentarz Chlebowskiego na temat Jacka Mal-
czewskiego (1854-1929), który w 1875 roku przybył do Paryża na studia. Podobnie 
jak w kliku wcześniej cytowanych listach ocenie młodego malarza służy wykorzy-
stanie gramatycznej kategorii komparatiwu (przyzwoitszy). Jest to ocena uwzględnia-
jąca wyłącznie kryterium moralne, pomijająca zaś aspekt twórczości artystycznej:

 
Był u mnie protegowany Luda [szwagra Chlebowskiego – MO] Malczewski – zda-
je się, że to chłopiec przyzwoitszy od wielu – w tych dniach pojadę do niego zoba-
czyć co robi, gdyż nic z jego prac nie widziałem – bd

*   *   *

Prywatne listy Stanisława Chlebowskiego są oczywiście niezastąpionym 
źródłem wiedzy o nim samym, jego życiu prywatnym, planach i rozterkach 
osobistych oraz twórczych, codziennych zatrudnieniach i sukcesach arty-
stycznych. Pozwalają także wnioskować o jego kontaktach towarzyskich, 
a zwłaszcza relacjach z przedstawicielami francuskiego i polskiego malar-
stwa. Piszący wypowiada się o nich bardzo często, przy czym opinie na te-
mat dzieł sztuki koegzystują z komentarzami dotyczącymi usposobienia i za-
chowań powszechnie znanych postaci, o których Chlebowski donosi swoim 
krewnym. Tworzywem analizowanej korespondencji pozostaje oczywiście 
XIX-wieczna polszczyzna potoczna i to z jej pokładów autor listów czerpie 
środki językowe służące wartościowaniu estetycznemu i moralnemu. Zwra-
ca uwagę użycie leksemów waloryzujących (głównie przymiotników i przy-
słówków), formacji słowotwórczych nacechowanych emocjonalnie (zwłasz-
cza o odcieniu żartobliwie-ironicznym) i sugestywnych porównań. Nie brak 
również związków frazeologicznych poddanych pomysłowym modyfikacjom 
lub przywołanych zaledwie aluzyjnie.

Wszystkie wykorzystane przez Chlebowskiego środki wyrazu składają się na 
wyimek językowego obrazu ówczesnego malarstwa i malarzy reprezentujących 
odmienną przynależność generacyjną, niejednorodne szkoły artystyczne i różne 
cechy charakteru. Analizowane listy dają także wyobrażenie o realiach, w jakich 
funkcjonowali twórcy narodowej kultury, mogą więc być cennym dokumentem 
minionych czasów oraz stanowić podstawę materiałową do badań i to zarówno 
dla historyków sztuki, jak i teoretyków literatury, znawców epistolografii czy 
wreszcie lingwistów.   
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Doświadczenia pierwszej wojny światowej i sposoby ich wyrażania w pol-
skiej tradycji literackiej ciągle pozostają na marginesie zainteresowań badaczy. 
Dzieje się tak mimo pionierskiej w interesującym nas zakresie monografii Marii 
Jolanty Olszewskiej1, czy studiów Krzysztofa Stępnika2. Dyskurs literaturoznaw-
czy orientują przy tym zagadnienia i zjawiska biegunowo odległe, co potwierdza-

1 M. J. Olszewska, Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec 
I wojny światowej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004.

2 K. Stępnik, Legenda Legionów, Lublin 1995. Idem, Rekonesans. Studia z literatury i publi-
cystki okresu I wojny światowej, Lublin 1997.
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ją również badania późniejsze3. Omawiane są przede wszystkim opowiadania, 
nowele i powieści o charakterze pacyfistycznym, to jest takie, w których świat 
Wielkiej Wojny przedstawiony (bo przecież nie doświadczony) został z perspek-
tywy cywilnej. Wśród ustalonego w ten sposób kanonu literackiego perspektywę 
odmienną, bo żołnierską, choć rekrucką, zaprojektował Józef Wittlin w powieści 
Sól ziemi, lecz po to, by manifestować w niej postawę antywojenną4. W prozie 
o tematyce legionowej ujawnia się natomiast militaryzm polski o proweniencjach 
tyle narodowych i literackich, ile inicjowany procesami państwowotwórczymi 
nowoczesnej Europy5. Wśród jej autorów wymienia się przede wszystkim pisa-
rzy o renomie ustalonej w dwudziestoleciu międzywojennym, takich jak Włady-
sław Orkan, pisarz o rodowodzie młodopolskim, którego kronika 4 pp. Legionów 
Drogą Czwartaków. Od Ostrowca na Litwę 1915 wydana została podczas wojny, 
lecz kryteria „legionowości” wskazuje się przede wszystkim w utworach An-
drzeja Struga i Juliusza Kadena Bandrowskiego6. Nie bierze się jednak pod uwa-
gę, że autor Bitwy pod Konarami zupełnie inaczej tekstualizuje wojnę światową 
w powieści Łuk, z wyraźnie już zarysowaną perspektywą cywilną. O podobnym 
przeorientowaniu mówić można po lekturze powieści Andrzeja Struga Żółty 
krzyż, przy czym wojna toczona na ziemi, w przestworzach i głębinach morskich 
rozgrywa się bez udziału Polaków. Nowoczesne maszyny, łodzie podwodne, 
samoloty, czołgi, laboratoria, przemysł sprawiają wrażenie elementów obcych, 
niedostępnych, wyabstrahowanych z przestrzeni dotychczas poddanych literac-
kim i kulturowym eksploracjom na gruncie polskim. Poetyka doświadczania wo-
jennej rzeczywistości ma tutaj, jak na ironię, sprzyjać interaktywności Żółtego 
krzyża i zapewne „pogodzić polską europejskość z widmem europocentryzmu”7. 
Strug ukazał więc swoją wojnę w realiach znanych z twórczości Ericha Marii Re-

3 Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny świa-
towej, pod red. D. Kielak, M. Makowskiej, J. Newiarowskiej, Warszawa 2015. Wojna w Europie 
środkowo-wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, red. J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar, 
Warszawa 2015. I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i do-
pełnienia, pod red. A. Jamrozek-Sowy, Z. Ożoga, A. Wal, Rzeszów 2016. Koniec pięknego wieku. 
Studia o literaturze i kulturze doby Wielkiej Wojny, pod red. G. P. Bąbiaka, D. Dziurzyńskiego, 
Warszawa 2016.

4 Por. B. Nowicki, Ekspresjonizm polski wobec I wojny światowej: Kasprowicz – Przybyszew-
ski – Zegadłowicz –Wittlin, [w:] Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane 
zagadnienia, pod red. E. Łoch, K. Stępnika, Lublin 1999, s. 84-89. M. Stępień, Inwalida pierwszej 
wojny światowej. (O Józefie Wittlinie), [w:] ibidem, s. 173-188.

5 Zob. J. Rozmus, Żołnierskie narracje o wojnie światowej 1914-1918. Strzelcy, legioniści, 
Polacy w armii austro-węgierskiej, Kraków 2013, s. 47-103.

6 Por. M. Jamiołkowska, Zapiski z Wielkiej Wojny. Drogą Czwartaków. Od Ostrowca na Li-
twę Władysława Orkana i Odznaka za wierną służbę Andrzeja Struga, [w:] Wokół Władysława 
Orkana. Aspekty literackie, kulturowe i medialne, pod red. B. Farona, A. Ogonowskiej, Kraków 
2011, s. 133-141. A. Zalewska, Juliusza Kadena-Bandrowskiego refleksja nad Wielką Wojną,  
[w:] Literatura wobec I wojny światowej, pod red. M. J. Olszewskiej i J. Zacharskiej, Warszawa 
2000, s. 154-166.

7 M. Delaperriere, Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury, 
Warszawa 2010, s. 246.
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marque’a, Arnolda Zweiga czy Henriego Barbusse’a. Na zachodzie umiejscowił 
wojenne losy swoich bohaterów również Edward Ligocki w powieści Sambra 
i Moza wydanej dużo wcześniej, bo już w roku 19168. 

Wyznaczony w ten sposób obszar badań, przy czym wymienione utwory 
traktować wypada wyłącznie jako punkty orientacyjne, nie uwzględnia relacji 
żołnierzy, Polaków pełniących czynną służbę wojskową zarówno w przededniu 
wojny, jak i podczas jej trwania. Dyskursy literaturoznawcze prowokują zatem 
sytuację paradoksalną: o kondycji ludzkiej w świecie Wielkiej Wojny rozprawia 
się na podstawie jej literackich reprezentacji o referencjach dyskusyjnych. Na 
uwagę badaczy zasługują utwory, których autorzy służyli w formacjach ochot-
niczych, przy czym nigdy nie wykonywali zadań bojowych, lub poświęcona 
tematyce I wojny światowej twórczość pisarzy decydujących o kanonie naszej 
literatury, jak Reymont czy Żeromski. W rozważaniach o dehumanizacji, uma-
szynowieniu, ignorowane są świadectwa lotników, marynarzy, artylerzystów, za-
tem specjalistów, decydujących o metodach i skutkach używania nowoczesnych 
środków walki. A przecież dzięki takim autorom, jak dowódca korwety Bogumił 
Nowotny, artylerzysta Tadeusz Kudliński, służący w piechocie Karol Berger, 
czy interesujący nas szczególnie pilot Wiktor Willmann najpełniej wyraża się 
udział Polaków w wysiłku zbrojnym narodów Europy, występujących w imię 
zachowania tożsamości własnej oraz w obronie wartości uznanych za ogólno-
ludzkie. Wszyscy reprezentują korpus oficerski armii austro-węgierskiej, która 
za sprawą literackich reprezentacji, zresztą nie tylko polskich, stała się synoni-
mem złej logistyki, fatalnej aprowizacji kiepskiego morale, musztry pozorującej 
wyszkolenie bojowe i wreszcie figurą rozpadu monarchii Habsburgów, sygnu-
jącej porządek starej, zmilitaryzowanej Europy. Figurę taką odczytać można na 
przykład w powieści Josepha Rotha Marsz Radetzky’ego czy w Motorach Emila 
Zegadłowicza9. Mówmy jednak o wymienionych wcześniej autorach: przeszli 
podobny szlak bojowy, walczyli na froncie włoskim, komandor Nowotny zyskał 
rozgłos medialny na miarę rzecz jasna swojej epoki dzięki brawurowej akcji na 
Adriatyku10. Pokrewieństwo genologiczne wykazuje ich proza, czego dowodzą 
choćby tytuły utworów, swoiste intymistyce żołnierskiej. Wspomnienia wojenne 
lotnika korespondują więc z tomem Karola Bergera Na Podgorze. Garść wspo-
mnień z frontu włoskiego, przy czym narracja oficera piechoty poprzez porzą-

8 Zob. M. J. Olszewska, Człowiek w świecie Wielkiej Wojny…, op.cit., s. 44.
9 Por. J. Krzysztoforska-Doschek, Emil Zegadłowicz wobec pierwszej wojny światowej na 

podstawie „Motorów”, [w:] Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej…, op. cit.,  
s. 227-233.

10 „Prawie wszystkie czołowe gazety w monarchii opublikowały obszerne artykuły o pomyśl-
nym przebiegu rejsu w kanale Corsini […] W licznych dziennikach ilustrowanych pojawiły się 
obrazki z bitwy w kanale Corsini. Między innymi szkic berlińskiego malarza, profesora Willy Sto-
wera w ilustrowanym dzienniku wojny światowej. Posiadam jeszcze oryginalną akwarelę Schar-
fschutze w Kanale Corsini, którą mi pan Stower osobiście podarował w Berlinie”. B. Nowotny, 
Wspomnienia, Gdańsk 2006, s. 132.
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dek chronologiczny, sugerowany następstwem pór roku i przebiegiem służby 
oraz kampanii, wykazuje cechy dziennika. Tadeusz Kudliński z kolei swój Smak 
świata opatrzył podtytułem: Powieść biograficzna. Z punktu widzenia historii 
wojen i wojskowości istotny, a w kontekście dyskursu o nowoczesnej batalisty-
ce literackiej znaczący, pozostaje również fakt, że wymieni trzej autorzy uczest-
niczyli w zmaganiach nad Isonzo, gdzie w warunkach ekstremalnych stoczono 
dwanaście bitew. Zajmowali stanowiska bojowe w Alpach na wysokości ponad 
dwu tysięcy metrów, wykute w skałach; schroniskiem były kawerny drążone we 
wnętrzach gór metodami górniczymi. Dzięki relacjom Bergera, Kudlińskiego 
i Willmanna literatura polska zyskała niespotykany dotąd typ krajobrazu, zaś 
specyfikę jego doświadczania wymusiły warunki pola walki oraz strategia i tak-
tyka tych broni, w których służyli autorzy, a zarazem bohaterowie, uobecniający 
się w wojennych pejzażach, jako ich kreatorzy. Batalistyka polska miała szansę 
wprowadzenia elementów gry literackiej do tej pory nieznanych, takich jak te-
lefon, samochód, wysokogórska kolej linowa, podziemna kolejka elektryczna, 
winda, hełm szturmowy, blacha stalowa, płyta pancerna, drut kolczasty, pisto-
let Steyer, granat, szrapnel, miotacz min, wreszcie modele samolotów: Etrich, 
Brandenburg, Berg, D. III, (Albatros), czy silników lotniczych, na przykład 
Austro-Daimler. Willmann, podobnie jak Kudliński, podaje także nazwy uzbro-
jenia, wymyślone i używane tylko na froncie włoskim, którymi walczący tam 
żołnierze austro-węgierscy określali parametry niektórych dział nieprzyjaciela: 
„Tszin-Bum Geschutze”11. Oprócz wymienionych materiałów, maszyn i urzą-
dzeń, które, idąc fenomenologicznym tropem Bjonara Olsena, zaliczyć wypada 
do kategorii przedmiotów, rzeczy12, poznajemy zasady ich działania i obsługi. 
One też umożliwiają bohaterom lokowanie się w przestrzeni i orientowanie 
w niej siebie poprzez działania ukierunkowane po Heideggerowsku rozumianą 
poręcznością13. Ujawniony w ten sposób obraz żołnierza, uczestnika i projektan-
ta nowoczesnego pola walki skłania do rewizji dotychczasowych opinii o nie-
ludzkim, bo zmechanizowanym, charakterze działań na frontach I wojny świato-
wej. Należy przy tym pamiętać, że to nie „maszyny – zimna, nieludzka technika 
– stały się wcieleniem naszego nieautentycznego, zobojętniałego i wyalienowa-
nego nowoczesnego jestestwa”14. Proces rozpadu starej Europy sprowokowali 
ludzie w imię „autentycznych ludzkich i społecznych wartości”. O zasadności 
przeorientowania dyskursu o roli maszyn w wojnie światowej 1914-1918 prze-

11 W. Willmann, Wspomnienia wojenne lotnika. Ze wspomnień polskiego lotnika w armii aus-
tro-węgierskiej na podniebnych frontach I wojny światowej, Warszawa-Kraków 2014, s. 44. Dalej 
używam w nawiasie skrótu Wwl i podaję numery stron.

12 Zob. B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, 
Warszawa 2013, s. 240.

13 Ibidem, s. 113.
14 Ibidem, s. 144. Stamtąd kolejny cytat. Przedmiotem rozważań Olsena jest tu „Heideggerows-

ka interpretacja nowoczesnej techniki i kultury masowej”.
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konuje między innymi Tim Dant, rozważający socjologiczne aspekty myślenia 
o przedmiotach:

Kultura materialna stanowi niezmiennie kulturę człowieka, a autonomia przedmio-
tów jest mocno ograniczona. Rzeczy nie wchodzą ze sobą w stosunki społeczne: 
są naszymi wytworami i wytworami naszej kultury, która jest przecież be wątpie-
nia dziełem społeczeństwa i której część stanowią również przedmioty. Nowocze-
sność, wraz z gwałtownym rozwojem techniki i industrializacji, poszerzyła zakres 
i złożoność wielu rzeczy, z którymi pozostajemy w stosunkach społecznych.15

Można więc powiedzieć, że Willmmann jest świadom Heideggerowskiego 
paradoksu. Świadczy o tym manifestowana we Wspomnieniach… troska, z jaką 
pilot-obserwator mówi o rzeczach, nie tracąc jednak z pola widzenia człowieka, 
podmiotu wojennej makabry. Widać to podczas 12 kilometrowego marszu z fortu 
Flitscher Klause do dowództwa podgrupy, w ramach której lotnik miał wyko-
nać zadanie. Początkowy zachwyt nad krajobrazem alpejskim, znajdujący wy-
raz w poetyce impresjonistycznej (widać bowiem, jak „okoliczne góry, szczyty 
i skały, zalane falą promieni słonecznych, lśniły palącym blaskiem, głazy mieniły 
się gamą barw”; Wwl, 62), przerywa gorzka refleksja, dotycząca aksjologicznej 
kondycji człowieka. W górskim pejzażu nie widać ludzi, lecz o ich obecności 
świadczy destrukcja, której są sprawcami. Kulturę materialną reprezentują tu ru-
iny, rzeczy, w tym narzędzia, skonstruowane po to, by niszczyć:

Na łańcuchach górskich niewidzialne dla mnie roiło się tysiące ludzi, wrzało życie 
oddziałów frontowych. […] Teraz linia pozycji szła tuż prawie przy szosie. Znać było 
wszędzie ciężką rękę wojny; na sąsiednich wzgórzach sterczały zgliszcza i ruiny wio-
sek, roztrzaskane konary drzew, tu i tam walały się pogruchotane karabiny, szczątki 
rozbitych dział, połamane wozy i strzępy odzieży żołnierskiej. […] Tu… z gruzów 
zburzonego budynku sterczały końce luf armatnich – to znowu zamaskowane stano-
wisko baterii, tam usypisko głazów olbrzymich tworzyło przedpiersie dla drużyny 
piechoty, gdzie indziej znów załom skały taił pozycje karabinu maszynowego. […]

 Przy samej drodze spostrzegłem odłamki cegieł i kamieni sterczące z ziemi. 
Można się było tylko domyślać, że stały w tym miejscu siedziby ludzi i ongiś pły-
nęło życie spokojne. […] Wzrok się znuży, a w duszy powstał mimowolny wstręt 
do tego najmądrzejszego stworzenia, jakim jest człowiek. (Wwl, 64)

Obok wspomnianej już problematyki, relacja z pola walki wydaje się waż-
na również ze względu na kontekst autobiograficzny. Sporządzony tu na gorąco 
szkic sytuacyjny, a więc sposób widzenia i analizowania obrazu z wysokości 
piechura, a nie z kabiny lecącego samolotu, wystawiają najlepsze świadectwo 
absolwentowi Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt. Lecz właśnie w okresie 

15 T. Dant, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działania, style życia, 
przekład zredagował i poprawił J. Barański, Kraków 2007, s. 213.



110 JACEK ROZMUS

studiów młody kadet miał szansę realizować swoje pasje lotnicze. W tej samej 
dzielnicy Wiednia znajdowało się również lotnisko wojskowe, gdzie w tajemnicy 
przed przełożonymi i kolegami z Akademii poznawał budowę i zasady działania 
płatowców, uczył się pilotażu i niespodziewanie wykonał pierwszy samodzielny 
lot. Ćwiczył pod komendą jednego z pionierów lotnictwa, znanego w Europie ka-
pitana Mieczysława Millera. Oprócz zagadnień technicznych i terminologii zwią-
zanej ze szkoleniem lotniczym, jak „ruler”, „rulowanie”, czy „Hupferln”, dzię-
ki wprowadzeniu postaci wybitnego Polaka, kapitana armii austro-węgierskiej 
postawiona została kwestia narodowej tożsamości w dualistycznej monarchii. 
Willmann, jakkolwiek na froncie z radością rozpoznawał wiedeńczyków dzięki 
ich akcentowi, co sprzyjało zadomowieniu się porucznika lotnictwa w wojsko-
wej społeczności, wspominał, że Miller, „chociaż był w obcej służbie, […] przy 
każdej sposobności zaznaczał swoją polskość” (Wwl, 24). O wzajemnej toleran-
cji, sympatyzowaniu ze sobą różnych nacji w wielonarodowej cesarskiej i kró-
lewskiej armii świadczy sposób, w jaki Węgier, podoficer z personelu lotniska, 
przedstawił kadeta dowódcy eskadry: „Oto jeden ze zwariowanych kandydatów 
na lotnika, a w dodatku pański rodak, panie kapitanie” (Wwl, 16)

Teoria i praktyka nabyte dzięki studiom w Akademii procentowały podczas 
wykonywania zadań pilota obserwatora. Skoro jednak mowa o przedmiotach, 
niespotykanych dotąd w polskiej tradycji literackiej, oraz ich funkcji, warto po-
wiedzieć o kasecie z kliszami do aparatu fotograficznego, którego używał pilot 
obserwator. W masywie Monte Volaya znajdował się wąwóz, gdzie Włosi usta-
wili swoje baterie. Działa różnych kalibrów skutecznie ostrzeliwały pozycje ce-
sarskich i królewskich pododdziałów. Znajdowały się w polu martwym artylerii 
austro-węgierskiej. Pilotom wyznaczono więc zadanie wykrycia baterii nieprzy-
jaciela, sfotografowana wąwozu i dokonania pomiarów w celu podania współ-
rzędnych haubicom, które miały zniszczyć włoską artylerię. Zadanie okazało się 
trudne, ponieważ strome ściany powodowały, że wąwóz przez większość dnia 
pozostawał w cieniu. Światło słoneczne, a tylko dzięki niemu możliwe były ob-
serwacja i fotografowanie, docierało tam koło południa. Najwyżej dziesięć minut 
musiało wystarczyć załodze, by wykonać to zadanie. Za sterami samolotu Ban-
denburg zasiadł dowódca eskadry, „ambitny lotnik oraz powszechnie znany nar-
ciarz (kpt. Raoul Stoisavljevic)” (Wwl, 47). Widać więc, że w Alpach walczyli 
ludzie o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach, co w żaden sposób nie 
odpowiada wspomnianemu wizerunkowi armii austro-węgierskiej. Mimo sprzy-
jającej pogody i profesjonalnej załogi – zawiódł sprzęt fotograficzny. W dodatku 
zacięcie się kasety z kliszami omal nie doprowadziło do katastrofy lotniczej. Po-
irytowany pilot puścił stery, odwrócił się i zaczął okładać pięściami niefortun-
nego obserwatora. Wszystko rozegrało się na wysokości 3600 metrów, tuż nad 
szczytami Alp. Willmann zachował zimną krew, wymienił kasetę, pilot wykonał 
odpowiedni manewr i zadanie zrealizowano. Ludzkie działania, dodajmy – ze-
społowe, reakcje, napięcie psychiczne i jego rozładowanie wywołał przedmiot, 
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to tracący, to znów odzyskujący swoją poręczność. Ale to w ludzkich rękach 
znalazły się pociski ładowane do dział, kanonierzy ryglowali zamki, nastawia-
li celowniki i wreszcie oddawali strzał. Obserwator mógł więc zanotować, że 
„po kilku dniach armaty wrogie ucichły na zawsze” (Wwl, 49), oceniając w ten 
sposób skuteczność współpracy lotnictwa i artylerii. Nie trzeba dodawać, że sko-
ordynowane działania tych broni po raz kolejny rewidują złe opinie o potencjale 
i poziomie wyszkolenia sił zbrojnych Austro-Węgier.

Sposób wprowadzania nazw toponimicznych obszarów i miejsc stacjonowa-
nia, terytoriów obserwowanych i fotografowanych z samolotu, przemierzanych 
marszem lub samochodem, prowadzi do wniosku, że tok narracji wynika z rygo-
rów mapy sztabowej. Ruchy i pozycje wojsk, tereny walk korygowane są w tej 
narracji także za pomocą nazw geograficznych i ukształtowania terenu. Wojenne 
podróżowanie zaczyna się więc od studiowania mapy: „oddział, z którym miałem 
współdziałać, zajmował odcinek położony między słynną z zaciętych bojów nizi-
ną Flitsch a północnym łańcuchem Krasu” (Wwl, 51). Potem oficer z miasteczka 
Villach, gdzie jego eskadra miała lotnisko, idzie na kolej, by dostać się do Tarvis. 
Stamtąd samochodem ciężarowym jedzie do Rraibl. Możemy również prześledzić, 
jak rozwijała się pod koniec października 1917 r. „ofensywa austriacka Isonzo-
-Piawa” (Wwl, 88). Piechota atakowała, osiągając Tagliamento. Zaczęła forsować 
rzekę. Willmannn służył wtedy w 12 eskadrze należącej do armii feldmarszałka 
Boroevica. Atutem jego prozy są więc także fakty i postaci historyczne. 

Najpierw otrzymał przydział do 10 eskadry armii generała kawalerii Karla 
Tersztanszky’ego von Nadas, walczącej na Wołyniu. Po wspomnianej ofensy-
wie eskadry armii Boroevica otrzymały rozkaz dyslokacji w celu zajęcia lotnisk 
opuszczonych przez Włochów na nizinie Friuli w okolicach miasta Udine. Tra-
sa wiodła przez Haidenschaft, Gorycję, Cormons w kierunku Bolzano. Willman 
dowodził kolumną samochodową, czyli dwoma samochodami ciężarowymi 
i półciężarówką… i wiadomo, że była to połowa taboru eskadry. Samochody 
przemierzają terytorium, które za sprawą wielokrotnych narratywizacji autorstwa 
żołnierzy walczących na froncie włoskim zyskało wymiar przestrzeni heroicznej, 
trwającej w czasie mitycznym, obszaru zdefiniowanego, gdy jeszcze trwała woj-
na, jako historyczny. Rozegrany tam etos żołnierski zapisany w prozie Bergera 
i Kudlińskiego, czytelny jest również we Wspomnieniach Willmanna:

O zmroku przebyliśmy teren ostatnich walk w pobliżu Gorycji, a więc cudne jesz-
cze w roku 1915 Val di Rosę (Rosental) i samo miasto zupełnie już zniszczone, 
potem słynny historyczny Isonzo, toczący ponuro swe spienione fale; wreszcie 
przekroczyliśmy krwawe ongiś pozycje w okolicach góry Podgora i wyjechali-
śmy na pięknie utrzymaną szosę, wiodącą do Cormons, pozostawiając to bezludne 
wówczas miasteczko za sobą. (Wwl, 89)

Na szlaku bojowym Willmanna etos żołnierski ujawnił się przede wszystkim 
we współpracy lotnictwa z piechotą, która w stanie skrajnego wyczerpania w nie-
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sprzyjających warunkach atmosferycznych walczyła nad Piawą. Prawie dwie 
dywizje armii feldmarszałka Svetozara Boroevica przeprawiły się przez rzekę, 
utrzymywały, rozszerzały i umacniały zdobyte przyczółki, lecz skutkiem zdra-
dy nieprzyjaciel zniszczył mosty pontonowe, jak podkreślił Willmann „żmudnie 
i z wielkim bohaterstwem wybudowane” (Wwl, 98). Dywizje zostały odcięte od 
reszty wojsk; w pododdziałach pozbawionych zaopatrzenia wkrótce zapanował 
„głód i rozpacz” (Wwl, 99). Przed lotnikami postawiono zadanie, którego nigdy 
przedtem nie wykonywali. Całe eskadry – przy ogromnych stratach – z poświę-
ceniem zaopatrywały kolegów w „amunicję karabinową, konserwy, chleb, sól, 
słoninę, papierosy oraz inne materiały” (Wwl, 100).

Swój ostatni lot w służbie austro-węgierskiej Wiktor Willmann odbył za stera-
mi przywiezionego prosto z fabryki myśliwca Berg. Była to jednak dramatyczna 
droga powrotna, kończąca epokę w dziejach nowoczesnej Europy i zamykająca 
ważny okres w życiu młodego porucznika. Z żalem żegnał swojego psa, wil-
czarza, który wabił się Lot. Warto przypomnieć, że najsłynniejszy myśliwiec tej 
wojny Manfred von Richthoffen też miał ukochanego psa16. 

Piloci z uczuciem nostalgii patrzyli na swoje samoloty. Refleksje, które wy-
woływały kadłuby zużytych płatowców, przesiąknięte zapachem benzyny, oleju 
i smarów, pozostają tyle świadectwem myślenia historycznego, ile potwierdze-
niem fenomenologii Olsenowskiej, czy „bezgranicznej kreatywności” człowieka, 
jak rozumiał ją Lewis Mumford. I po raz kolejny przypomnieć w tym miejscu 
należy asa myśliwskiego Manfreda von Richtchoffena, który na co dzień chodził 
w czapce ułańskiej. Przemawia za tym refleksja Wilmanna, żegnającego swój 
statek powietrzny: „tak, jak ułan przywiązuje się do wierzchowca, jak żeglarz do 
łodzi – tak i lotnik przywiązuje się do swego samolotu” (Wwl, 134).

16 „Najpiękniejszym stworzeniem, jakie wydał kiedykolwiek świat, jest dog ulmerski – mój 
»kanapowiec« Moritz. [...] Spał ze mną w łóżku i został dobrze wychowany. Od Ostendy towarzy-
szył mi krok w krok i bardzo się z nim zżyłem. Z miesiąca na miesiąc był coraz większy i powoli 
z małego pieska kanapowego stał się całkiem sporym zwierzęciem.

Raz nawet zabrałem go do samolotu. Był moim pierwszym obserwatorem. Zachowywał się 
przy tym bardzo rozsądnie i z zainteresowaniem przyglądał się światu z góry.” M. von Richthofen, 
Wspomnienia Czerwonego Barona, przeł. J. Pasieka, Wrocław, roku wydania nie podano, s. 114. 
Obecność tych zwierząt w świecie Wielkiej Wojny zasługuje na uwagę. Psy, oprócz służby w od-
działach sanitarnych, towarzyszyły żołnierzom wielu formacji. Tadeusz Kudliński wspominał na 
przykład ulubieńca artylerzystów foksteriera Pika z łapami żółtym od ekrazytu. 
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„Po co piszemy?” – pyta w imieniu społeczności autorów Marek K. E. Baczew-
ski w eseju Warowną twierdzą jest mój głód, i odpowiada zaraz sam sobie: można 
wymienić sporo przyczyn mniej lub bardziej racjonalnych – pożądanie pieniędzy 
i sławy, potrzebę autoekspresji, „bo są tematy, którym nie sposób się oprzeć”, „po-
nieważ zaciągnęliśmy długi kulturowe, [i] wobec tej schedy literacka mordęga sta-
je się aktem kurtuazji”1. Autor ma jednak wątpliwości co do racjonalności takiej 
motywacji. „Czyżby jednak tym, co skłania nas do jedzenia, była znajomość do-
broczynnych skutków odżywiania?” – pyta dalej. 

Ależ taka ewentualność sprowadziłaby zagładę na cały gatunek! Do tego potrze-
ba raczej głodu. A zatem przyznajmy: żadna konwencja pożyteczności publicznej, 
żaden osobisty kontakt z Nadprzyrodzonym, żadne pieniądze i żadna sława nie 
tłumaczą w satysfakcjonujący sposób fenomenu twórczości literackiej. Racjona-
lizacje takie mogą przyozdobić finalny efekt wysiłków artysty – same w sobie nie 
stanowią jednakowoż rękojmi, że jakakolwiek sztuka będzie uprawiana. […] Two-
rzywo literackie nie zaspokaja żadnych uniwersalnych potrzeb. Istnieje tylko głód 
tekstu, tekstu, który potrzebuje jeszcze więcej tekstu […]2. 

1 M. K. E. Baczewski, Warowną twierdzą jest mój głód [w:] Była sobie książka, Mikołów 2011, 
s. 59. 

2 Ibidem, s. 60.
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Czy można ten głód zaspokoić? Czy możliwe jest nasycenie? Według Ba-
czewskiego: 

Tekst okazuje się spełnieniem prowizorycznym. Obiekt pragnienia, Inny, oddala się 
od nas tym bardziej, im bardziej ku niemu piszemy. Samo zaś pragnienie kieruje się 
na inny tekst. Piszę z głodu, ale utwór, który powstaje za sprawą głodu pisania, jest 
tylko kolejnym głodem. Jak można mówić o nasyceniu, jeśli naszym pożywieniem 
jest głód? Odczuwam głód tworzenia i tworzę inny głód. Oto mój los3. 

Wielu pisarzy mogłoby się zapewne pod tym cytatem podpisać; wśród tych, 
którzy zrobiliby to z największym przekonaniem, byłby Franz Kafka, któremu 
pisanie było potrzebne do życia. Jakkolwiek patetycznie brzmi ta opinia, znajduje 
ona potwierdzenie w licznych wypowiedziach przyjaciół i biografów Kafki, lite-
raturoznawców, a co najistotniejsze, samego pisarza: 

Literatura była dla autora Procesu nie tyle nawet surogatem życia czy jego ekwiwa-
lentem, ile samym życiem, jego rdzenną formą4. 

Tym jednak, co Kafka w swoim życiu uważał za sprawę podstawową – jedyną, 
która usprawiedliwiała niejako codzienną rutynę biurową i samotność w krępującej 
dorosłego mężczyznę atmosferze domu rodziców – była jego praca literacka5.

Pisanie było dla niego (jak sformułował to w jednym ze swoich dzienników) „for-
mą modlitwy”6. 

Interpretowanie utworów artysty poprzez odniesienie ich do biografii może 
wydawać się uproszczeniem; Maria Janion nazywa takie objaśnianie dramatu bo-
haterów Kafki prostackim tłumaczeniem psychologicznym. Jednak u tego kon-
kretnego pisarza powiązanie między jego życiem a prozą zdaje się silniejsze niż 
u jakiegokolwiek innego autora. 

W powszechnej świadomości Franz Kafka jawi się jako człowiek nadwrażli-
wy, neurotyczny, przytłoczony rzeczywistością, bojący się prawdziwego życia, 
niezdecydowany, niepotrafiący „odciąć pępowiny”, ożenić się i wyprowadzić od 
rodziców, cierpiący z powodu przymusu zarabiania na życie nudną pracą (praw-
nika w instytucji ubezpieczeniowej) i niemożności realizowania się w pisaniu do 
takiego stopnia, jak by pragnął. Wiele z tych przekonań ma pokrycie w faktach, 
choć można na życie Kafki spojrzeć i w inny sposób. Janusz Rudnicki na przy-
kład pisze o Franzu przewrotnie: 

3 Ibidem, s. 61-62.
4 M. Janion, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa, 2001, s. 180.
5 M. Wydmuch,  Franz Kafka, Warszawa 1982, s. 6.
6 M. Brod, Franz Kafka – opowieść biograficzna, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1982,  

s. 282.
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Nie nudził się w pracy. Wiadomo już, że nie była wcale jego koszmarem, choć zda-
rzało mu się złorzeczyć na nią w dziennikach i listach. Za skórę zaszła mu fabryka 
azbestu, w którą jako udziałowca wmanewrował go ojciec. Ale już nie posada w za-
kładzie ubezpieczeń, gdzie szanowany i doceniany awansował na nadinspektora, 
a pismo zarządu o niezbędności pracy, którą wykonuje, uchroniło go od służby 
wojskowej w czasie wojny. Przełożony jego był jak bratnia dusza, petenci czekali 
pod drzwiami w kolejce, a oni czytali sobie na głos wiersze. […] Miał więc Kaf-
ka warunki do pisania cieplarniane, miał i czas (pracował tylko do godziny 14!), 
i miejsce, kiedy mieszkał z rodzicami, ci jakoś tam, nerwy trzymając na wodzy, 
przełykali jego pisanie w nocy, a spanie w dzień7. 

Faktem jest na pewno, że życie Franza Kafki naznaczone było permanentnym 
konfliktem z ojcem, jeśli nawet nie zawsze wyrażanym wprost, to przeżywanym 
przez pisarza wewnętrznie. Hermann Kafka wyznawał wartości i wykazywał ce-
chy typowo mieszczańskie, żeby nie powiedzieć: filisterskie. Najwyższą war-
tością było dla niego społeczne uznanie, dlatego dzieci posyłał do niemieckich 
szkół w Pradze, aby łatwiej mogły wejść do niemieckojęzycznej wyższej war-
stwy. Wierzył w zdobycie solidnej posady, założenie rodziny, posiadanie dzieci 
– w zwyczajne, tradycyjne życie. Nie rozumiał wrażliwego, delikatnego syna, 
drażniły go jego przyzwyczajenia, które uważał za dziwactwa. Franz przez pra-
wie całe życie mieszkał z rodzicami, chodził do pracy i marzył o całkowitym 
oddaniu się literaturze. Zakochany był nieraz, jednak nie potrafił się zdobyć na 
małżeństwo. Bardzo chciał się uniezależnić od rodziców, a zarazem bał się stać 
podobny do ojca, zagubić w prozaicznej codzienności i pogrążyć w mieszczań-
skim samozadowoleniu. Paradoksem było to, że miał świadomość, iż decydując 
się na samodzielność, wprawdzie oddali się od ojca, lecz jednocześnie powtórzy 
jego drogę życiową. 

Kafka deklarował niejednokrotnie w swoich pismach, że rodzina jest w jego 
odczuciu ogromną wartością. „Ożenić się, założyć rodzinę, przygarnąć wszyst-
kie dzieci, które przyjdą na świat, dać im utrzymanie w tym niepewnym świe-
cie i jeszcze poprowadzić przez życie to jest według mego przekonania szczy-
tem wszystkiego, co może udać się człowiekowi” – pisał w Liście do ojca8. 
Tam również próbował wyjaśnić, dlaczego sam nie jest w stanie się na ten krok 
zdobyć: 

To przy próbie małżeństwa spotyka się w moich stosunkach z Tobą pozornie dwoja-
kie przeciwieństwo, tak silne, jak poza tym nigdzie więcej. Małżeństwo jest z pew-
nością rękojmią najskuteczniejszego uwolnienia siebie i niezależności. Miałbym 
rodzinę, najwyższą wartość, którą według mnie można osiągnąć, a więc taką samą 
najwyższą wartość, jaką Ty osiągnąłeś, i dorównałbym Ci […] ale w tym tkwi wła-
śnie już problem. To za wiele, tyle nie da się osiągnąć. To tak, jak gdyby człowiek 
został uwięziony i nie tylko miałby zamiar uciec, co może byłoby osiągalne, lecz 

7 J. Rudnicki, Zakochany Kafka, „Książki. Magazyn do czytania” 2014, nr 1, s. 57-58.
8 F. Kafka, List do ojca, przeł. J. Sukiennicki, Warszawa 1979, s. 35.
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nadto jeszcze, i to jednocześnie, chciałby przebudować więzienie w pałac letni dla 
siebie. Jeśli jednak ucieknie, to nie przebuduje, a jeśli przebuduje, to nie ucieknie. 
Jeśli ja, będąc w tym szczególnie niefortunnym stosunku do Ciebie, zechcę usamo-
dzielnić się, to muszę zrobić coś, co nie będzie miało w miarę możności żadnego 
związku z Tobą […]9.  

 
Mimo wszystko wybierał jednak spełnienie – aczkolwiek także niedosko-

nałe – w alienacji i w pisaniu, zamiast w założeniu rodziny. Wyczuwał, że je-
śli chce pisać, dotychczasowa izolacja i poczucie wyobcowania temu dążeniu 
sprzyja:

myślał o tym, by poświęcić się wyłącznie pisaniu, brakło mu jednak wewnętrznej 
siły, odwagi i zdecydowania, by podjąć to ryzyko. Jakieś skryte, wpojone zapewne 
wraz z wychowaniem i chyba niezupełnie świadome wyobrażenie o właściwym, 
dobrym życiu, podszeptywało mu, że i biuro jest na swój sposób konieczne, przy-
dając pozorów normalności i zdrowej przeciętności wszystkiemu, co czynił, a tym 
samym godząc go ze światem10. 

Praca w biurze i literatura może nie wykluczały się całkowicie, ale przeszka-
dzały sobie nawzajem. Pracując – choćby i tylko „do godziny 14” – Kafka nie był 
w stanie poświęcić się swojej pasji, zaspokoić swego głodu pisania. 

W niewielkim opowiadaniu z 1922 roku Kafka przedstawił w pewnym sen-
sie swój niedościgły ideał – człowieka, który dla sztuki rezygnuje całkowicie 
z uczestnictwa w świecie rzeczywistym. Jego sztuka jest – co być może zna-
mienne – związana z głodem. Tytuł, pod którym znany jest ów tekst w Polsce, 
Głodomór, nie oddaje w pełni znaczenia oryginału: Ein Hungerkünstler to do-
słownie „artysta głodu”, ktoś, kto z głodowania czyni sztukę. Bohater spędza całe 
dni w specjalnej klatce, nie przyjmując żadnych pokarmów, a ludzie przychodzą 
go oglądać. Po czterdziestu dniach, ustalonych przez impresaria, następuje uro-
czysty koniec pokazu, gra orkiestra, ludzie wiwatują, głodomór przyjmuje hołdy 
i może wreszcie się najeść, co nawiasem mówiąc, nie jest wcale (wbrew pozo-
rom) jego marzeniem. 

Po pewnym czasie gawiedzi nudzi się oglądać głodomora, wieje wiatr zmian, 
modne stają się inne rozrywki. Artysta zostaje przeniesiony wraz ze swą klatką 
do dużego cyrku i umieszczony w pobliżu klatek dzikich zwierząt. Teraz mało 
kto przychodzi oglądać głodomora dla niego samego; jeśli w ogóle, ludzie przy-
stają przy nim na chwilę w drodze do zwierząt. Ostatecznie głodomór umiera 
w swojej klatce, całkiem zapomniany.

„Artystów głodu” świat znał na długo przed ukazaniem się opowiadania Kaf-
ki. Już w średniowieczu notowano wiele przypadków anorexia mirabilis (łac. 
cudowny brak łaknienia). Osoby nieprzyjmujące przez wiele tygodni jedzenia 

9 Ibidem, s. 39.
10 M. Wydmuch, op. cit., Warszawa 1982, s. 6.
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były prawie wyłącznie płci żeńskiej. Post ścisły łączyły z innymi formami umar-
twiania się, jak czystość płciowa, samobiczowanie, noszenie włosiennicy, spanie 
na łożu z cierni i inne, a wszystko to czynione było na chwałę Bożą. Wiele po-
szczących utrzymywało, że doznały poprzez owe praktyki oświecenia duchowe-
go. Okres renesansu, w którym zaczęto uważać owe praktyki za herezję, ukrócił 
je w dużym stopniu, co nie znaczy, że całkowicie ich zaprzestano. Wielu „głodo-
morów” obu płci zostało zapoznanych, są jednak tacy, o których świat pamięta, 
wśród nich np. Marthę Taylor i Evę Vliegen (w XVII w.), a bliżej naszych czasów 
Dr. Henriego Tannera i Engeltje van der Vlies (XIX w.) czy Therese Neumann 
i Willy’ego Schmitza (wiek XX).

Dlaczego ci ludzie się dobrowolnie głodzili? W artykule Fasting Wonders Ru-
ben de Somer twierdzi, że niektórzy motywowani byli wiarą, ale większość robi-
ła to dla zysku. Belg o nazwisku Simon tłumaczył podobno, iż głoduje ze wzglę-
dów humanitarnych: chciał jakoby udowodnić górnikom, zawsze narażonym na 
zasypanie pod ziemią, że w razie konieczności mogą obyć się bez jedzenia dłużej 
niż sądzą. Simon jednak pobierał przy tym za swą działalność humanitarną cał-
kiem przyzwoite wynagrodzenie. Inni twierdzili, że poświęcają się dla nauki lub 
poszczą w celach zdrowotnych.

W przypadku osób nieprzyjmujących przez długi czas jedzenia i twierdzą-
cych, że przy życiu utrzymuje je boska Opatrzność, nierzadko wcześniej czy póź-
niej stwierdzano, że potajemnie odżywiały się one przy użyciu różnych zmyśl-
nych sposobów ukrywanych przed ludźmi. Większość głodujących przyjmowała 
płyny, niektórzy z rozpuszczonymi w nich narkotykami.

De Somer konkluduje, że niezależnie od tego z jakich powodów ludzie ci 
pościli, na pewno jedno mieli ze sobą wspólne: potrzebę zwrócenia uwagi, wzbu-
dzenia zainteresowania. Motywacja ta nie różni się zbytnio od niektórych sytu-
acji współczesnych: ludzie podejmują głodówki z powodów politycznych, arty-
stycznych (różnego typu performance), chcąc zwrócić uwagę jeśli nie na siebie, 
to na jakąś istotną dla nich sprawę, a i zaburzenie psychiczne anorexia nervosa 
– daleka kuzynka anorexia mirabilis – jest przecież najczęściej wołaniem o zain-
teresowanie, uwagę, uczucie.       

Z jakiego powodu pościł głodomór z opowiadania Kafki? Nasuwałaby się 
odpowiedź, że on, jak wszyscy wymienieni, także łaknął po prostu uwagi i uzna-
nia dla swej sztuki. A jednak, mimo że je miał (lub miewał), nie wydawał się 
szczęśliwy.

Tak przeżył z regularnymi, małymi przerwami na odpoczynek wiele lat, w po-
zornym blasku, czczony przez świat, najczęściej jednak w posępnym nastroju, 
który wciąż się pogarszał, jako że nikt nastroju tego nie brał na poważnie. Czym 
można było go pocieszyć? Czego mu jeszcze brakowało? A kiedy znalazł się 
jakiś poczciwiec, który okazywał współczucie i chciał mu wyjaśnić, że powo-
dem jego smutku jest prawdopodobnie głód, mogło się wydarzyć, zwłaszcza 
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w późniejszym okresie głodówki, iż głodomór odpowiadał wybuchem wście-
kłości i ku powszechnemu przerażeniu zaczynał szarpać niby zwierz okrato-
wanie klatki11. 

Głodomór mógł mieć powody do przygnębienia. Prawdopodobnie wyczuwał, 
że zainteresowanie gapiów nie łączy się z autentycznym podziwem i szacunkiem 
dla jego sztuki. Ludzie byli zaledwie zaciekawieni, a było to zaciekawienie ra-
czej niezdrowe, voyeurystyczne, w dodatku wynikające z przemijającej mody, 
co wykazał upływ czasu. Kunsztu głodomora nikt tak naprawdę nie szanował.  
W dodatku mu nie dowierzano. Dozorcy siadali w nocy w odległym kącie i od-
dawali się zapamiętałej grze w karty, po to by głodomór się nieco pokrzepił – nie 
mieli wątpliwości, że posiada on jakieś ukryte zapasy. „Przecież nikt nie mógł 
ustawicznie, co dzień i co noc, trzymać straży przy głodomorze, nikt więc nie 
mógł stwierdzić na własne oczy, czy rzeczywiście głodował stale i uczciwie”12.

Magdalena Skrzypczak w artykule Po(mór) egzystencjalny stwierdza: „Jest to 
postać, która niknąc w oczach, na własną prośbę, jawi się patrzącemu jako figura 
zupełnie obca, a obcość ewokuje zarówno strach jak i grozę”13. Jako obcy, dzi-
wak, indywiduum, głodomór zostaje wykluczony poza wspólnotę oglądających. 
Baczewski wskazuje z kolei na społeczną naturę komfortu: zauważa, że społecz-
ność, która wyklucza głodomora, jest społecznością połączoną komfortem, pole-
gającym choćby tylko na nieodczuwaniu głodu. „Cywilizowana wspólnota usu-
wa z przestrzeni publicznej spektakularne formy ubóstwa” – pisze. „Zbiorowość 
nie zna głodu; w przeciwnym razie nie byłaby zbiorowością. To właśnie potrzeba 
sytości sprawia, że zaczynają postrzegać siebie jako wspólnotę; wspólnota zaś 
stawia przed nimi żelazny warunek: nie będziecie się przyznawać do głodu”14. 
Przyznawanie się do głodu jest źle widziane. Jeśli uznamy jednak, że głód to 
odczucie ludzkie, coś, co „nie jest nam obce”, skąd obawa przed przyznaniem się 
do tego faktu publicznie? „Czyżby decydujące znaczenie miało ogólne negatyw-
ne nacechowanie głodu jako instrumentu podszytego prymitywizmem?” – pyta 
Baczewski15.

Głodomór, który nie tylko przyznaje się do głodu, ale nawet szczyci się swoim 
stanem, postrzeganym przez ogół jako coś „niecywilizowanego” i „prymityw-
nego”, zostaje przez ów ogół odrzucony jako freak, wybryk natury, którego inni 
nigdy nie zrozumieją. 

11 F. Kafka, Głodomór [w:] Nowele i miniatury, przeł. R. Karst i A. Kowalkowski, Gdynia 1991, 
s. 170.

12 Ibidem, s. 167.
13 M. Skrzypczak, Po(mór) egzystencjalny, „Fragile. Pismo kulturalne” 2013, nr 1 „Jedzenie”, 

s. 17.
14 M. K. E. Baczewski, op. cit., s. 69-70. 
15 Ibidem, s. 61.
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Skrzypczak zauważa jeszcze jedną analogię między bohaterem opowia-
dania a jego autorem. „Głodomór zastanawia się, czy przypadkiem nie »wy-
chudł na skutek niezadowolenia z samego siebie«. W kontekście nieustanne-
go niezadowolenia można przypomnieć w tym miejscu, że Kafka wielokrot-
nie w swoim   dzienniku porusza tę kwestię i wspomina o instynkcie obrony, 
który nie cierpi u niego »najmniejszego trwałego zadowolenia«”16. Istotnie, 
lektura Dziennika Kafki dostarcza wielu dowodów na jego paradoksalne po-
czucie dyskomfortu z każdego przejawu zadowolenia. Autor zwierza się, że 
ma świadomość, iż za każde uczucie zadowolenia i szczęścia trzeba zapłacić, 
że uczucie takie wzbudza w nim niepokój, wreszcie, że wrażenie zadowolenia 
go „prześladuje”. 

W wielu językach zadowolenie i zaspokojenie (także głodu) wyraża się tym 
samym słowem, pochodzącym z łacińskiego satisfacere (satis – dosyć, facere – 
czynić). Niezadowolenie byłoby więc brakiem zaspokojenia (nasycenia), względ-
nie brak zaspokojenia (nasycenia) to niezadowolenie. W kontekście Dziennika 
Kafki można, jak się wydaje, zaryzykować tezę, że głód (pojmowany egzysten-
cjalnie) był mu emocjonalnie bliższy niż nasycenie.

Wracając zaś do głodomora i przyczyn jego niezadowolenia – nie zapominaj-
my, że głodomór jest perfekcjonistą, i jako taki, nigdy nie jest w pełni zadowolo-
ny z jakości swego występu. Gdy czterdziestodniowa głodówka dobiega końca, 
fetowany i obdarzany hołdami artysta zamiast odczuwać zadowolenie (nasyce-
nie?), staje się przygnębiony, bo impresario nie pozwala mu przedłużyć pokazu 
i doskonalić kunsztu. 

„Zawsze – zemści się na tobie: BRAK!...” pisał Norwid w Fortepianie Szo-
pena, ubolewając nad niedoskonałością ludzi – odbiorców sztuki, którzy najczę-
ściej nie rozumieją wielkich dzieł. Motyw niezrozumienia artysty przez niezbyt 
wyrafinowaną widownię występuje oczywiście również w Głodomorze. Jak już 
zauważyliśmy, gawiedź traktuje bohatera bez szacunku, odrzuca go jako tego, 
który bez żenady przyznaje się do głodu przed jej cywilizowaną, nasyconą spo-
łecznością, nie pojmującą sensu jego postu. Sam głodomór zresztą stawia się na 
pozycji outsidera, czując, że do nich nie przynależy. „Spróbuj wyjaśnić komuś 
sztukę głodowania! Kto tego nie czuje, temu niepodobna wyjaśnić”17 – trudno nie 
dostrzec w nim pychy.

Jednak jest jeszcze i inny problem. Otóż pod koniec opowiadania okazuje się, 
że głodomór nie dlatego pościł, że bohatersko zdołał zapanować nad głodem, 
tylko po prostu nie znalazł nigdy w życiu niczego, co by mu smakowało. Gdy 
po czterdziestu dniach kończyło się jego przedstawienie i wolno mu było zabrać 
się do jedzenia, sama myśl o nim przyprawiała go o mdłości. Stawia to pod zna-
kiem zapytania esencję jego sztuki: czy była to sztuka, skoro „artysta” w gruncie 

16 M. Skrzypczak, op. cit., s. 17.
17 F. Kafka, Głodomór, op. cit., s. 173.
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rzeczy prawie się nie starał? Czy jego dzieło było wielkie? Czy jest go za co 
podziwiać?  

„On jeden wiedział, poza nim nikt z wtajemniczonych nie wiedział o tym, jak 
łatwo się głoduje. Była to najłatwiejsza rzecz w świecie”18. 

Wydmuch konkluduje: „Samo wyrzeczenie, choćby podejmowane w naj-
chwalebniejszej sprawie, nie jest zatem sztuką żywiącą ani iluminującą, nie pro-
wadzi do nowych obszarów wiedzy, nie prowokuje zmian w świadomości, a je-
dynie koncentruje się na samym sobie jako jednostajny fanatyzm”19.

Może ów na ogół posępny nastrój głodomora wyrasta z jego wyrzutów sumie-
nia, ze świadomości, że właściwie oszukuje swoją widownię?   

Kontynuując porównania między bohaterem a jego twórcą: Kafka kazał Mak-
sowi Brodowi spalić po swej śmierci wszystkie swoje rękopisy. Czy również 
miał poczucie winy, wrażenie, że oszukał – swoich bliskich, zakochane w nim 
kobiety, z którymi nie związał się do końca? Czy kierowała nim skromność lub 
kompleksy? Czy wręcz odwrotnie, przeważyła pycha, uznanie, że jego sztuka nie 
jest jeszcze dość dobra, by pokazać ją światu?

Wielu literaturoznawców zauważa pewne wspólne motywy w Głodomorze 
i w o wiele szerzej znanym opowiadaniu Kafki Przemiana. Dzieli je sporo czasu 
(z perspektywy krótkiego życia Kafki), jako że to drugie napisane zostało w roku 
1915. Jednak bohaterami obu są, jak ujmuje to Maria Janion, wygnańcy. Jednost-
ki wyalienowane ze społeczności, tracące ze społecznością kontakt – głodomór 
z widownią, Gregor Samsa ze swą rodziną – bledną, aż w końcu całkiem zanikają 
– i nikt z tego powodu nie cierpi, nie odczuwa ich braku. 

W Przemianie Gregor Samsa któregoś dnia budzi się i stwierdza, że zamienił 
się we wstrętnego robaka. Rodzina reaguje odrazą, przerażeniem, wstydem. Nie 
chcą mieć syna i brata, który wygląda paskudnie, z którym nie można się porozu-
mieć, i który przestał chodzić do pracy i zarabiać. Do pewnego stopnia starają się 
udawać, że problem nie istnieje – dopóki Gregor siedzi zamknięty w swoim po-
koju. Jedynie siostra podaje mu jedzenie. Ale właśnie tu również jedzenie, a wła-
ściwie jego niedostatek, staje się przyczyną zagłady: oto Gregor-robak stwierdza, 
że przestały mu smakować potrawy, które dotąd lubił: ulubione mleko, kartofle 
czy mięso. Nie może nawet znieść ich zapachu. Bierze do ust kęs potrawy, chwi-
lę trzyma i wypluwa. „Nie brak mi przecież apetytu – powiedział sobie Gregor, 
pełen troski – ale nie na te rzeczy”20. Inaczej niż w przypadku głodomora, który 
nie znalazł nigdy potrawy, która by mu smakowała, Gregor dawniej lubił wie-
le dań, ale przestał czerpać z nich przyjemność. Z czasem prawie przestał jeść, 
osłabł, trudno mu było się poruszać. Paradoksalnie, to właśnie pożywienie staje 
się pośrednio przyczyną śmierci bohatera. Oto pewnego razu Gregor wypełza 

18 Ibidem, s. 167-168.
19 M. Wydmuch, op. cit., s. 44.
20 F. Kafka, Przemiana, przeł. J. Kydryński, ebook, Polska Biblioteka Internetowa, Masterlab, 

2013, s. 42.
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z pokoju, a na ten widok ojciec (postać ojca także jest nie bez znaczenia) zaczyna 
w niego rzucać jabłkami. Jedno z jabłek wbija się robakowi w tułów i stopniowo 
w nim gnije.

Gdy Gregor umiera, jest tak wychudzony i zasuszony, że służąca wymiata 
go miotłą, niczym śmieć. Koniec Gregora Samsy jest zatem podobny do końca 
głodomora, który zostaje przypadkiem odkryty między źdźbłami słomy, również 
wyschnięty, osłabły i zanikający.      

Życie Franza Kafki upłynęło pod znakiem niemożności zaspokojenia jakie-
gokolwiek głodu do syta, wydostania się z potrzasku, adekwatnej reakcji na 
coraz większe naciski, by wreszcie się ożenił. „Wyzwoleniem stała się choro-
ba”21 – pisze Wydmuch, zaś przyjaciel Kafki, Max Brod: „O pierwszym krwo-
toku, zwiastującym gruźlicę, wyraził się (określając w ten sposób chorobę jako 
wręcz ostatnie wyjście z ówczesnych trudności związanych z zamierzonym 
małżeństwem): »Moja głowa bez mojej wiedzy porozumiała się z płucami«”22. 
O schorzeniach psychosomatycznych zaczęto mówić już w początkach XIX 
wieku. Dziś powszechne już jest przekonanie, że wiele problemów fizycznych 
może być następstwem zdarzeń wywołujących emocje, szczególnie sytuacji 
konfliktowych i tłumionych frustracji, zwłaszcza jeśli się powtarzają. Wydaje 
się, że sam Kafka wyczuwał, że choroba może być niejako wywołana przez 
jego własny organizm, który tym sposobem szuka ucieczki przed konfliktami, 
usiłuje się zwłaszcza salwować z pułapki społecznej, rodzinnej i towarzyskiej 
presji ożenku, na samą myśl o którym pisarz wpadał w panikę. Gdyby iść tym 
tropem, można by się pokusić o porównanie końca, jaki spotkał Franza Kafkę, 
do tego, jak skończyli bohaterowie jego dwóch omówionych wyżej opowiadań. 
Obaj ostatecznie umarli z głodu; choć przywiodły ich do tego różne przyczyny, 
obaj nie mogli znaleźć odpowiedniego pożywienia. Jeśli przyjąć, że gruźlica 
Kafki była chorobą psychosomatyczną, którą wywołał jego własny organizm, 
może się okazać, że w sensie metaforycznym on także zmarł wskutek niemoż-
ności znalezienia sposobu na zaspokojenie głodu, a wręcz wielu „głodów”, któ-
re go nękały. 

W twórczości Kafki znajdują odzwierciedlenie uniwersalne refleksje na 
temat roli artysty – jego znaczenia w świecie, wizerunku w oczach innych, 
wiecznych wątpliwości co do znaczenia sztuki, ciągłej szamotaniny między 
kompleksami a pychą, jednak równocześnie jego utworów nie sposób postrze-
gać w oderwaniu od jego własnego życia. I w Gregorze, i w artyście głodu 
odbijają się pewne wątki z autobiografii autora. Robak-Gregor może symbo-
lizować rozczarowanie rodziny, szczególnie ojca, tym, czym się stał, zaprze-
paszczając jakiekolwiek nadzieje co do jego przyszłości, oraz upokorzenie i żal 

21 M. Wydmuch, op. cit., s. 6.
22 M. Brod, op. cit, s. 104.
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syna. Głodomór zaś – im więcej odnosił sukcesów, tym mniej prawdy było 
w jego sztuce. Swoiste wyzwolenie nastąpiło dopiero, gdy umierał, mógł wtedy 
wyznać swoją prawdę i odejść z lżejszym sercem. Nadużyciem byłoby stwier-
dzenie, że śmierć Kafki stała się wyzwoleniem dla jego sztuki, bowiem jego 
utwory nie były powszechnie znane jeszcze przez kilka dziesięcioleci, jednak 
prawdopodobnie stała się wyzwoleniem dla niego samego z życia naznaczone-
go nienasyceniem.



ROCZNIK PRZEMYSKI t. 53 
LITERATURA I JĘZYK z. 2 (21) 2017

MAREK KARWALA (Kraków)

„W PRZEDSZKOLU NASZYM NIE JEST ŹLE…”.  
MOTYW DZIECIŃSTWA W UTWORACH  

JACKA KACZMARSKIEGO

Abstract

 “our kindergarten iS all right…”  
the motif of childhood in the work of JAcek kAczmArski

Summary
The article is dedicated to the poetry of Jacek Kaczmarski, best known for his protest songs and 

often referred to as “the bard of Solidarity”. But he is a more versatile artist than he appears to be 
in the political songs for which he is chiefly recognized. Kaczmarski often featured children in his 
poetry for adult audience. The figure of the child in his poems can represent different meanings and 
belongs to different contexts: politics (the dominant one), family life (the source of strong emotions 
and noble lyricism), and philosophy (the antinomy between youth and old age as an ongoing inter-
action that connects spontaneity and wisdom).

Key words: allegory, irony, myth, bard, “Solidarity”, martial law in Poland

Nieżyjący już od kilku lat poeta i pieśniarz (chociaż nie można zapominać 
także o jego prozie) w dalszym ciągu budzi skrajne emocje; głosy krytyki są nie-
jednokrotnie rozbieżne; fani organizują koncerty jemu poświęcone, a z drugiej 
strony słychać głosy odsądzające go od czci i wiary zarówno jako artystę, jak 
i człowieka. Może to i dobrze, bo taki diapazon sądów i opinii zdaje się świad-
czyć, że Jacek Kaczmarski był osobowością wyrazistą…

Utwory literackie pisał od najmłodszych lat1 i warto dodać, że często wyni-
kały one z chęci nawiązania bliższych kontaktów z rodzicami (wychowywał się 
w domu dziadków), którzy pochłonięci działalnością artystyczną nie poświęcali 
synowi zbyt wiele czasu. Za to wspomniani dziadkowie bardzo starannie trosz-
czyli się o wszechstronną edukację wnuka, co zaowocowało rozległą, erudycyjną 

1 W obszernej Antologii poezji Jacka Kaczmarskiego (Warszawa 2012, ss. 1128) jako pierwsza 
została zamieszczona Ballada o istotkach datowana na 1971 rok, gdy Jacek miał zaledwie czterna-
ście lat, a warto pamiętać, że w tym czasie pisał już od kilku lat. Cytowane w niniejszym artykule 
utwory Jacka Kaczmarskiego będą pochodzić z tego wydania, a obok ich tytułów zamieszczane 
będą jedynie numery stron.
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wiedzą, jaką posiadł artysta i wiele razy robił z niej użytek w pieśniach i pio-
senkach. Czas, na który przypadła wczesna młodość urodzonego w 1957 roku 
Jacka Kaczmarskiego (lata licealne i studia polonistyczne), oznaczał gwałtowne 
rozbudzenie świadomości narodowej, rodzenie się ruchów niepodległościowych, 
powstawanie nielegalnych organizacji patriotycznych, wybór Karola Wojtyły na 
Piotrowy tron, powołanie do istnienia legalnej „Solidarności”, a następnie próbę 
dramatycznego jej stłumienia przez wprowadzenie stanu wojennego, w końcu 
zejście do podziemia działalności opozycyjnej… W tym klimacie niezwykłą po-
pularnością zaczęły cieszyć się jedynie niektóre utwory Kaczmarskiego, to zna-
czy te, które wiązały się lub które wiązano z bieżącymi wydarzeniami. Należały 
do nich: Obława (napisana już w 1974 roku), Mury (z roku 1978), potem doszła 
jeszcze Nasza klasa (1983/87) i co najwyżej kilkanaście im podobnych. Pragma-
tyka dnia codziennego wyniosła artystę na wyżyny, czyniąc zeń barda, budując 
wokół niego legendę, ale z drugiej strony oświetlała go tylko jednym promieniem, 
wyrazistym – to prawda, ale przecież nie oddającym całego spektrum tematów, 
jakie już wtedy obecne były w dorobku tego jakże wszechstronnego autora.

Sam Kaczmarski, kiedy powrócił z emigracji do kraju, wiele uczynił dla uzu-
pełnienia, poprawienia i pogłębienia swojego wizerunku. Nie było to zadanie 
proste, chciał się jednak wyzwolić z mitów, jakie narosły wokół jego osoby. Pisze 
o tym m.in. biograf poety, Krzysztof Gajda:

Bezpośredni kontakt z publicznością po latach emigracji wykazał przerost mito-
logii osnutej wokół postaci Kaczmarskiego nad rzeczywistym odbiorem jego pro-
pozycji artystycznej. Trasa koncertowa w 1990 roku uświadomiła mu, że masowy 
odbiór jego twórczości sprowadza się do kilku słów-kluczy oraz żądania wciąż tych 
samych utworów, które zdołały się stać środowiskowymi hitami, w najgorszym 
tego słowa znaczeniu. Podczas koncertów publiczność wypełniająca ogromne sale 
[…] klaskała w rytm Murów, jakby to była zabawowa przyśpiewka. […] Wielu 
miało mu za złe, że całe lata osiemdziesiąte spędził za granicą, na ciepłej posadce 
w Radiu Wolna Europa. Innych drażnił alkohol, którego spożywanie w nadmier-
nych ilościach nie przystawało do patetycznego wizerunku poety wieszcza, jakim 
chciano go ciągle widzieć. Wśród dotychczasowych sympatyków zaczęły się po-
jawiać wyraźne różnice zdań. […] Zabiegiem autoterapeutycznym, obliczonym na 
odrzucenie ciążącego wizerunku, była publikacja powieści Autoportret z kanalią. 
Pomysł powierzenia narracji tytułowej „kanalii” – Danielowi Błowskiemu, rze-
komemu przyjacielowi „Kaczmara” z czasów studenckich, pozwolił na ukazanie 
ambiwalencji rozmaitych postaw i przedstawienie własnego mitu w ironicznym 
świetle. Kaczmar, czyli sam Kaczmarski, pojawia się w tle, a jego zachowania nie-
ustannie podlegają zgryźliwej ocenie cynicznego narratora…2

*
Wymieniona już wcześniej antologia pieśni, piosenek i wierszy Jacka Kacz-

marskiego (por. przypis 1) zawiera ponad sześćset tekstów, a wśród nich dałoby 
2 K. Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2013, s. 72-73, 75, passim.
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się wyróżnić kilkadziesiąt takich, w których pojawia się dziecko3. Nie zawsze 
– to prawda – pełni ono ważną rolę, częściej jest postacią dalszych planów, ale 
w kilkunastu przypadkach wysuwa się na pierwszy plan. Niektórym spośród nich 
warto przyjrzeć się nieco bliżej (ponieważ utwory te są dosyć rozległe, dlatego 
tutaj będą cytowane jedynie ich najbardziej charakterystyczne fragmenty). 

Jedną z mocniej utrwalonych w uchu piosenek jest Przedszkole (s. 152-153), 
które powstało, gdy autor miał zaledwie siedemnaście lat (w 1974 roku):

W przedszkolu naszym nie jest źle,
Zabawek mamy tutaj w bród;
Po całych dniach bawimy się
W coraz to inny trud.

Pani nam przypatruje się –
Pilnuje gdzie zabawy kres;
W przedszkolu naszym nie jest źle,
Kiedy się grzecznym jest.

Bo jeśli nie – zaraz po pupach, po pupach, po pupach biją nas
I krzyczą – patrz szcze- patrz szczeniaku gdzieś ty wlazł,
Albo po łapach, po łapach, po łapach trzepią i 
W kącie się łyka łzy.           

Po tzw. małej stabilizacji epoki Gomułkowskiej nastąpiła faza propagandy 
sukcesu za rządów Gierka, ale prawie nic się nie zmieniło w zakresie traktowa-
nia społeczeństwa przez władzę. Polakom wyznaczono rolę „przedszkolaków”, 
których trzeba „krótko trzymać, pilnować”, aby w wyniku swej niedojrzałości 
nie uczynili „czegoś głupiego”. Zwrot: „traktują nas jak przedszkolaków” był 
powtarzany powszechnie w różnych środowiskach, a Kaczmarski zbudował na 
nim cały utwór, sięgając po alegorię jako centralny środek wyrazu artystyczne-
go, wspomagany gorzką ironią wyrażaną zwrotami w rodzaju: „W przedszkolu 
naszym nie jest źle / […] Kiedy się grzecznym jest” oraz finalizującym całość: 
„Szczególnie, gdy się śpi!”. Ten ostatni był w latach 70. odbierany jednoznacz-
nie – jako zachęta do wyrwania się z marazmu, z letargu zniewolenia…

Po tym utworze napisał Kaczmarski w ósmej dekadzie XX wieku jeszcze 
sporo podobnych, którymi zachęcał zniewolonych do „wyrwania murom zę-

3 W opublikowanych dotąd pracach poświęconych twórczości Jacka Kaczmarskiego trudno 
byłoby odnaleźć próby pełniejszego rozpoznania ról, jakie pełni w niej dziecko. Por. np.: G. Preder, 
Pożegnanie Barda, Koszalin 1995; K. Gajda, „To moja droga”. Biografia Jacka Kaczmarskiego, 
Wrocław 2009; Zanurzeni w Historii – zanurzeni w Kulturze. Jacek Kaczmarski, t. 1, red M. Kar-
wala i B. Serwatka, Kraków 2009; „Zostały jeszcze pieśni…”. Jacek Kaczmarski wobec tradycji, 
red. K. Gajda i M. Traczyk, Kraków 2010; P. Wiroński, Wbrew, pomimo i dlatego. Analiza twór-
czości Jacka Kaczmarskiego, Kraków 2011; K. Gajda, Jacek Kaczmarski…, op. cit., Poznań 2013; 
M. Romanowski, Między bardem „Solidarności” a Jackiem Kaczmarskim. Fragmenty biografii 
artystycznej, Gdańsk 2013.
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bów krat”. I takie przebudzenie nastąpiło; podjęto próbę zrzucenia sowieckiego 
jarzma, a chociaż została ona gwałtownie wyhamowana wprowadzonym stanem 
wojennym, to przecież nie udało się jej stłumić – raz poruszone kamienie wy-
wołały lawinę, zainspirowały i pobudziły do działania kraje Europy Środkowej 
i Wschodniej, które uwierzyły w możliwość zmian, a około dekadę później wy-
powiadały kolejno posłuszeństwo imperium. Zanim jednak do tego doszło, na-
stały mroczne lata osiemdziesiąte, kiedy marionetkowa ekipa Jaruzelskiego, cał-
kowicie podporządkowana i zależna od Moskwy, za cenę utrzymania stanowisk 
i pozycji materialnych toczyła wojnę z własnym narodem. Chociaż agonia tota-
litaryzmu była już tylko kwestią czasu, to przecież praktycznie każdy uczciwy 
Polak, żyjący w dziewiątej dekadzie minionego stulecia, doświadczył krzywd ze 
strony władzy. Najtrudniejsze były pierwsze dni i tygodnie przełomu lat 1981/82. 
Kaczmarski pisał o tym czasie często; tutaj przyjrzyjmy się dwu utworom po-
wstałym w jednym dniu (3 marca 1982 roku – poeta zwykle opatrywał swe teksty 
datami dziennymi), zestawionym kontrastowo. Pierwszy z nich ukazuje los dzie-
ci, którym władza odebrała rodziców:

W sierocińcu na dziedzińcu
Chodzą dzieci w koło
A za siatką wróbli stadko
Bawi się wesoło.
Rozćwierkały w świecie całym – 
Stąd i ja wiem o tym,
Że to wprawdzie sierociniec,
Ale nie sieroty.

(Kołysanka, s. 209)

Ta ośmiowersowa zwrotka jest zarazem sugestywnym refrenem, zaś z pozo-
stałych partii czytelnik dowiaduje się, że jednej z matek udało się uciec do Pa-
ryża, ojciec zaś jest zamknięty w więzieniu, a starszą siostrę ukrywają sąsiedzi. 
Inni rodzice przebywają w obozie dla internowanych, a w jeszcze innej rodzinie 
ojciec-górnik został zabity, zaś matka trafiła do szpitala. Refren śpiewany jest 
przez pieśniarza, który pisze poetycką kronikę wydarzeń, oddając w zwrotkach 
głos samym dzieciom. One zaś potrafię odróżnić dobro od zła i na swój dziecięcy 
sposób dają odpór oprawcom:

Ulepiliśmy bałwana w czarnych okularach,
Obsikaliśmy go z rana i stanęli w parach.
Baczność! Spocznij! Mówi do nas dziś Generał Straszak!
Wrona orła nie pokona, wiosna będzie nasza…
[…]
Gdy się skończy już to wszystko, gdzieś około lata,
Będę antysocjalistą – takim jak mój tata

(Ibidem, s. 210)
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Drugi utwór jest zgoła odmienny. Przytoczmy jego fragmenty:

Nie chciałbym być Polakiem,
Polakiem być – to wstyd.
Nie można ufać takim,
Co drugi z nich to Żyd.
Co trzeci to literat
Na żołdzie CIA,
Co czwarty ksiądz, a teraz
Spiskują wszyscy trzej.
W kościelnych kazamatach
Szykują jawny bunt,
A kułak im pomaga,
Bo ma prywatny grunt.
[…]
Nie chciałbym być Polakiem,
Tam z brudnych swoich nor
Wypełzło trzech łajdaków
I założyło KOR.
[…]
W Dzierżynskogo ojczyźnie
Bezkarni parę lat?!
Solidarność w socjalizmie?
Tego nie widział świat.
[…]
Po nocach drukowali
Podszepty wrogich ust
I ciężko szkalowali
Sowietskij nasz Sojuz.
Żołnierzy Krasnoj Armii
Nie został żaden grób!
I wisiał na latarni
Jeden przy drugim – trup.
I zanim ich generał 
Nareszcie wziął za pysk
Co krok do ludzi strzelał
Kontrrewolucjonist!
[…]
Zawiśnie drań i łobuz,
Tchórzliwy czmychnie szpieg
I wkroczy nasz wspólny obóz
W dwudziesty pierwszy wiek.
I chyba na tym koniec.
Papieros w ręku drga…
A, jeszcze podpis: pionier – 
Iwan, liet szest’, Moskwa.

     
(List do redakcji „Prawdy” z trzynastego grudnia 1981 roku, s. 202-204)
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W tym rozległym „liście” widoczny jest koncept – lektura dość wyraźnie bo-
wiem sugeruje, że pisze go ktoś dorosły, obywatel Związku Radzieckiego, kto na 
bieżąco śledzi wszystko to, co działo się w Polsce przed 13 grudnia 1981 roku, 
szczególnie zaś podczas piętnastu miesięcy legalnie funkcjonującej „Solidarno-
ści”. Widać, że bezgranicznie wierzy „czarnej” propagandzie antypolskiej, jaka 
budowana była na Kremlu i stamtąd promieniowała na całe imperium sowieckie. 
Są tu zatem informacje o: szpiegach CIA, klerykalizmie, kułactwie, „łajdakach”, 
którzy założyli KOR, niszczeniu grobów żołnierzy Armii Czerwonej, wiesza-
niu komunistów na latarniach, kontrrewolucji itp. wieści, które wszem i wobec 
ogłaszały media moskiewskie jako niepodważalne prawdy. Jest także informacja 
o szlachetnym generale, który od 13 grudnia zaczął „nareszcie” przywracać w Pol-
sce „zburzony przez wichrzycieli ład i porządek”. Na czym zatem polega koncept 
tego utworu? Otóż cały ten protest przeciwko niewdzięcznej Polsce, przecież tak 
wiele zawdzięczającej „bratniemu” krajowi położonemu na wschodzie, miałby 
wyjść – jak wynika z zakończenia – spod pióra sześcioletniego pioniera Iwana. 
W Związku Radzieckim nawet kilkuletnie dzieci rozumiały reguły historii, były 
dojrzalsze niż ci krnąbrni i głupi Polacy? Tak absurdalne założenia przyjmowała 
sowiecka propaganda i, co może wydać się zadziwiające, wielu obywateli tamte-
go kraju wierzyło lub chciało wierzyć w takie surrealistyczne treści. Jest jednak 
w zakończeniu drobny, ale kompromitujący cały ten „list”, sygnał, a mianowicie 
wzmianka o „drgającym w ręku” piszącego papierosie, co diametralnie zmienia 
optykę utworu. Autorem jawi się bowiem ani nie uwiedziony propagandą Rosja-
nin, ani tym bardziej podpisany pod tym absurdalnym „donosem” sześcioletni 
pionier, ale ktoś, kto zawodowo pisuje takie teksty, agent odpowiednich służb 
wypełniający swoje zadania propagandowe.

*

U zarania lat 80. Jacek Kaczmarski był już w pełni dojrzałym człowiekiem, 
miał też skrystalizowane poglądy polityczne. Tuż przed transformacją systemu 
społeczno-politycznego w Polsce (w marcu 1989 roku) napisał utwór Doświad-
czenie (Marzec ’68), (s. 427-428), w którym wskazuje na początki swego dojrze-
wania politycznego:

Jutrzenka moich politycznych wrażeń:
Beztroska wiosna życia jedenasta,
Rok sześćdziesiąty ósmy, miesiąc marzec,
Przy placu Unii, prawie centrum miasta.
[…]
Przyleciał po mnie mój kolega „Jujo”.
– Idziemy patrzeć! – rozkazał – ty ciapo!
Wiesz co jest grane? Studenci demonstrują!
(Gestapo! – brzmiało zza okien – Gestapo!).
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[…]
A pod „Rivierą” (gdzie róg Waryńskiego)
Latały w słońcu deski i kamienie,
Walka uliczna wrzała na całego,
Krzyk był i gwizdy, krew i podniecenie.
[…]
W poprzek ulicy autobus czerwony
Leżał jak mamut, a za nim studenci
Wołali  – „Wolność” – i na wszystkie strony
Szła wieść niezdrowa, że się coś tu święci.
[…]
A potem mama „Juja” nas zabrała
Ciągnąc do domu za rozgrzane uszy…
– Nie wiecie – łkała – co ja przeżywałam!
A nam – pytania krążyły po duszy.

Owe „pytania krążące po duszy”, zainspirowane tzw. wydarzeniami marcowy-
mi, czyli protestami studentów przeciw totalitarnemu państwu i podporządkowaniu 
Polski Rosji Sowieckiej były w istocie inicjacją historiozoficzną jedenastoletniego 
chłopca, w którego domu rodzinnym (tytułem przypomnienia – był wychowywa-
ny przez dziadków) raczej nie gościła tego rodzaju tradycja. Owszem, dziadkowie 
zatroszczyli się znakomicie o wykształcenie wnuka (w stopniu nieporównywalnie 
większym niż rodzice zajęci pracą i sztuką), ale z pewnością nie zamierzali wy-
chować go na opozycjonistę. To uczyniła ulica (w pozytywnym sensie tego sło-
wa), rówieśnicy, lektury i spotkani ludzie (te źródła poeta wielokrotnie wymienia 
w swoich tekstach bezpośrednio lub aluzyjnie; wrażliwy czytelnik potrafi się ich 
także doszukać bez podpowiedzi odautorskich, samodzielnie). 

Dwa lata po napisaniu tego utworu (1991) powstał inny, Upadek Związku 
Radzieckiego (s. 385-386), w którym również pojawia się chłopiec, tym razem 
jest to już syn Jacka – Kosma. Jakże odmienne są jego doświadczenia od tych, 
które dane było przeżywać ojcu:

Korab klasztoru na Wigrach żegluje
Nucą na drutach jaskółki beztroskie
Syn żyłkę plącze, okoń haczyk czuje
 Za widnokręgiem ma miejsce pucz w Moskwie.

Pompka pod stopą warczy, ponton rośnie
Kaczka gderliwie poszukuje kacząt,
Pokrzywa maki obrasta miłośnie
 Świat wyczekuje co zrobi Gorbaczow.

Cały wiersz składa się z dziewięciu tak skonstruowanych zwrotek, że trzy 
pierwsze wersy budują sielski, arkadyjski obraz wczasów nad mazurskim malow-
niczym jeziorem Wigry, a czwarty przynosi informacje o wydarzeniach w Związ-
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ku Radzieckim, który jest właśnie w stanie agonii. Wyjątek stanowią dwie ostat-
nie zwrotki podzielone tą samą zasadą na pół. Zacytujmy pozostałe (oprócz dwu 
wyżej przytoczonych) wersy odnoszące się do Związku Radzieckiego: 

Cała nadzieja w postawie Jelcyna.
[…]
Kreml obejmuje wyblakły Janajew.
[…]
Mieszkańcy Moskwy wznoszą barykady.
[…]
Czołgiści strzelać do ludzi nie chcieli.
[…]
Pucz się załamał, pod sąd winnych wiodą.
[…]
Jelcyn tryumfuje, Gorbi wraca z Krymu
W łeb sobie strzela minister z marszałkiem.
[…]
Za miedzą Litwa ma swą niepodległość
I ja się jakoś niepodległy czuję.

(Ibidem, s. 385-386)

Groźne wydarzenia na wschodzie, zakończone jednak szczęśliwie upadkiem 
imperium i odzyskaniem wolności przez szereg państw (tu mowa tylko o Litwie, 
pozostałe miały odzyskać wolność niebawem), kontrastują z klimatem nadwi-
gierskiej intymności. Te wydarzenia dzieją się „za widnokręgiem”, a więc już nie 
u nas, wydaje się, że my jesteśmy bezpieczni, bezpieczny jest też synek, który 
– jak pisze poeta – „przytula się” do niego „całym ciałkiem”. Rodziła się wów-
czas uzasadniona nadzieja i ufność, że następnym pokoleniom będą oszczędzone 
doświadczenia generacji rodziców.

*

Ten ostatni wiersz buduje klimat prywatności, ojcowsko-synowskiego ciepła, 
którego Jacek, gdy był dzieckiem, nie zaznał za wiele. Tydzień spędzony z synem 
na łonie mazurskiej przestrzeni rekompensuje mu tylko częściowo niedostatki 
emocjonalne w tej mierze, gdy tym razem jemu dane jest występować w roli 
ojca. Nieco wcześniej w krótkim, ale bardzo emocjonalnym wierszu wyznawał 
bowiem z goryczą:

Mój syn, który rośnie daleko ode mnie
Nosi w sobie moje rozbłyski i ciemnie.
I kiedyś, gdy dojrzeje, nie poznam go z twarzy,
Lecz z blasku, co swoje zarzewie oślepi,
Lub z mroku, co będzie niszczycielem marzeń

(Mój syn, s. 325)
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Jacek Kaczmarski, choć życie rodzinne nie układało mu się najlepiej, był jed-
nak w gruncie rzeczy człowiekiem ciepłym i rodzinnym. Wielką miłością darzył 
swoje dzieci i mocno przeżywał rozstania z nimi4. Swej małej córeczce poświęcił 
Wakacyjną przypowieść z metafizycznym morałem (s. 643-644):

Zrywamy się przed świtem
Nie myśląc o śniadaniu;
Milczący, źli, a przy tym
Zupełnie niewyspani.

Okrągły księżyc drwi z nas
Jak puste dno butelki;
Lecz nam to nie pierwszyzna
Idziemy po muszelki.

[…]
Muszelki – rzecz nietrwała
Po prawdzie nic nie warta,
Ale córeczka chciała –
Córeczka jest uparta.

Z fal słońce się wychyla
Jak złota pierś modelki;
Umyka nam ta chwila – 
Idziemy po muszelki.

Pierś słońca już w zenicie
Wspiera się nam na plecach
Potężnym żarem życia
Jak samo serce pieca.

Pot ciurka strumykami,
Dziurawią piach kropelki;
Wyschnięci na pergamin 
Idziemy po muszelki.
[…]

Nie w naszej widać mocy
Odnaleźć skarb tak wielki!
Na skórze w chłodzie nocy
Pęcznieją nam bąbelki.

Lecz córcia łapką gładką
Pieczeń skwierczącą klepie:
– Nie przejmuj się tak, Tatku!
Jutro ci pójdzie lepiej!

Los żaden nas nie zmoże,
Choć przeszkód pełen wszelkich!
Chwała Ci dobry Boże
Za drogę po muszelki!

4 Liczne aluzje do relacji rodzinnych można odnaleźć w powieści Jacka Kaczmarskiego Auto-
portret z kanalią, Warszawa 1994.
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Tytuł utworu jest zobowiązujący i tekst realizuje w istocie tytułowy adres geno-
logiczny, chociaż zaprezentowana scenka może z pozoru wydać się banalna. Pozo-
rów jest tu zresztą więcej. Aby pisać o emocjach, o uczuciach, trzeba znaleźć jakiś 
sposób, jakieś rozwiązanie, które pozwoli uniknąć ckliwości graniczącej z kiczem. 
Można by odnieść wrażenie, że ojciec, prawdopodobnie oboje rodzice, są źli, że 
muszą spełniać zachcianki córeczki, której zamarzyły się muszelki, a to oznacza, 
że trzeba wyruszyć na ich poszukiwanie jeszcze przed świtem. Z kontekstu wynika, 
że są zmęczeni nie tylko z powodu niewyspania, ale też z przyczyn – powiedzmy 
– rozrywkowych (mowa jest o „pustym dnie butelki”). Pół dnia spędzają w sło-
necznej spiekocie i wracają bez pożądanego skarbu, którego było tyle, co „na le-
karstwo”, ale za to ze… słonecznymi oparzeniami. Na dodatek córeczka jest prze-
konana, że następnego dnia ojciec odbędzie powtórkę tej wyprawy „po muszelki”. 
Leitmotyw kończący większość zwrotek „Idziemy po muszelki” mógłby wydać 
się mocno nasycony ironią, ale spod maski niewyspanego, złego, spalonego żarem 
ojca wyłania się twarz prawdziwa, twarz kochanego „Tatki” – ba tak zwraca się do 
niego córeczka – zachwyconego tym, że może doświadczać tych wszystkich „cier-
pień” dla swego maleństwa i dziękującego Bogu za szczególny dar bycia rodzicem.

*

Jacek Kaczmarski, jak wynika z przytoczonych przykładów, budował konter-
fekty postaci dziecięcych w dwu głównych kontekstach: politycznym (te odnie-
sienia dominowały) oraz prywatnym (takich utworów było mniej, ale wyróżniały 
się tym, czego we współczesnej poezji nie za wiele: emocjonalnością i głębokim 
liryzmem). Sporadycznie pojawia się także trzeci kontekst – filozoficzny. Do tej 
grupy należy m.in. Młody las II (s. 441):

A kiedy rośnie młody las
Bo taki jest natury bieg
Zielone kiełki prą do gwiazd
I słychać szum podziemnych rzek

Lecz stary wciąż w nim ryje dzik
Myszy sytości czują czas
Obfitość obiecuje świt
Gdy rośnie młody las

[…]
A gdy wyrośnie młody las
Kiedy stwardnieją skóry kor
Pnia przeznaczeniem – nagi maszt
Korzeń – sklepieniem lisich nor

Pozorem wieczny koron chór
Wzrosłych na próchnie własnych ras – 
Bo śmiercią swą lśni nocą bór
Gdzie młody wzrastał las
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Poeta nawiązuje tutaj do odwiecznego toposu starca/młodzieńca, który często 
gościł w literaturze i malarstwie, ale też nieobcy był historii ludzkiej myśli na 
przestrzeni wieków. W zasadzie każdy prąd filozoficzny starał się dociec sensu/
bezsensu przemijania. Młodość jest często butna i bezrozumna (poeta pisze, że 
młody las „się panoszy”), ale posiada ogromną witalną siłę; starość tej siły ma 
już niewiele, ale w zamian dysponuje mądrością wyrastającą z doświadczenia. 
Młody las jeszcze nie wie, że kiedyś przetworzy się go np. na okrętowe maszty, 
a spróchniałe korzenie staną się schronieniem dla lisów. Młode lasy wyrastają na 
pożywce próchna starych borów i tak trwa harmonia w naturze. Brzmi ten wiersz 
jak alegoryczna przypowieść, którą natura adresuje do najdoskonalszego (?) jej 
przedstawiciela – c z ł o w i e k a.
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Abstract

“Munch, Munch, crunch, crunch, who’S Munching at My houSe?”  
– the iMage of the witch houSe in gerMan literature for children

Summary
The subject of the article regards the image of the witch house, depicted in various works of 

German literature for children. The subject of the analysis is the evaluation of the image of the 
house as a location component – beginning from the Brothers Grimm fairy tales, where the mys-
terious house-trap is located in the middle of a grim forest, through a place where fear and magic 
merge, to a contemporary, simplified symbolism. We see the image of the house as a liminal area 
of the real world and the magic one, for example as a daily dwelling of the little witch – a place of 
education.

Key words: witch house, German literature for children, demonic house image

Czarownica Grimmów
Zaledwie cztery dekady po skazaniu ostatniej „hagazussy” w Niemczech2 

ukazuje się zbiór baśni Kinder- und Hausmärchen braci Jakoba i Wilhelma Grim-
mów. Do tego czasu głębokie, wywodzące się z wierzeń ludowych przekona-
nie o demonicznym charakterze czarownic nie osłabło i było nadal dość żywe3. 
Świadectwem tego jest około siedemdziesiąt tekstów baśni zebranych przez 
Grimmów, przesiąkniętych duchem swojego czasu. W opowieściach prym wiodą  

1 Cyt. za tłumaczeniem Jacka Fijołka, w: http://www.grimmstories.com/language.php?grim-
m=015&l=fi&r=pl, dostęp: 20.02.2017.

2 Ostatnią straconą czarownicą według źródeł historycznych w Niemczech (Kempten, Bawaria) 
była Anna Maria Schwägelin, skazana w 1775 roku. Prawdopodobnie wyrok jednak nie został wy-
konany, a Schwägelin zmarła w więzieniu. Por. W. Petz, Die letzte Hexe. Das Schicksal der Anna 
Maria Schwägelin,  Frankfurt am Main – New York 2007.

3 Por. F. Schröder, Hänsel und Gretel: die Verzauberung durch die Große Mutter, Stuttgart 
2009, s. 38.
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postaci czarownic, złośliwych staruch czy też macoch znających tajniki magii 
i parających się praktykami okultystycznymi4.

W baśniach braci Grimm postać czarownicy jest stylizowana głównie na po-
strach dzieci. Nie podjęto tu wątków z czasów inkwizycji na temat polowań na 
czarownice, ich prześladowań, stosowanych ordaliów, licznych procesów i eg-
zekucji. W tekstach brak opisów traktujących o atrybucie miotły, szukania zna-
mion Szatana, zawierania paktu z diabłem, tortur. Bohaterka baśni braci Grimm 
„zaanektowała” atrybuty czarownicy z bajek ludowych i była uosobieniem gro-
zy, zła i wszelakiego okrucieństwa. Powszechny obraz czarownicy z wierzeń lu-
dowych został jednakże uproszczony w utworach Grimmów i zredukowany do 
cech charakterystycznych, a przypisywany jej dotychczas charakter demoniczny 
– ograniczony do minimum5. Grimmowska czarownica zatraciła w dużej mierze 
archetypową postać, choć nadal uosabia wiele stereotypów związanych z wyglą-
dem, ubiorem, sposobem zachowania i miejscem, w którym żyje. Właśnie to po-
siadanie (często stałego) miejsca zamieszkania czarownicy sprawia, iż jej postać 
jest blisko związana z człowieczą naturą. 

Chata-pułapka w bajce Jaś i Małgosia
W jednej z popularnych bajek, Jaś i Małgosia, rodzeństwo w napotkanym domu 

czarownicy widzi utracony dom rodzinny, w którym dzieci chętnie przebywały, 
a z którego zostały wygnane do lasu. Ten nieznany im dom wydaje się jednak jesz-
cze piękniejszy, bardziej przyciągający. Drogę do położonego w gęstwinach lasu 
domu czarownicy pokazuje dzieciom tajemniczy śnieżnobiały, śpiewający ptaszek, 
za którym ślepo podążają. Ten przewodnik wędrówki – niczym posłaniec zmian 
i orędownik poczucia spokoju, nadziei na lepszy los – okazuje się familiariuszem6 
i narzędziem maleficium (złych czynów) czarownicy. Prowadzi rodzeństwo do cha-
ty-pułapki. Jako że „zbudowana była calutka z chleba i pokryta ciastem; szyby zaś 
z cukru”7, stała się symbolem ukojenia głodu, spełnieniem marzeń oraz nowym 
potencjalnym lokum, tak poszukiwanym gwarantem bezpieczeństwa. 

Grimmowska czarownica, przedstawiona jako zgarbiona staruszka wspierająca 
się na kijku, bytuje samotnie niczym outsider, odizolowana społecznie, w położo-
nym w głębi lasu „niewielkim i niepozornym”8 domu „z dala od ludzkich siedzib”9, 
dlatego dotarcie do niej jest utrudnione i zdarza się „przez przypadek […], bądź jest 

4 Por. U. Diederichs, Who’s who im Märchen, München 1995, s. 159.
5 Por. R. Böhm-Korff, Deutung und Bedeutung von Hänsel und Gretel: Eine Fallstudie, Band 

21, Frankfurt am Main 1991, s. 109.
6 Termin ten używany jest w książce antropologiczno-historycznej Pawła Rutkowskiego Kot 

czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej, Kraków 2012.
7 Jaś i Małgosia, [w:] Baśnie braci Grimm, tłum. E. Bielicka, M. Tarnowski, t. 1, Warszawa 

1986, s. 91.
8 U. Diederichs, op. cit., s. 160.
9 B. Niesporek-Szamburska, Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tek-

stów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych, Katowice 2013, s. 56.
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się sprowadzonym przez jędzę-porywaczkę”10. Odległe usytuowanie może świad-
czyć o niechęci społeczności do bliskiego sąsiedztwa z czarownicami11. To odosob-
nienie ujawnia również charakter czarownicy – nieskorej do kontaktów, niechętnie 
asymilującej się ze wspólnotą12 i wrogiej społeczeństwu.

Zapraszając serdecznie przerażone dzieci do chaty, stara się ona okazać swoją 
gościnność i obiecuje im: „nic wam się złego nie stanie”13. Tym samym daje im 
nadzieję na kres trosk i ratunek. Z perspektywy etnologicznej dom czarownicy 
jest swego rodzaju nawiązaniem do istoty funkcjonowania dawniejszych schro-
nisk czy szałasów zapewniających miejsce odpoczynku i schronienia zbłąkanym 
wędrowcom albo podróżnikom. U Grimmów chata czarownicy spełnia pozornie 
tę funkcję, bowiem jej odległe położenie wykorzystane zostaje jako pretekst do 
zwabienia zgłodniałego przechodnia. Ta iluzoryczna życzliwość podstępnej cza-
rownicy to tak naprawdę jedynie pozory i nęcąca fasada, za którą kryje się spe-
cjalnie zbudowany przez nią domek z chleba, ciasta i cukru14, spreparowany na 
potrzeby jej kanibalistycznych skłonności15. Fasada chaty-pułapki w omawianej 
bajce kusi zatem wygłodniałe dzieci, żądne wszechobecnych na domu słodko-
ści demonstrowanych w tekście jako obiekt pokusy, któremu ulegają. „W swo-
jej beztrosce nie podejrzewają niczego złego i podążają ślepo za czarownicą do 
środka domu, gdzie odnajdują pozornie perfekcyjny dom”16. Dzieci zjadają dom 
z ciasta bez ukrywania się, zawstydzenia, lęku, lecz w zupełnej świadomości 
beztroski i rozkoszy. Bruno Bettelheim redukuje tę funkcję domu do „regresji 
oralnej. Domek z piernika17 reprezentuje egzystencję opartą na satysfakcjach 
najbardziej pierwotnych. Oddając się w sposób niepohamowany zaspokajaniu 
głodu, dzieci nie zważają na to, że niszczą coś, co ma stanowić schronienie i za-
pewnić bezpieczeństwo […]”18. Dzieci podążają za swoim popędem, nie kon-
trolując własnego zachowania, by osiągnąć przyjemność w jedzeniu domku, co 

10 V. Wróblewska, Od potworów do znaków pustych. Ludowe demony w polskiej literaturze dla 
dzieci, Toruń 2014, s. 66.

11 Por. B. Niesporek-Szamburska, op. cit., s. 56.
12 Por. G. Lasoń-Kochańska, Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i ko-

biecy repertuar topiczny, Słupsk 2012, s. 60.
13 Jaś i Małgosia, op. cit., s. 92.
14 Por. ibidem, s. 93.
15 Por. H. Kilian, Hexen, [w:] Kinder- und Jugendliteratur. Ein Lexikon, Teil 6: Themen, Motive, 

Stoffe, Hrsg. F. von Kurt, G. Lange, F.-J. Payrhuber, Meitingen 2011, s. 3.
16 S. Planka, Knusper, knusper, kneischen, wer knuspert an meinem Häuschen? – Hexenhäuser 

als Orte der Verführung und des Schreckens, [w:] Das Motiv der Hexe in den Kinder- und Jugend-
medien, Hrsg. S. Planka, J. Mikota, Berlin 2013, s. 33 (o ile nie zaznaczono inaczej, tu i dalej tłum. 
A. Bajorek).

17 W wersji ze zbioru braci Jacoba i Wilhelma Grimmów domek zbudowany jest jak w cytowa-
nym powyżej fragmencie z chleba, dach z ciasta, a okno z cukru. Istotna zatem wydaje się tu, jak 
podkreśla Bettelheim, symbolika chleba, który jest w baśni podstawą bytu, sytości, codziennego 
trudu życia.

18 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. D. Danek, 
Warszawa 2010, s. 256.
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ostatecznie doprowadza je do nieszczęścia. Konsumowanie dachu i okna domku 
świadczy o gotowości pozbycia się własnego domostwa19. 

Chata daje wprawdzie wrażenie poczucia bezpieczeństwa, spokojnej przysta-
ni w męczącej wędrówce, jednakże stanowi rodzaj zewnętrznej przynęty, pokusy 
mamiącej nieświadome zagrożenia dzieci. Próg domu to granica świata żywych. 
Czarownica we własnym domu jest bezlitosna niczym demoniczna lamia – gdy 
tylko dzieci dostawały się „w jej moc, zabijała je i zjadała”20. Tu niejako mści się 
na zaspokajających swe potrzeby nieletnich bohaterach, odnajdując przy tym taką 
samą przyjemność i satysfakcję, z „jaką uprzednio dzieci zjadały jej domek”21, 
oddane niekontrolowanej łapczywości.

Dom strachu czarownicy-pożeraczki osadzony w odludnym zakątku jest ide-
alnym miejscem do ukrywania występków. Moc sprawcza czarownicy przenosi 
się na jej cały dom, każe ofiarom wpaść w jego sidła i poczuć się początkowo 
w pięknie zasłanych łóżeczkach nawet jak „w niebie”22. Kilkuizbowe wnętrze, 
z pozoru proste i skromne, z nieodzownym paleniskiem lub piecem, w którym 
pieką się chleb i ciasto, obiecujące początkowo syty posiłek i nocleg, kryje w so-
bie miejsce męczarni i tortur. W przypadku omawianej tu bajki miejsce uprowa-
dzenia manifestowane jest poprzez wydzielony chlewik z zakratowanymi drzwia-
mi, gdzie czarownica przetrzymuje Jasia, który „krzyczał i płakał”23. Chłopiec 
zamknięty za kratami chaty to symbol zniewolenia, izolacji i osamotnienia. 

Chata-pułapka czarownicy jest zatem narzędziem służącym uprowadze-
niu dzieci. Reprezentuje ona przerażenie, złe doświadczenia, brutalne wejście 
w świat dorosłych, nieuczciwość, zagrożenie, oszustwo i maskaradę. Domek cza-
rownicy uwypukla nieograniczoną zachłanność, brak zahamowań i skrępowania, 
przyjemność oddawania się sytości.

Przestrzeń domu w finale historii poszerzona zostaje do wymiaru chaty-skarbu 
za sprawą właścicielki „kosztownych skarbów, tych o wartości materialnej, jak 
i niematerialnej”24. Chata-pułapka, z którą nieuchronnie wiązało się zagrożenie, 
zmienia nagle swą funkcję i staje się miejscem dobrobytu, ukrytego bogactwa 
czarownicy i przechowywanych skrzyń z kosztownościami. Powrót do rodzin-
nego domu przez rzekę, której wcześniej nie napotkały, symbolizuje przejście 
do nowego etapu życia, przekroczenie świata magii i czarów. Dzieci ostatecznie 
znajdują się we własnym domu „na skraju lasu”25, w którym odnajdują szczęście. 

19 Por. B. Bettelheim, op.cit., s. 256.
20 Jaś i Małgosia, op. cit., s. 93.
21 B. Bettelheim, op.cit., s. 257.
22 Jaś i Małgosia, op. cit., s. 93.
23 Ibidem, s. 93.
24 B. Boothe, Altersfreuden und Altersdesaster im Märchenkosmos der Brüder Grimm,  

[w:] Märchen, Mythen und Moderne. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 
Band 18, Teil 2, Frankfurt am Main 2015, s. 697.

25 Jaś i Małgosia, op. cit., s. 89.



139„CHRUP, CHRUP, KTO CHRUPIE PRZY MOJEJ CHAŁUPIE?” – WIZERUNEK DOMU CZAROWNICY... 

Chata-pułapka zostaje przekwalifikowana na miejsce spełnienia zachcianek i wy-
bawienia.

Kolejnym przykładem demonstracji niezwykłej mocy chaty wabiącej dzieci 
jest baśń Baba Jaga. Samowolna i wścibska, niesłuchająca rodziców dziewczyn-
ka wbrew ich woli postanawia odwiedzić Babę Jagę, słysząc od innych, „że jej 
dom jest taki niesamowity, że pełno w nim niezwykłych rzeczy”26. Za swoją cie-
kawość zostaje zamieniona w szczapę drewna i spalona w piecu.

Dom według Bechsteina
Opisaną w baśni o Jasiu i Małgosi koncepcję domu czarownicy powiela za-

ledwie trzy dekady później Ludwig Bechstein w swoich baśniach Deutsches 
Märchenbuch z 1845 roku. Podobnie jak u Grimmów, Bechstein sięga po zabu-
dowę domu z symbolicznego chleba, jednakże resztę fasady i wnętrze znacznie 
osładza, by podkreślić tym samym symbolikę domu jako obiektu pokusy. Sam 
dach pokryty jest omletem, okna zaś są zrobione z przeźroczystych płatów cukru 
kandyzowanego27. Czarownica i tu zaprasza dzieci do środka, obiecując jeszcze 
więcej delikatesów i wszystko, czego dusza zapragnie. Bechstein wykorzystuje 
zatem słabość dzieci do słodyczy i poszerza listę słodkości o ciasteczka z marce-
panu, cukier i mleko, jabłka i orzechy oraz pyszne ciasta28.

Biesiadzie rodzeństwa towarzyszy przygotowanie przez czarownicę dwóch 
posłań z „puchowymi poduszkami z biało-liliowego płótna”29. Pozory ciepła do-
mowego ogniska, przyjaznej atmosfery oraz harmonii również i w tym przypad-
ku zwodzą naszych protagonistów. Dom staje się pierwszoplanowym miejscem 
akcji i służy ponownie jako „kusząca pułapka”30, z której uwalniają się Jaś i Mał-
gosia.

Niedostępny azyl
Obszar działania czarownicy wykracza niejednokrotnie poza progi zamknię-

tego domostwa. Jej nieodzownym terytorium funkcjonowania staje się oprócz 
domu także las31 symbolizujący magiczny i tajemniczy świat oraz demoniczny, 
odizolowany obszar, wytyczony poza tym realnym, zamieszkanym przez ludzi, 
choć przyciągający niczym sieć pajęcza tych wszystkich, którzy go przekracza-
ją32. Las czarownicy „jako naturalne środowisko jej funkcjonowania”33 podkre-

26 Baba Jaga, [w:] Baśnie braci Grimm, op. cit., s. 208-209.
27 http://gutenberg.spiegel.de/buch/-7468/7, dostęp: 20.01.2017.  
28 Por. http://gutenberg.spiegel.de/buch/-7468/7, dostęp: 20.01.2017.  
29 Ibidem.
30 S. Planka, op. cit., s. 35.
31 Por. H. Vordemfelde, Die Hexe im deutschen Volksmärchen, [w:] Festschrift für Eugen Mogk 

zum 70. Geburtstag, Halle an der Saale 1924, s. 570.
32 R. Böhm-Korff, op. cit., s. 110.
33 V. Wróblewska, op. cit., s. 71.
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śla, wzmacnia i dopełnia zazwyczaj jej negatywne atrybuty i stanowi obok domu 
istotny element jej inwentarza.

Teren działania czarownicy nie jest ograniczony i zamknięty do określonej 
przestrzeni, jednakże dom, las, ogród stanowią swoisty azyl, tworząc ogrodzoną, 
niewidzialną i niedostępną dla nieproszonych gości granicę. O tych niewiarygod-
nie wyalienowanych miejscach pisał Jules Michelet, lokując je „w gąszczu tarni-
ny, na landach, gdzie splecione ciernie i osty przejść nie pozwalają”34. Wiedźma 
próbuje odseparować się od innych – jak to ma miejsce w baśni o Roszpunce – 
poprzez wysoki mur, tak aby „nikt nie ważył się wejść”35. Ceną za przekroczenie 
tej intymnej sfery i korzystanie z dobrodziejstw ogrodu jest oddanie nowo naro-
dzonego dziecka, które czarownica ukrywa potem „w wysokiej wieży, znajdują-
cej się w głębi lasu”36. Niedostępność i chęć odseparowania się podkreślane są 
brakiem drzwi i schodów w wieży. Jedynie małe okienko, przez które spuszcza-
ny jest długi warkocz Roszpunki, pozwala na przekroczenie zamkniętego świata 
działań wiedźmy, pragnącej w ten sposób uniemożliwić dorastającej dziewczynie 
niezależność37. Odseparowaną przestrzeń czarownica poszerza o kolejne odosob-
nione miejsca i za karę wysyła Roszpunkę „do pustelni, gdzie musiała wieść 
życie pełne bólu i udręki”38. 

W bajce Jorinda i Joringel, gdzie czarownica żyje samotnie w starym zamku 
w wielkim i gęstym lesie, karze ona niewinne dziewice, które pragną zbliżyć się 
do jej domostwa, zamieniając je w ptaki i zamykając w klatkach39. Śmiałkowie 
chcący tam wejść odczuwają wielki i paraliżujący strach i nawet nie ośmielają 
się zbliżyć do zamku, zgodnie z zasadą innej staruszki z lasu: „To mój dom i nikt 
nie może się tu rządzić!” 40.

Brian Levack pisał, że czarownice to „stare nędzarki, […] zamieszkałe w za-
głębieniach ziemi”41 czy też wydrążonych w skale pieczarach. Być może faktycz-
nych źródeł takiej lokalizacji należy upatrywać w historii pieczary w Salamance, 
która służyła do nauki magicznych sztuk. Ta grota usytuowana była w podzie-
miach dawnego kościoła świętego Cypriana, powstałego około XIV wieku42. Po-
dobne, grotowe umiejscowienie pojawia się w baśni Diabeł i jego babka, gdzie 
staruszka mieszka za „zwaloną skalną ścianą podobną do małego domku”43. 

34 J. Michelet, Czarownica, tłum. M. Kaliska, Londyn 1993, s. 20.
35 Roszpunka, [w:] Baśnie braci Grimm, op. cit., s. 75.
36 Ibidem, s. 76.
37 B. Bettelheim, op. cit., s. 42.
38 Ibidem, s. 78.
39 Por. Jorinda i Joringel, [w:] Baśnie braci Grimm, op. cit., s. 340-341.
40 Staruszka w lesie, [w:] Baśnie braci Grimm, tłum. E. Bielicka, M. Tarnowski, t. 2, Warszawa 

1986, s. 93.
41 B. Levack, Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, tłum. E. Rutkowski, 

Wrocław 1991, s. 159.
42 Por. J. Callejo, Historia czarów i czarownic, tłum. M. Adamczyk, Warszawa 2011, s. 215.
43 Diabeł i jego babka, [w:] Baśnie braci Grimm, t. 2, op. cit., s. 97.
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Uwspółcześniony obraz domu czarownicy
Domów budzących jak u Grimmów negatywne konotacje, będących miejsca-

mi uprowadzenia i grozy, w późniejszych niemieckich tekstach dla dzieci znaj-
dujemy niewiele44. Nową falę dobrych czarownic, naprawiających świat i jego 
zło, zapoczątkował Otfried Preussler. To jemu i jego pełnej optymizmu historii 
127-letniej Malutkiej czarownicy (niem. Die kleine Hexe, 1957) zawdzięczamy 
obraz antytypowej czarownicy. To kultowa dzisiaj bajka, w której pisarz nawią-
zał do baśni swojego dzieciństwa, lecz przewrotnie „odwrócił w drugą stronę jej 
działanie poprzez metodę oddemonizowania i odczarowania”45 zachowań głów-
nej bohaterki „wbrew tradycji”46. W ten sposób „przeforsował dziecięce wyobra-
żenie omnipotencji”47 postaci czarownicy i stworzył nową wizję zdemitologizo-
wanego świata, któremu ujął grozy, zastępując ją śmiechem48. Pressler „chciał 
oddramatyzować ponurą rolę, jaką odgrywały czarownice”49, i odwrócił w swojej 
opowieści przyjęte powszechnie wyobrażenia, pokazując czarownicę „nie jako 
starą i złą, lecz młodą i dobrą”50. W ten sposób książka może służyć jako pretekst 
do głębszego przekazu istotnych wartości: szacunku bliźniego, tolerancji, troski 
o przyrodę, empatii wobec zwierząt.

Ten nowy nurt w niemieckiej literaturze dla dzieci wymusił zmianę postrze-
gania przestrzeni domu czarownicy, a motyw domu-przynęty z ciasta i chleba 
wydaje się, jak twierdzi Hildegard Gerlach, „nietypowym pojedynczym przypad-
kiem”51. Uwspółcześniony obraz domu stanowi „odzwierciedlenie osobowości 
czarownicy”52. Metamorfoza wnętrza spowodowała, iż jest ono urządzone „przy-
jaźnie, jasno, przytulnie”53.

Malutka Czarownica Presslera mieszka „w zaczarowanym domku, który stał sa-
motnie w głębi lasu”54. Ten niewielki, skromny domek nie był niczym nadzwyczaj-

44 Warto wspomnieć, iż na rynku niemieckim pojawiło się, począwszy od lat 90., wiele słuchowisk, 
seriali animowanych, filmów (Hexe Lilli; Bibi Blocksberg) i tłumaczeń książek dla dzieci (Roald Dahl 
Hexen hexen, 1986; Baeten Lieve: seria o czarownicy Lisbet od roku 1992), w których czarownica 
zatraca swój dotychczasowy negatywny profil i konotacje ludowe na rzecz współczesnych wyobrażeń 
i wartości istniejących w świecie współczesnym. Nie brak jednak nowoczesnych bajek nawiązujących 
do kanibalistycznych skłonności czarownicy, tak jak w książce Valerie Dayre Menschenfresserin.

45 I. Schikorsky, Kinder- und Jugendliteratur, Köln 2003, s. 148.
46 B. Zbrzezna, Dobra, mała czarownica, „Guliwer” 1995, nr 4, s. 33.
47 H. Kilian, Hexen, [w:] Kinder- und Jugendliteratur. Ein Lexikon, Teil 6: Themen, Motive, 

Stoffe, Hrsg. F. von Kurt Franz, G. Lange, F.-J. Payrhuber, Meitingen 2011, s. 5.
48 Por. Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku, red. M. Zybura, Warszawa–Wrocław 1996, s. 254.
49 J. Callejo, op.cit., s. 271.
50 Kinder- und Jugendliteratur, Hrsg. G. Haas, P. Reclam jun., Stuttgart 1984, s. 313.
51 H. Gerlach, „Mitten in einem Walde wohnte eine alte schlimme Hexe”. Kulturgeschichtliche 

Anmerkungen zur Gestalt der Märchenhexe, „Märchenspiegel” 1994, nr 2, s. 14.
52 S. Planka, Knusper, knusper, kneischen, wer knuspert an meinem Häuschen? – Hexenhäuser 

als Orte der Verführung und des Schreckens, [w:] Das Motiv der Hexe in den Kinder- und Jugend-
medien, Hrsg. S. Planka, J. Mikota, Berlin 2013, s. 29-56.

53 Ibidem.
54 O. Preussler, Malutka czarownica, tłum. H. Ożogowska, A. Ożogowski, Warszawa 1994, s. 3.
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nym i zupełnie jej wystarczał do tego, by realizować swoje plany. „Miał wspa-
niale pochylony dach, koślawy komin i klekocące okiennice”55. Nieodzownym 
elementem, podobnie jak u Grimmów, jest stojący za domem piec do pieczenia 
chleba, którego „oczywiście nie mogło zabraknąć. Domek bez takiego pieca 
nie nadawałby się na mieszkanie dla żadnej czarownicy”56. Stanowi on tutaj 
namiastkę domu, służy do ogrzewania się w srogą zimę i do pieczenia jabłek, 
lecz symbolicznie odwołuje się również do historycznych rytuałów zwalczania 
plagi czarodziejstw i pogromu czarownic. Siedzenie za piecem, by poleniucho-
wać, czy spacery i przechadzki to przyjęte obyczaje w piątkowe świąteczne dni 
wolne od pracy i czarowania.

Przestrzeń domu dzielił z Malutką Czarownicą mówiący kruk Abraksas, 
będący przykładem antyfamiliariusza, nawołującego bohaterkę do czynienia 
dobra i pomagania innym w potrzebie. Dom to miejsce organizacji ostatków 
dla zwierząt z lasu, wprawiania się w czarowanie, „które nie jest łatwą sztu-
ką”57, zdobywania wiedzy i studiowania na ławce pod piecem Księgi Czarów. 
Czarownice na górze Blocksberg odbierając bohaterce miotłę, pozbawiają ją 
głównego atrybutu i zmuszają do długiego powrotu do domu piechotą. „Trzy 
dni i trzy noce wędrowała Malutka Czarownica na obolałych nogach, a pode-
szwy jej bucików były całe w strzępach. Dopiero czwartego ranka dotarła do 
domu”58. Uciążliwa droga prowadzi „przez las pełen korzeni, pieńków, prze-
wróconych drzew, gałęzi oraz kłujących jeżyn”59. Jednakże powrót do domu, 
w którym czeka na nią z niepokojem przyjaciel kruk – czujący się samotnie 
w lesie – oznacza powrót do bezpiecznego azylu, którego rytuały: nauki, posił-
ku, tańca i odpoczynku tworzą dość powszechną codzienność małej czarowni-
cy. Piękne słońce nie pozwala jej siedzieć w domu i pomaga popuścić wodze 
fantazji – czarownica wylatuje na miotle przez komin, by móc poczarować, 
wymierzać sprawiedliwość, walczyć ze złem i głupotą60. Krąg działania zostaje 
również i tu poszerzony do strefy poza domem. Empatyczna malutka czarow-
nica uczestniczy w różnych wydarzeniach w pobliskiej wiosce i spełnia tam 
dobre uczynki.

Preussler, podobnie jak to miało miejsce w baśni o Jasiu i Małgosi, od-
wołuje się w swojej historii do wizyty w domu małej czarownicy zbłąkanego 
rodzeństwa, które ta chętnie gości w swych zaczarowanych progach i częstuje 
kawą oraz świątecznym plackiem, a także dowodzi ku ich uciesze swych ma-
gicznych umiejętności.

55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 8.
59 Ibidem, s. 12.
60 B. Zbrzezna, op. cit., s. 33.
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Grimmowskie innowacje
W latach 70. XX wieku wśród wielu krytyków i specjalistów od pedagogiki 

rozgorzała dyskusja na temat Grimmowskich baśni, które – jak uznano – wy-
magały odświeżenia, bowiem postrzegano je za ideologiczne i indoktrynujące. 
Dlatego wiele z nich zniknęło z listy lektur polecanych i pojawiło się jako tekst 
wyjściowy w krytycznych opracowaniach, przeróbkach i parodiach. Próbą 
przeniesienia baśni do czasów współczesnych była książka Janoscha: Janosch 
erzählt Grimms Märchen z 1972 roku. Pisarz jednak nie sięga w niej po klasyki 
jak: Śpiąca królewna, Królewna Śnieżka czy też Jaś i Małgosia. Rezygnacja 
z tego ostatniego tekstu była zdaniem Janoscha przypadkowa, tak jak z setki in-
nych baśni. Jednakże dzisiaj pisarz lokuje czarownicę na parterze kamienicy na 
rynku małego miasteczka61. Janosch podporządkowuje się modnym wówczas 
„tendencjom społeczeństwa krytycznego w książce dla dzieci i publikuje swoje 
trawestacje bajek Grimmów, w których ujawnia nowy rodzaj gry swojej sztuki 
– mocne i osobliwe są w niej zarówno ilustracje, jak i opracowania bajek”62. 
Innowacja Grimmowego klasyka literatury polega „na odwróceniu konstela-
cji bohatera i jego rywala, częściowej wymianie ról płci zawsze o wydźwięku 
satyrycznym i zamianie akcji w absurd”63. Dlatego w opisanej powyżej bajce 
o Roszpunce transformacja czarownicy dokonuje się na rzecz Pani Gothel, któ-
ra jest wróżką mieszkającą (jak jej pierwowzór) za murem, który co wieczór 
pokonuje mężczyzna na prośbę łapczywej żony pragnącej dziecka. Proceder 
kradzieży warzyw z ogrodu Pani Gothel obserwuje zza firany, jak to współcze-
śnie czynią ciekawskie sąsiadki.

W bajce Jorinda i Joringel Janosch nie wprowadza postaci czarownicy miesz-
kającej w zamku, lecz ogranicza się do czarodziejskiego kręgu w lesie, w którym 
zakochani ulegają przemianie.

Autor krytycznie traktuje w swoich nowo opracowanych historiach ludz-
kie słabości: pisze o chciwości, lenistwie, dążeniu do osiągnięcia własnych 
korzyści, bogactwa czy też żądzy władzy i posiadania. Jego nowatorska sty-
listyka spowodowała, że „znawcy folkloru i literatury chwytali się za głowy, 
reagując niedowierzaniem na to świętokradztwo. Ale niektórzy byli zachwy-
ceni: to przecież właśnie takie opowieści, dzikie i bezkompromisowe, zbie-
rali Grimmowie po niemieckich wsiach, dopiero pióro pisarza ucywilizowało 
je i wygładziło”64.

61 Korespondencja e-mail od Janoscha do A. Bajorek z dnia 12.01.2017.
62 A. Bode, Malen ist mir mehr ein Schmuck, „JuLit” 2006, nr 1, s. 73.
63 B. Dolle-Weinkauff, Janosch – Vom traditionellen Erzählen zum Computerspiel. Ein Por-

trät des erfolgreichsten zeitgenössischen deutschen Bilder- und Kinderbuchautors zu dessen 75. 
Geburtstag, „LiCuS. Journal of Literary Theory an Cultural Studies” 2006, nr 1, s. 51, tłum.  
A.B.

64 A. Bajorek, Heretyk z familoka. Biografia Janoscha, Kraków 2015, s. 128.
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Dom pogranicza świata realnego i baśniowego
Czarownica Schrumpeldei (oryg. Die Hexe Schrumpeldei, 1976), bohaterka 

stworzona przez niemieckiego pisarza dla dzieci i młodzieży Eberharda Alexan-
dra-Burgha, mieszka w dość osobliwym i krzywym od wiatru domu przy ulicy 
Czarnego Piotrusia 13. Już sama nazwa ulicy manifestuje pewne nawiązanie do 
kategorii symbolu związanego z wykluczeniem, trudnością, niepowodzeniem, 
nieszczęściem czy pechem. Trzynastka odnosi się do naszych złowróżbnych 
uprzedzeń przywołujących najczęściej „dysharmonię, katastrofę, śmierć, ruinę, 
przekleństwo”65. Cyfra 13 symbolizuje uczestnictwo w sabatach trzynastu cza-
rownic i Szatana, a rytuałem w czarnej magii jest przywoływanie trzynastu de-
monów66.

Zła czarownica jest dumna z trzech rzeczy: swojego lumbago dającego się 
często we znaki, mówiącej papugi i rudowłosej, zbyt powolnej córki Schrumpel-
mei. Niesamowitości i tajemnicy domowi czarownicy Schrumpeldei dodawały 
kamienne posągi sów i kukułek znajdujące się nad oknami i na dachu. Te zwie-
rzęce motywy według Władimira Proppa symbolizowały opiekę natury nad czło-
wiekiem67. Dom czarownicy jest otwarty dla osób chcących poznać tajniki sztuki 
czarowania. Nad wejściem widnieje szyld informujący o godzinach konsultacji 
wiedźmy w nieparzyste piątki.

Akcja współczesnych baśni rozgrywa się najczęściej na pograniczu dwóch 
rzeczywistości, gdzie „świat realny i świat baśniowy przenikają się”68, a prota-
goniści płynnie przemieszczają się z przestrzeni współczesnej do fantastycznej. 
Dlatego akcja może rozgrywać się równolegle na dwóch płaszczyznach. Domi-
nującą sferą lokalizacji są zarówno zwykły dom rodzinny, blok mieszkalny, wy-
brukowane ulice miasteczka, kawiarnia, jak i las nawiązujący do ludowej tradycji 
czy też zwykły ogródek za domem. Przestrzeń działania czarownicy jest otwarta 
na innych ludzi, bez potrzeby izolowania się czy też ukrywania, i „modelowana” 
jest już ona przy udziale członków rodziny, sąsiadów, rówieśników czy też odda-
nych im zwierząt domowych.

Cornelia Funke w swojej książce Dwie małe czarownice (oryg. Zwei wilde 
kleine Hexen, 1994) przenosi nas już do wyimaginowanego świata czarownic za 
sprawą małej Lilli marzącej o Nocy Walpurgii i tańcu z miotłami dookoła ogni-
ska z kociołkiem niczym „prawdziwe wiedźmy”69. Zafascynowana magicznymi 
księgami dziewczynka marzy o byciu czarownicą. Jest tak mocno pochłonięta 
myślą o własnej transformacji, że okleja „ściany pokoju podobiznami wiedźm 
i wszędzie taszczy ze sobą talię czarodziejskich kart […]”70, uczy się hymnu cza-

65 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 435.
66 Por. ibidem, s. 435-436.
67 Por. V. Wróblewska, op. cit., s. 64.
68 B. Niesporek-Szamburska, op. cit., s. 109.
69 C. Funke, Dwie małe czarownice, Warszawa 2007, s. 11.
70 Ibidem, s. 12.



145„CHRUP, CHRUP, KTO CHRUPIE PRZY MOJEJ CHAŁUPIE?” – WIZERUNEK DOMU CZAROWNICY... 

rownic, farbuje w łazience włosy na rudo, dobiera stosowny strój, bowiem „praw-
dziwe czarownice są bardzo fajne. Naprawdę odlotowe”71, zaś te złe, brzydkie, 
zjadające dzieci występują tylko w bajkach. 

Podobnie jak w omawianych wcześniej przykładach, i tu przestrzeń domu 
rozciąga się poza jego ramy, do przyległego ogrodu, w którym ma odbyć się 
wspólny taniec Lilli i jej przyjaciółki Rosanny w nieodzownym towarzystwie 
kota Ramzesa. Wokół domu Lilli panuje niezwykła aura i uważa się go za „za-
czarowane miejsce, pełne niespodzianek i tajemniczych odgłosów”72. To jed-
nak nie dom stanowić będzie tu tło opowieści. Funke przenosi nas do ogrodu, 
podkreślając jego magię. Ilustruje ją poprzez ulokowane tam „najmroczniejsze 
zakamarki”73, obraz pełzających tłustych ślimaków, żab, powyginanych gałęzi 
przypominających węże, opis wysokiej i mokrej trawy oraz potęgujący się chłód. 
Magiczny opis uzupełniają widniejący na niebie cienki sierp księżyca, a także 
drewniany płot, który porastają pędy dzikiej róży74. Od sąsiadów dom Lilli dzielą 
przesłaniające go krzewy dzikiego bzu. 

Przywołana niefortunnie czarami dziewczynek prawdziwa czarownica Elfrie-
da martwi się już od początku spotkania o to, „jak wrócić do domu”75, i wyrusza 
z mrocznego ogrodu – który w jej oczach niczego nie ma z grozy i wydaje się 
miłym zakątkiem76 – do miasteczka, w poszukiwaniu niezbędnych ziół zapew-
niających jej powrót do domu.

Funke tym samym zakreśla koło historii, wychodząc poza przestrzeń zarówno 
rodzinnego domu, jak i ogrodu, by osadzić początkowo akcję na wybrukowanych 
ulicach, potem zaś powrócić do zdziczałego, porośniętego pokrzywami ogrodu 
i opuszczonego domu. Wystawiony na sprzedaż, wydaje się idealną lokalizacją 
dla „bezdomnej wiedźmy”77, a dla obu dziewczynek – tylko ruderą, o istnieniu 
której zapomniał cały świat. W pogrążonym w ciszy opuszczonym domu z po-
zabijanymi deskami, oknami przypominającymi zamknięte oczy i zbutwiałymi 
okiennicami, skrzypiącą furtką, zakurzoną podłogą „wiało grozą. Wszystkie po-
koje były zupełnie puste, nawet izba, która niegdyś była kuchnią. Mrok i grobo-
wą ciszę wypełniał tylko szelest pajęczyn i tupot myszy przemykających z kąta 
w kąt”78. Stary dom i okoliczne uliczki, polne ścieżki, łąki i głębokie lasy stały 
się miejscem przekazania młodemu pokoleniu przez doświadczoną czarownicę-
-mentorkę jej spuścizny i rzemiosła, za sprawą których budziła szczęście i wy-

71 Ibidem, s. 17.
72 Ibidem, s. 14.
73 Ibidem, s. 24.
74 Por. ibidem, s. 23-25.
75 Ibidem, s. 37.
76 Por. ibidem, s. 40.
77 Ibidem, s. 42.
78 Ibidem.
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woływała uśmiech79. W grupie współczesnych czarownic wyróżnia się kreacja 
zaangażowanej społecznie i „zainteresowanej zrobieniem miejsca młodszym, 
zamiast stawianiem sobie wymagań”80.

Książka obrazkowa Ingrid Uebe Erst ich ein Stück, dann du – Monja Mond-
stein – Aufregung im Hexenhaus (2016) potwierdza tę tendencję za sprawą ma-
łej czarownicy Monji Mondstein mieszkającej na końcu ulicy Czarnego Bzu 
77. Dom należący do jej złego wujka Hokusa Pokusa, słynnego czarnoksięż-
nika, był „mały i bardzo stary. Leżał w dużym ogrodzie. Zielony bluszcz piął 
się aż po dach. Długi czas stał on całkiem pusty”81. Nie zabrakło w nim jednak 
kuchni z wielkim piecem. Do tej tajemniczej aury domu Monja wnosi wiele 
radości dzięki rozwijającej się w nim przyjaźni z dwojgiem bliźniąt i ich zwie-
rzęcych towarzyszy. Choć sama przeprowadzka małej Monji do nowego domu 
przypomina współczesne realia, to fakt, że specjalnie wynajęta firma zamiast 
mebli wnosi do domu tajemnicze puste skrzynki, intryguje i potęguje aurę ta-
jemniczości.

Młoda adeptka sztuki magii, inaczej niż Malutka Czarownica, nie czuje się 
w swym domu w pełni szczęśliwa. Dom symbolizujący zazwyczaj bezpieczeń-
stwo, schronienie, rodzinę82 jest niepełny i nie odgrywa tu swej roli. Brak zain-
teresowania ze strony ojca i długie rozstanie z matką Monja odczuwa boleśnie, 
choć rozumie potrzebę wolności czarownic i ich niezależności. Nawet znajo-
mość sztuk magii nie jest w stanie zrekompensować rozłąki. Opieka nad domem 
i ogrodem oraz odnalezienie zagubionej różdżki wujka stawiają Monję w roli 
odpowiedzialnej „głowy rodziny” i zaburzają patriarchalny model rodziny. Po 
odczarowaniu matki zaklętej w sowę bohaterka czuje ulgę. Przyznaje: „Szczerze 
mówiąc, podoba mi się, że mieszkam  w tym domu”83. 

Podobnie jak w wyżej wymienionych przypadkach, i w tej bajce Uebe mamy 
do czynienia z mariażem świata fantazji, czarów i obcowania we współczesnych 
realiach. Gdy Monja żyje na granicy realnego świata ludzi, jej wujka nie sa-
tysfakcjonuje niewielkich gabarytów dom osadzony w mieście. Hokus Pokus 
jako przedstawiciel świata nadprzyrodzonego „mieszka pośrodku lasu w o wie-
le większym domu”84, co świadczyć może o jego potędze i niechęci obcowania 
z wrogimi ludźmi. W przestrzeni domu dochodzi do procesu przemiany, zaznania 
spokoju i przyjaźni.

79 Por. ibidem, s. 117-119.
80 B. Boothe, Altersfreuden und Altersdesaster im Märchenkosmos der Brüder Grimm,  

[w:] Märchen, Mythen und Moderne. 200 Jahre „Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm, 
Band 18, Teil 2, Frankfurt am Main 2015, s. 697.

81 I. Uebe, Erst ich ein Stück, dann du – Monja Mondstein – Aufregung im Hexenhaus, München 
2016, s. 6.

82 Por. W. Kopaliński, op. cit., s. 69.
83 I. Uebe, op.cit., s. 59.
84 Ibidem, s. 11.
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Przykładem negacji archetypu domku z chleba położonego w ustronnym 
miejscu w lesie jest książka dla dzieci Ursel Scheffler. W jej historii Zur Hölle mit 
den Hexen mamy do czynienia ze swoistą multiplikacją postaci. Trzy młode cza-
rownice są uosobieniem nowoczesności, mieszkankami gęsto zaludnionej dziel-
nicy w centrum berlińskiej metropolii. Scheffler osadza losy bohaterek w ramach 
tętniącego artystycznym rytmem życia Kreuzbergu. Ta zawadiacka dzielnica 
jest odzwierciedleniem buntowniczej i niekonwencjonalnej natury Flory, Henny 
i Lilli, a sam pomalowany na błękitno dom Flory położony jest na dachu innej 
kamienicy „pomiędzy kominami i antenami”85, by scalić się z resztą otoczenia 
i być niezauważalnym. Trzy czarownice podejmując różne wyzwania, opuszcza-
ją swoje miejsce zamieszkania, by przeżyć przygody w dalekiej Ameryce. Autor-
ka nawiązuje tu jednak również do historycznego Salem – miasta kojarzonego 
z procesem czarownic.

Podsumowanie
Zapewne należy przyjąć, iż sugestywne obrazy różnych typów domów cza-

rownicy, odnoszące się do kuszących i mamiących cech chat-pułapek, o jakich 
była mowa w bajce o Jasiu i Małgosi, stanowią prototyp domu czarownicy 
i niejednokrotnie wykorzystywany pierwowzór ludowy. Model ten w kolej-
nych dekadach rozwoju niemieckiej literatury dla dzieci ulegał różnym fazom 
powtórzeń86 i ewaluacji, począwszy od wspomnianej chaty-pułapki, symbolu 
zaspokojenia własnych żądz, poprzez izolowany od społeczeństwa dom-azyl, 
aż po miejsce edukacji, opuszczony dom nieopodal siedzib ludzkich czy też ob-
szar głębokiej przemiany, która dokonuje się dzięki wsparciu przyjaciół. Dom 
funkcjonował także jako symbol przekazania młodemu pokoleniu tajemnej 
wiedzy i rzemiosła, współcześnie przybrał wreszcie charakter domu liminalne-
go, zawieszonego pomiędzy światem rzeczywistym i magicznym oraz światem 
zwierząt87. Zapewne wpływ na taki wizerunek domu mają przemiany i nowe 
tendencje w kreowaniu samej czarownicy, której wizerunek łagodnieje i ulega 
infantylizacji88.

Kultywowane tradycje demonicznego wizerunku domu strachu (jak u Grim-
mów) uległy zatem transformacji na rzecz uproszczeń jego symboliki89. Dlatego 
też współcześnie w topice jego przestrzeni mieszają się porażka ze zwycięstwem, 

85 U. Scheffler, Zur Hölle mit den Hexen, München 2005, s. 13.
86 Po podobny motyw domu z ciastek maślanych sięga Maja von Vogel w historii Hexe Mini 

fliegt zur Schule (München 2007). Taki dom czarownica Mini wraz ze swoim przyjacielem Maxem 
odkrywają podczas szkolnej wycieczki.

87 Por. B. Kümmerling-Meibauer, Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Ein internationa-
les Lexikon, Band 2, Stuttgart 2004, s. 873.

88 Por. V. Wróblewska, op. cit., s. 89-95.
89 Por. D. Simonides, Śląski horror. O diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach, 

Opole 2014, s. 106-130.
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bezpieczeństwo z zagrożeniem, więzienie z wolnością, dobro ze złem, intryga 
z humorem, wrogość z przyjaźnią, rozsądek z nierozwagą, starość z młodością, 
nowoczesność z tradycją. Te skrajne wyobrażenia o domu służą z pewnością 
z jednej strony przekazaniu prawdy historycznej, wyeksponowaniu utrwalonych 
wątków ludowych czy też symboliki okultystycznej, z drugiej zaś mają wymiar 
dydaktyczny – pobudzają dziecięcą wyobraźnię, wyrabiają przeświadczenie 
o możliwości pokonania własnych lęków i realnych zagrożeń90 oraz umiejętność 
rozróżnienia dobra od zła. Bowiem jak twierdzi Grzegorz Leszczyński: „[o]d 
złego domu trzeba uciekać […], [d]o dobrego można przylgnąć […]”91.

90 Por. B. Bettelheim, op. cit., s. 263.
91 G. Leszczyński, Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007, s. 75.
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W zaginionym rękopisie – autografie pism Ostroroga (1565-1622), wojewody 
poznańskiego, wybitnego autora utworów o tematyce  rolniczej1, była zamiesz-
czona historia cudownego obrazu Matki Boskiej Sokalskiej; spisana po łacinie. 
W pracach dawnych badaczy zachowały się informacje, że we wspomnianym 
manuskrypcie widniały dwie modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, również 
w języku łacińskim. Pierwsza z tych modlitw skierowana była do Matki Boskiej 
Częstochowskiej, druga do Bogarodzicy Sokalskiej. Teksty te kazał Ostroróg wy-
ryć na miedzianych tablicach i przesłać do miejsc przechowywania cudownych 

1 Por. informacje na ten temat zawarte w monografii mojego autorstwa Pisarstwo Jana Ostro-
roga (1565-1622), Łódź 1998.
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wizerunków NMP. Modlitwy pochodziły z roku 16122. W tym też roku autor 
wymienionych tekstów ułożył łaciński nagrobek Stanisławowi Gomolińskiemu3, 
biskupowi kamienieckiemu, później chełmskiemu i w końcu życia nominatowi 
łuckiemu.

Teksty modlitw zaginęły wraz z autografem pism Ostroroga, epitafium w roz-
szerzonej wersji przedrukował Chomętowski4, zaś historia obrazu Matki Boskiej 
Sokalskiej ukazała się jako osobny druczek. Książeczka ta, jedyny znany dziś 
egzemplarz, przechowywana jest w Bibliotece Jagiellońskiej. Nie posiada karty 
tytułowej. W katalogu umieszczono ją pod tytułem Historia Socaliensis Deipa-
rae Virginis Sacrae et Miraculosae Imaginis. Wydana była w Krakowie około 
1618 r. Autora w katalogu nie wskazano, chyba tylko dlatego, że egzemplarz był 
zdefektowany5.

Dzieło rozpoczyna się modlitewną apostrofą do NMP. „Bogarodzico Dziewi-
co, Historię Twego Świętego i cudownego obrazu sokalskiego Tobie daję, ofiaru-
ję i dedykuję. Pamiętaj o mnie teraz i w godzinę śmierci”.

Widać, że dzieło wyszło spod pióra autora o zacięciu historycznym, obdarzo-
nego umysłem krytycznym, a opracowane zostało na podstawie jakichś wiarygod-
nych materiałów źródłowych. Ostroróg pisał bowiem „Wydaje się zaś, że prawdzi-
wy jest przekaz, iż obraz ten przeniesiony do Sokala dany został na przechowanie 
ruskim kapłanom”. Stąd, zdaniem autora Historii..., opanowała ich ta troska i gorli-
wość względem spisania dziejów tego wizerunku. Był bowiem wśród ruskich mni-
chów zwyczaj utrwalania przeszłości ich świątyń, klasztorów i obrazów. Historia 
wizerunku Bogarodzicy Sokalskiej została znaleziona u przodka popa Leontija ze 
wsi Skidkowice, samego zresztą bardzo już leciwego. Opowieść ta zamieszczona 
była w starej, ruskiej księdze, prawie zjedzonej przez mole. Na język polski została 
przełożona w roku 1612. Ostroróg był przekonany, że po śmierci Leontija dziełko 
to było albo dokądś potajemnie zabrane, albo złośliwie przez kogoś ukryte. Mimo 
poszukiwań nie zostało odnalezione w świątyni sokalskiej. Zatem przepadły mate-
riały źródłowe o tym, jak na kilka dziesięcioleci przed zniszczeniem Sokala przez 
Tatarów obraz został przeniesiony na wyspę na Bugu.

Według niektórych opracowań w roku 1498 Tatarzy całkowicie splądrowali 
i zniszczyli Sokal, miasto spłonęło, ale ze zgliszcz wydobyto niezniszczony ob-
raz, zatem ocalały w cudowny sposób, ale są to przekazy późniejsze od opraco-

2 Ks. A. Załęski, Wiadomość o życiu i pismach Jana Ostroroga, wojewody poznańskiego. „Bi-
blioteka Warszawska” 1844, T. 1, s. 431.

3 Por. M. Wichowa, Epitafium biskupa Stanisława Gomolińskiego i zapoznany tekst Jana Ostro-
roga II, „Przegląd Wschodni” 1992/93, T. II, z. 187-190; zobacz także: eadem, Dwie barokowe 
historie obrazu Matki Boskiej Sokalskiej, „Rocznik Przemyski” 1998, T. 34, z. 1, Literatura i Język, 
s. 29-37.

4 W. Chomętowski, Wiadomość o życiu i pismach Jana Ostororoga, wojewody poznańskiego, 
„Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Muzeum Konstantego Świdzińskiego” 1876, t. 2, s. 1-94.

5 Egzemplarz Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 5318, I. Mag. St. Dr., jest to podstawa niniejszej 
edycji.
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wania Ostroroga, utrzymane w duchu późnobarokowej hagiografii i kultu świę-
tych obrazów. Relacja wojewody jest oparta na źródłach, wspomniana wersja 
o cudownym ocaleniu na legendzie.

Podawany do druku tekst świadczy o tym, że jego twórca był człowiekiem 
wykształconym, inteligentnym, głębokiej wiary, okazującym żarliwość religijną, 
ale szlachetnej próby, daleką od dewocji. Był obdarzony zmysłem historycznym. 
Podstawowe daty, fakty są ścisłe, dokładne, wiarygodne. Pismo, jak większość 
dzieł Ostroroga, choć zawiera treści religijne, w założeniach otrzymało charakter 
użytkowy. Mianowicie informowało szerokie rzesze wiernych o historii obra-
zu Bogarodzicy Sokalskiej. Miało na celu popularyzację wiedzy religijnej, tak 
istotną w czasach zwycięskiej kontrreformacji, uprawiającą na szeroką skalę kult 
świętych obrazów i kult Najświętszej Marii Panny – Królowej Polski.

W biografii Ostroroga jest pewien epizod, pozwalający zrozumieć dlaczego opra-
cował on dziełko, poświęcone dziejom cudownego obrazu Matki Boskiej Sokalskiej.

Otóż Jan urodził się ze związku małżeńskiego pozostającego przez wiele lat 
bezdzietnym. Rodzice przyszłego wojewody poznańskiego byli wyznania lute-
rańskiego. Ostrorogowa, aczkolwiek nie katoliczka, wierząc w moc słynącego 
z cudów wizerunku Bogurodzicy Sokalskiej ślubowała, że gdy zostanie matką, 
dziecko ofiaruje Madonnie z Sokala. Po narodzinach Jana Ostroroga, jego mat-
ka wyjechała do swego dziedzicznego majątku Kryłów nad Bugiem i stamtąd 
w stroju wieśniaczki, z synem na ręku udała się pieszo do Sokala, aby dopełnić 
ślubu. Obraz Matki Boskiej znajdował się wówczas w drewnianym kościółku 
stojącym na wysepce na Bugu. Historię swoich narodzin poznał przyszły woje-
woda poznański z ust matki, o czym mówił w liście z października 1612 roku, 
którego opis był przechowywany w kronice klasztoru bernardynów w Sokalu6.

W wieku dojrzałym, pod wpływem jezuity Stanisława Warszewickiego, Ostro-
róg przeszedł na katolicyzm. Znane mu z dzieciństwa opowiadanie matki o jego 
wymodlonych narodzinach z pewnością wzbudziło w nim szczególną cześć i sen-
tyment do Bogurodzicy Sokalskiej, czego dawał dowody m.in. poprzez zapis na 
budowę klasztoru i kościoła bernardynów, dokąd przeniesiono cudowny obraz 
Matki Boskiej. Wiadomo też, że wojewoda poznański obrał sobie tę świątynie na 
miejsce wiecznego spoczynku.

Obecnie druk krakowski Historii obrazu M.B. Sokalskiej jest jedynym zacho-
wanym egzemplarzem. Przed wojną był jeszcze drugi, własność Biblioteki Ordy-
nacji Krasińskich. Oba – niestety – zdefektowane, bez karty tytułowej. Załęski, 
badacz rękopiśmiennej sylwy, gdzie wpisano również obecnie wydawany tekst, 
zawierającej autografy dzieł Ostroroga, dostrzegł brak datowania utworu na kar-
cie tytułowej, gdyż badał także drukowaną wersję tego utworu. Bardzo praw-
dopodobne, że dziełko zostało opublikowane w 1618 roku, bowiem pozwolenie 

6 Por. A. Ziembicki, Jan Ostroróg i jego „Myślistwo z ogary”, Lwów 1933, odbitka z „Łowca” 
1933, nr 12-14.
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na druk wydał Jakub Janidłowski, zmarły w 1619, zaś wymieniony w formułce 
cenzorskiej Marcin Szyszkowski był biskupem krakowskim od 1616 r. Tak więc 
książeczka mogła ukazać się w latach 1616-1619. Rękopiśmienna notatka z datą 
1618 chyba rozstrzyga tę kwestię.

Historię obrazu Matki Boskiej Sokalskiej spisaną przez Ostroroga wielokrot-
nie powtarzano, skracano, ubarwiano – słowem, opowieść ta żyła w świadomości 
czcicieli Bogurodzicy Sokalskiej zarówno w przekazach ustnych jak i w druku. 
Przytoczył ją m.in. ks. Jan Tomasz Józefowicz, kanonik lwowski, w kazaniu wy-
głoszonym w kościele bernardynów w Sokalu podczas uroczystości koronowania 
obrazu w 1724 roku7. Wersja ta jest bardzo skrócona w stosunku do tekstu Ostroro-
ga, jako wariant o 100 lat późniejszy od analizowanego utworu odpowiada na zapo-
trzebowanie religijne wiernych Kościoła czasów schyłkowego baroku, miejscami 
dziełko wojewody poszerza, ubarwia, wzmaga działanie elementów cudownych, 
np. przytacza słowa Chrystusa, który według tego przekazu przemówił do Jakuba 
Wężyka: „Jakubie, pobożna chęć i pragnienie twoje uszanowania odmalowaniem 
obrazu Matki mojej tak mi się podobały, że obraz jej, któreneś tak bardzo odmalo-
wać ręką twoją pragnął ja ręką anielską wystawiłem”.

Opowieść Józefowicza, jak i całe kazanie utrzymane są na poziomie utwo-
rów hagiograficznych zgromadzonych w dziele ks. Floriana Jaroszewicza Matka 
świętych Polska8, w którym Zbawiciel i święci są często cytowani, aby uwiary-
godnić opisywany cud. W relacji ks. Józefowicza nic nie zostało z wspaniałego, 
klasycystycznego stylu łacińskiej prozy Ostroroga, który został zastąpiony póź-
nobarokowym stylem panegirycznym.

Istnieje jeszcze jedno dziełko rocznicowe, przedstawiające dzieje obrazu Mat-
ki Boskiej Sokalskiej. Wyszło ono spod pióra prawnuka Jana Ostroroga, wojewo-
dy i generała ziem ruskich, Jana Jabłonowskiego9, a nosi tytuł Historyja obrazu 
Najświętszej Panny Maryi Boga Rodzicy w kościele WW. OO. bernardynów w So-
kalu. Na druk przyzwolił wspomniany już Jan Tomasz Józefowicz „ordinarius 
librorum per archidioecesim leopoliensi censor”. Utwór nosi datę 22 VIII 1724 r., 

7 Chwała koronna szczęśliwa koronacyja Maryi w jej cudownym Obrazie Sokalskim ks. Jana 
Tomasza Josephowica, protonotariusza apostolskiego, kanonika lwowskiego, w tymże kościele na 
rannym kazaniu imieniem i aniołów i ludzi uczyniona dnia 8 września 1725 r., [w:] I. Orłowski: 
Chwała koronna szczęśliwa koronacyja monarchini całego świata Maryi w cudownym Jej obrazie 
sokalskim anielską ręką malowanym, od ojca św. Inocencyjusza II złotą koroną udarowana roku 
1724, dnia ósmego września od różnych kaznodziejów stylem panegirycznym w kościele WW. OO. 
bernardynów (...), Lwów 1726.

8 F. Jaroszewicz, Matka świętych, Polska, albo żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych 
świątobliwych Polaków i Polek (1767). Przedr. Piekary 1850.

9 J. Jabłonowski, Historyja Obrazu Najświętszej Panny Maryi Boga Rodzicy w kościele WW.OO. 
Bernardynów w Sokalu, z dawna cudami słynącego z archiwum tychże ojców podana a na wiersz 
polski przetłumaczona oraz i modlitwy ukoronowanej nieba i ziemi królowej i ś. Anny przyłączone 
na dzień koronowania tegoż cudownego obrazu podane. Na chwałę Bożą i Matki jego Najświętszej 
przez Jana Jabłonowskiego, wojewodę, generała ziem ruskich we Lwowie, w drukarni Collegium 
Soc. Iesu. Anno 1724.
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ma charakter okolicznościowy. Powstał dla uczczenia uroczystości koronowania 
wizerunku Bogurodzicy Sokalskiej, która miała miejsce 8 września tegoż roku10. 
Obraz został „złotą koroną udarowanym od ojca świętego Innocencyjusza”11.  
Ks. Józefowicz posłużył się dziełem Jabłonowskego, świeżo wydanym, nie się-
gał natomiast do archiwum bernardyńskiego. Wyjaśniał motywy pracy prawnuka 
Ostroroga panegirycznie ale rzeczowo:

[...] jako z dawnego opisania w tutecznym konwencie znajdującego się (podkr. 
M.W.), Jaśnie wielmożny Jan Jabłonowski wojewoda ziem ruskich, wielki senator, 
wielki wieku naszego orator, polskim rytmem ale pańskim stylem jako zwykł za-
wsze), w nowo wydanej Historyji powiada (s. 21)

Wydaje się, że Ostroróg i jego prawnuk nie korzystali z tych samych ręko-
piśmiennych źródeł podających dzieje M. B. Sokalskiej. Jabłonowski bowiem 
podaje fakty, których nie ma w tekście jego pradziada.

Wtedy zaś ruscy to miejsce kapłani
Trzymali, ludzie znać byli wybrani,

Bo tę historią językiem słowieńskim
Opisali o obrazie Panieńskim.

Którą ojcowie Franciszka świętego
Znaleźli po tym aż roku Pańskiego. (1612)

W roku 1612 musiało wystąpić jakieś szczególne zintensyfikowanie kultu 
obrazu Matki Boskiej Sokalskiej, gdyż wówczas Ostroróg napisał wspomnianą 
modlitwę, wypowiadał się też o dziejach tego obrazu we wzmiankowanym liście 
z października 1612 r. Wojewoda ziem ruskich wspominał o cudownym ocaleniu 
wizerunku Matki Boskiej Sokalskiej w czasie najazdu tatarskiego:

[...] Że gdy tatarska tam wojna nastaje,
Miasta wywraca i kraje plądruje

Ten obraz miasta Sokal ustępuje.
Pobożni ludzie na wyspę go znoszą,

Którą Bug rzeka czyni, i toż głoszą
Ruskie archiwa, że tam postawiono

Kaplicę z tarcic, gdzie obraz złożono,
W której nie mało lat uczczona była

W ubóstwie Panna, w którym sama żyła.

Mocno też akcentował fakt, iż widać rękę Boską w tym zbiegu okoliczności, 
że cudowny obraz za sprawą skromnych bernardynów, duchowych synów św. 
Franciszka, żyjących w ubóstwie, otrzymał godną siebie świątynię.

10 Zob. A.J. Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych w czasach baroku, Warszawa 2003.
11 Cytat z karty tytułowej dzieła Orłowskiego.
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A Bóg, który chce imię swe wspaniałe
Miewać uczonym i Maryji cale

Wskrzesił świętego Franciszka cnych synów,
A pod imieniem znacznym bernardynów.

Pierwszy żarliwy miejsca był gwardyjan,
W imię bernardyn przezwiskiem Stradyjan.

Jabłonowski skorzystał z okazji podkreślenia zasług swoich przodków i spo-
ro miejsca poświęcił udziałowi Ostroroga w powstaniu okazałej świątyni sokal-
skiej. Wspomniany gwardian:

[...] Świętym życiem, cnotą i staraniem,
Pobudził panów koło nich bieganiem,

Że tak wspaniałe powstały fabryki,
Klasztor i kościół (rzeką) bazyliki.

Ich Gomoliński, biskupstwa chełmskiego
Pasterz, wprowadził roku tam pańskiego (1599),

Jan zaś Ostroróg ten przybytek pański,
A wojewoda zmurował poznański.

O jakie szczęście, o Maryja, moje,
Że ten człek wielki na cześć, chwałę Twoje,

Przepyszny kościół stawił (o jak radem),
że z babki mojej był moim pradziadem,

I stąd mój ojciec urodzon, nieżywy
Odebrał żywot ex voto prawdziwy,

I wszystkie czyny swej wielkiej buławy
Przez ten twój obraz przepisał Twej sławy.

 (s. 20)

W nocie marginalnej dodatkowo wyjaśnił: „córka jego, Anna Ostrorożanka, 
była za Jabłonowskim dziadem moim”. Uczciwszy należycie zasługi pradziada, 
oddawszy cześć babce i ojcu, wojewoda przystąpił do opisywania historii obrazu 
według łacińskiego źródła, notatek przechowywanych w archiwum klasztornym. 
Od tego miejsca jego wierszowana relacja jest zgodna z prozaiczną wersją łaciń-
ską Ostroroga.

Wojewoda poznański zaprezentował w swym dziełku nastawienie historiogra-
ficzne i dokumentarne. Korzystał z jakiegoś przekazu pisanego „ruską mową”. 
Bernardyni widocznie opracowali historię Matki Boskiej Sokalskiej po łacinie, 
opierając się na źródle ruskim. Tę łacińską wersję wziął za podstawę swego 
poematu Jabłonowski. Widocznie po stu latach druczek Ostroroga został zapo-
mniany, zaczytany i niedostępny Jabłonowskiemu w roku 1724. Inaczej tłumacz 
i zarazem autor wierszowanej historii byłby wspomniał o dziełku pradziada. 
Zresztą, w przeciwieństwie do druku z początku XVII w. dziełko wojewody ziem 
ruskich sprawia wrażenie pisanego pospiesznie, ma charakter okolicznościowy, 
a dominuje w nim ton panegiryczno-dewocyjny. Dzieje obrazu Matki Boskiej 



155HISTORIA SOCALIENSIS DEIPARAE VIRGINIS SACRAE ET MIRACULOSAE IMAGINIS ...

Sokalskiej znane były Benedyktowi Chmielowskiemu12. Opisał je w tomie dru-
gim pierwszego wydania swojej encyklopedii, w rozdziale pt. Cudowne i łaskami 
słynne obrazy Najświętszej i Najjaśniejszej Królowej Polskiej Maryi w Koronie 
i w Wielkim Księstwie Litewskim. Opracowywał swe dzieło metodą kompilowa-
nia, opisywania starego po nowemu. Wygodniej mu było skorzystać z jakiegoś 
zbiorczego opracowania, jeśli było mu dostępne. Wydaje się, że nie jest możli-
we ustalenie, czy korzystał on z omawianych tutaj dzieł. Z pewnością sięgał do 
innych źródeł, skoro poza tym, że w krótkiej notatce wspominał historię Jakuba 
Wężyka, informację tę wzbogacił o wzmiankę o cudach, które „przy tym obrazie 
uczynił Bóg dla instancyji Maryji od roku [...] 1580 aż do roku 1724”. Autor 
encyklopedii naliczył ich ponad trzysta osiemdziesiąt, wspomniał też o koronacji 
obrazu „od Innocentego XIII”, a więc jest to informacja rozbieżna z tym, co czy-
tamy na karcie tytułowej dzieła Orłowskiego.

Jak widać, historia spisana przez Ostroroga znana była w kilku wersjach. Miało 
to związek z sarmackim kultem cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny, 
królowej Polski, stanowiących bardzo ważny element staropolskiej religijności13.

Opisy cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny były w wieku XVII bar-
dzo liczne, ich bibliografia obejmuje wiele pozycji. Wespazjan Kochowski napi-
sał wiersz na temat wizerunku Matki Boskiej Studziańskiej, osadzając to miejsce 
kultu w szerokim kontekście. Wymienił poeta najsławniejsze obrazy i sanktuaria 
w Europie: włoskie Loreto, Monserrat niedaleko Barcelony, Asprykal w Belgii, 
Halle w Saksonii, a następnie polskie miejscowości, w których przechowywano 
cudowne wizerunki Matki Boskiej i do których odbywano pielgrzymki, z Często-
chową i Sokalem na czele14.

Kult maryjny objął całą Rzeczpospolitą15. Społeczeństwo chętnie karmiło się 
opowieściami o dziejach cudownych obrazów, o cudach, które za sprawą tych 
wizerunków miały miejsce. Wierni chłonęli te wiadomości, pragnęli osobiście 
zobaczyć te cudowne miejsca w czasie pielgrzymki, wziąć udział w procesji, 
która stawała się czasem wręcz widowiskiem parateatralnym.

12 B. Chmielowski, Nowe Ateny, Lwów 1745, s. 421.
13 Por. następujące publikacje na ten temat: A. Fridrich, Historie cudownych obrazów Najświęt-

szej Maryi Panny w Polsce, T. I-VI, Kraków 1903-1911; Wacław z Sulgostowa (E. Nowakowski), 
O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, biblio-
graficzne i ikonograficzne, Kraków 1902; J. Tazbir, Sarmatyzacja potrydenckiego katolicyzmu  
[w:] idem, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa 1987;  
J. Tazbir, Religijność szlachecka [w:] idem, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek  relikty, 
Warszawa 1979, wyd. II; T. Chrzanowski, Sarmacka eschatologia [w:] idem, Wędrówki po Sarma-
cji europejskiej, Kraków 1988.

14 W. Kochowski, Pieśń XIX Studzianna, miejsce tych czasów przeczystej Matki Boskiej sławne, 
nieprzyjaciołom wiary świętej i Korony Polskiej straszne..., Wrocław 1991, s. 80-83.

15 Zob. Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie 
od XVII do XIX wieku  na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, red. Antoni 
Jackowski, Kraków 1996;  tam prace A. Witkowskiej. Por. także :A. Jackowski, Zarys geografii 
pielgrzymek, Kraków 1991.
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Obrazy z Częstochowy, z Sokala, z Dzikowa, z Sierpca, z Gidel, z Żyrowic 
na Białorusi , z Kodnia ,Trok, Podkamienia i wiele innych były czczone przez 
wiernych, którzy w podzięce za darowane łaski obwieszali je  wotami. Osoby, 
które doznały cudu, składały wyjątkowo cenne ofiary, często były to przedmioty 
ze srebra bądź ze złota. Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej słynął na całą 
Rzeczpospolitą, podobnie jak obrazy Madonny z Ostrej Bramy i z Berdyczowa. 
Najczęściej malowano je na deskach, stąd i Jakub Wężyk tak postąpił. Matka 
Boska Częstochowska stała się wzorcem, na podobieństwo którego malarze two-
rzyli swoje wizerunki N. M. Panny.

Chęć posiadania cudownego obrazu w swoich dobrach była tak silna, że 
w dziejach kultu maryjnego w Polsce raz doszło do kradzieży. Mianowicie 
chorąży Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda miński Mikołaj Sapie-
ha wyniósł potajemnie obraz Matki Boskiej z Gwadelupy, zwanej Madonną 
Gregoriańską, z prywatnego oratorium papieskiego na Watykanie w r. 1631. 
Jak głosi legenda, wizerunek został namalowany przez tego samego artystę co 
Matka Boska Częstochowska, czyli przez św. Łukasza Ewangelistę. Następnie 
Sapieha przewiózł ten obraz do swego majątku, do Kodnia na Podlasiu, za co 
papież Urban VIII rzucił na niego klątwę. Zaś z biegiem czasu konflikt zała-
godzono, papież przebaczył, a wydarzenia te opisał i opublikował w 1720 r. 
Jan Fryderyk Sapieha, kanclerz wielki litewski w dziełku Historia przezacnego 
obrazu kodeńskiego, ale pod nazwiskiem Jan Walicki. Madonna Gregoriańska 
z Gwadelupy, zwana odtąd Matką Boską Kodeńską, obejmowała w posiadanie 
ziemie Sapiehów, a dalej całą Białoruś, Żmudź, Podlasie, Wołyń, ziemię brze-
ską, bełzką i chełmską16. 

Dnia 2 VIII 1875 r. na rozkaz władz carskich obraz kodeński przewieziono na 
Jasną Górę. Obecnie znów znajduje się w Kodniu, w pierwotnym miejscu kultu 
na ziemiach polskich.

Natomiast obraz Matki Boskiej Sokalskiej nie dotrwał do naszych czasów 
w oryginale, który spłonął w roku 1843, wskutek nieostrożności zakrystiana. Za-
chowała się jego kopia, malowana na miedzianej blasze przez lwowskiego ma-
larza Jana Kantego Maszkowskiego17. Bernardyni musieli opuścić Sokal, który 
pozostał po II wojnie światowej poza granicami Rzeczypospolitej i był przecho-
wywany w kościele bernardynów w Krakowie, w malutkiej kaplicy, usytuowanej 
za zakrystią18, gdzie pozostawał do roku 2002.Następnie został przeniesiony do 
barokowo- klasycystycznego  kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Kostki 

16 Historię porwania z Rzymu obrazu Matki Boskiej Gregoriańskiej i dramatyczną walkę Sa-
piehy o zatrzymanie go w Kodniu opisała Zofia Kossak w powieści Błogosławiona wina (wyd. II 
zmienione, Warszawa 1989).

17 Por. A. Fridrich, Historie cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Kraków 
2008, s. 296.

18 Por. Z dawna Polski tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowanie 
wizerunku Matki Boskiej 1717-1983, Szymanów 1984, wyd. Siostry Niepokalanki.
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w Hrubieszowie . W roku 2009 na mocy dekretu biskupa zamojsko- lubaczow-
skiego Wacława Depy w mieście tym zostało ustanowione Diecezjalne Sank-
tuarium Maryjne19,  miejsce przechowywania obrazu Matki Boskiej Sokalskiej, 
zwanym też wizerunkiem M.B. Pocieszenia.

19 Zob. Dekret Ustanawiający Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie 
Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym, „Zamojski Informator Diecezjalny” 2009, nr 3, s. 46.
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Jan Ostroróg,  Socaliensis Tuae Deipara Virgo sacrae ac miraculosae imaginis 
historiam, tibi do, dico, dedico. Memento mei, nunc et in hora mortis

Wladislaus Iagiello20 Magnus Litu[aniae] Dux in Regem Poloniae evectus, 
ut ipse nihil prius habuit, quam ut gentili idolorum cultu abiurato, Christianam 
religionem amplecteretur, ita quam primum potuit, summa cura et sollicitudine, 
in Lituaniam reversus, gentem suam ex ethnicis tenebris, ad veram religionem, 
verique Dei cultum, omnibus modis induceret, ac sacro baptismatis fonte ablui 
curaret: quod quidem in annum a nato Christo Domino 1386 incidit. Erat inter 
Lituanos recens tum baptisatos insignis pictor Wężyk, quasi serpentulum dicas, 
inter gentiles vocatus, Iacobi ex sacro fonte nomen sortitus. Is ab in eunte aetate, 
licet in illis idololatriae tenebris, omnibus virtutibus naturalibus ornatus, et pro viro 
optimo habitus, a sacrro fonte, condignam vitae anteactae devotionem, Numinis 
Divini nuper cogniti reverentiam, omnium Christianarum virtutum amorem, et 
exercitationem coniunxit. Ornabat eam hominis pietatem, artis pictoriae insignis 
excellentia, erat enim non solum in efformandis ideis excellentissimus, sed et 
memoria tanta, ut eas conceptas, sine exemplaris praesentia, multo etiam interiecto 
tempore, in minimis quibusque particularibus exprimeret. Ex artis excellentia 
fama in aulam Regiam evocatur, Regiasque imagines et alia pingit. Sed ecce 
ex continuo pingendi usu, visu labascere incipit, ac tandem ad lippitudinem 
redactis oculis, usu videndi pene orbatur, 1392. Clarebat tum maximis miraculis 
(ut et nunc continuatis magis magisque claret) imago Beatissimae Virginis 
Mariae in clarum montem Częstochoviensem21 paucis ante annis, videlicet anno 

20 Władysław Jagiełło (ok. 1351-1434), syn Olgierda, wielki książę litewski. Przyjął chrzest 
w roku 1386, zawarł małżeństwo z Jadwigą, królową polską, i koronował się na króla oraz przy-
łączył Litwę do Polski, od 1387 r. rozpoczął chrystianizację Litwy. W roku 1430 rabusie związani 
z husytami zbezcześcili obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i uszkodzili. Autor kolejnego opisu 
dziejów obrazu z 1523 r. Piotr Rydzyński (Historia pulchra et stupendis miraculis referta i maginis 
Mariae) podaje, że zakonnicy zawieźli obraz do Krakowa, gdzie na polecenie króla Władysława 
Jagiełły odnowiono wizerunek, a kto wie, czy nie namalowano go na nowo.

21 Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej ma niewyjaśnioną historię swego pochodzenia. 
Na Jasną Górę został sprowadzony prawdopodobnie w roku 1384 przez księcia Władysława Opol-
czyka, siostrzeńca króla Polski i Węgier, Ludwika. Inicjatorem fundacji był niewątpliwie sam król, 
związany z węgierskimi paulinami przyjaźnią, żywił kult ich patrona – św. Pawła z Teb. W związku 
z samą fundacją i sprowadzeniem wizerunku Bogarodzicy spisano łacińską historię obrazu, w tłu-
maczeniu polskim tytuł brzmi Przenosiny obrazu Matki Bożej. Była tam zawarta informacja, że 
dzieło to, wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem namalował sam św. Łukasz na desce stołu św. 
Rodziny w Nazarecie, następnie dzięki św. Helenie przechowywano go w Konstantynopolu, po-
tem dostał się jako dar Karolowi Wielkiemu, później księciu ruskiemu Lwu. Władysław Opolczyk 
zaś przywiózł go do Częstochowy z Bełza, gdzie przebywał jako wielkorządca Rusi Czerwonej 
w latach 1372-1377, zarazem książę lenny ruski, bliski współpracownik Ludwika Węgierskiego. 
Tej translacji towarzyszyły cuda. Mianowicie książę zamierzał przewieźć obraz na Śląsk Opolski, 
gdzie rezydował na stałe, ale podczas pobytu w Częstochowie konie nie chciały ruszyć z miejsca, 
póki Opolczyk nie zrozumiał, że jest to znak, aby obraz pozostał w klasztorze jasnogórskim. 

Por.: R. Kozłowski, Historia obrazu jasnogórskiego w świetle badań technologicznych u arty-
styczno-formalnych, „Roczniki Humanistyczne” 1958, T.XX, nr 1; J. Samer, J. Zbudniewek, Klej-
noty Jasnej Góry, Warszawa 1983.



159HISTORIA SOCALIENSIS DEIPARAE VIRGINIS SACRAE ET MIRACULOSAE IMAGINIS ...

 138222 ex arce Bełzensi per Ducem Opoliensem Wladislaum23, quem per 
absentiam suam Ludovicus Ungariae Rex24, Iagiellonis socer, regni gubernatorem 
relinquerat, translata. Vota eo, variis in afflictionibus ac necessitatibus vovebantur, 
illisque solvendis undiquaque sed et ex Lituania ac Russia peregrinationes 
suscipiebantur. Itaque et Iacobus Wężyk eo se devovet, anno 1396 oculorum 
imbecillitatem suffragio beatissimae Virginis deprectaturus. Peregrinatur, votum 
solvit, oculorum sanitatem visu redintegrato obtinens, alterum votum gratitudinis 
ergo concipit, se scilicet sacram Deiparae imaginem, ad exemplum Claromontanae, 
quam maximo artificio depicturum, et depictam, in aliquot templum ad gloriam 
Dei, et Deiparae ipsius, dedicaturum. Domum rediens ex sanitate recepta, multis 
suorum gratulationibus exceptus, tabulam picturae convenientem parat, solita 
memoriae vi fretus, dimetiri lineamenta, proportionemque connotare incipit, 
visus sibi errasse, corrigit, mutat, delet, signat iterum, turbatur, recolligi nequit, 
ac tandem totius conceptae ideae obliviscitur. Ingens sollicitudo hominem 
devotioni deditissimum corripit, quod votum depingendae imaginis non solverit, 
angi vehementer caepit, ac pro devotione ac pietate sua, alteram peregrinationem, 
ad melius ideami imaginis sibi in memoriam imprimendam suscipit; supplicat 
ut Beatissima Virgo dignetur illi auxilio suo adesse, ut devotam illius imaginis 
depingendae queat praestare operam. Intendit deinde summa diligentia omnem 
vim memoriae suae, in omnia quae ad proprietatem transsumendae imaginis 
videbantur posse pertinere. Plenus spe ac fiducia domum redit, sed non laetiori 
quam prius effectu. Post omnem et enim adhibitam curam ac diligentiam, post 
operam multoties tentatam, correctam, tractatam, retractatam, nihilo plus quam 
prius efficere potuit. Itaque desperabundus prorsus animum rei conficiendae summa 
cum maestitia despondit. Urgent interim devoti homines, per maxima miracula 
summis beneficiis affecti, ne se spe habendi sacratae imagines exemplaris privet, 

22 Dnia 9 VIII 1382 r. Władysław Opolczyk ufundował klasztor paulinów na Jasnej Górze, 
o czym świadczą zachowane do dzisiaj akta z tą datą. Na początku zakonnicy objęli ubogi kośció-
łek, do którego po niedługim czasie sprowadzono cudowny obraz Bogarodzicy, prawdopodobnie 
było to w roku 1384.

23 Władysław Opolczyk, ur. między 1326 a 1330 r., zmarły w 1401 r., książę opolski, od 1356 r. 
palatyn Węgier, wielkorządca Rusi Czerwonej w l. 1372-1378 i w l. 1386-1387, bliski współpra-
cownik Ludwika Węgierskiego i z jego nominacji od 1377 r. namiestnik Polski. Najwybitniejszy 
z ówczesnych książąt śląskich. Po śmierci Ludwika był nadal związany z dworem węgierskim. 
Uczestniczył w rozmowach z Władysławem Jagiełłą w sprawie małżeństwa księcia litewskiego 
z królową Jadwigą. Przeniósł obraz Matki Boskiej z Bełza do Częstochowy. Był fundatorem klasz-
toru paulinów na Jasnej Górze w 1382 r.

24 Ludwik Węgierski żył w l. 1326-1382, król Węgier od 1342, król Polski od 1370, syn Karola 
Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety, córki Władysława Łokietka, ojciec polskiej królowej Jadwi-
gi, żony Władysława Jagiełły. Po koronacji na króla Polski rządy przekazał w ręce matki, a po jej 
śmierci wielkorządcom. Utrwalał zjednoczenie ziem polskich, choć napotykał silną opozycję wiel-
korządców wielkopolskich. W roku 1374 r. wydał przywilej koszycki w celu zapewnienia sukcesji 
w Polsce jednej z jego córek. Na mocy tego przywileju szlachta zwolniona była od poradlnego 
z wyjątkiem 2 groszy z łanu chłopskiego, a uchwalenie nadzwyczajnych podatków zostało uzależ-
nione od każdorazowej zgody całego stanu szlacheckiego.
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sed iterum atque, iterum ipsorum etiam suffragiis suffultus oret, ut Beatissima 
Virgo ab illo se depingi, ad consolationem clientum et beneficiariorum suorum, 
dignetur. Persuadetur devotus Iacobus, atque clausis domi artis suae instrumentis, 
tabulis, coloribus, et aliis quibusque rebus, tertio peregrinatur. Częstochoviam 
veniens, peccata confitetur, sacra Communione reficitur, devotissime sanctissimam 
Deiparam orat, ut apud Filium Salvatorem nostrum, illi impetret facultatem sui 
depingendi. Intrat deinde sacellum, imaginis formam, proportionem, colorem, 
umbras, musculos, et minutissima quaeque summa uti devotione sic diligentia 
considerat, annotat, memoriae infigit, ac domum praeteritarum oblivionum metu, 
celerrime properat. Vix limen transgressus, quo recentioribus speciebus opus 
inchoet, in conclave in quo res suae artis uti diximus concluserat, irrumpit. Atqui 
in eo longe aliud quid, quam reliquerat, reperit: primum enim lumen insuetum 
non naturale illo toto conclavi corruscat, deinde ipsius Deiparae imaginem eam, 
quae Sokali25 visitur sine manu artificis, in ea quam reliquerat tabula depictam 
conspicit, denique ante ipsam imaginem, candelam lucidissimam ardentem 
invenit. Miraculo obstupefactus, terrore perculsus, religione commotus, pronusse 
in terram proiicit, ac in extasim labitur. Tum vero Salvatoris vocem audit, tantum 
illius, matris suae honorandae, pium studium apud se valuisse, ut imaginem eius, 
quam tanto desiderio manu sua pingere desiderasset, angelica opera, depingi 
fecerit. Acciperet itaque paratam imaginem, ac Sokalium oppidum ad ripam 
fluminis Bug situm devote in templo statuendam deferret, ipse ibi viveret et 
moreretur. Quod et factum est. Iacobus enim ipse devotus, delata cum summa 
reverentia Sokalium sacra imagine, ibidem sede fixa, successu temporis christiano 
homine digna morte obiit, dictis eius, perpetuis ad sacram hanc imaginem 
miraculis, divinisque beneficiis, fidem et tunc et nunc nostris temporibus 
facientibus. Videtur autem vera esse traditio imaginem hanc Sokalium allatam 
Russis sacerdotibus ad asservandum datam fuisse, unde et haec describendi 
historiam eius cura et solicitudo illos incesserit, pro eorum suorum templorum, 
monasteriorum, imaginum, historias prolixe describendi consuetudine, ex quibus 
apud proavum Leontii cuiusdam Poponis, villae Skidkowice, et ipsius valde senis, 
haec historia descripta, in antiquo Rutheno codice tinea fere consumpto reperta, 
ac in Polonicum anno 1612 translata est, post cuius Leontii mortem, a quopiam 
surrepta, seu maligne surpressa, usque huc penes illud templum apud successores 
Leontii summa diligentia quaesita reperiri non potuit. Continebatur autem eadem 
historia, quomodo ante expugnationem et exustionem, quam Deus oppido 
Sokaliensi, propter peccata eorum praedestinaverat, aliquot annorum decadibus, 

25 Sokal – miasto nad Bugiem, niegdyś w granicach Rzeczpospolitej, obecnie na terenie Ukra-
iny. Wymieniany w dokumentach w roku 1421, należał do książąt mazowieckich. Prawa miejskie 
uzyskał w roku 1424. Od 1462 r. był siedzibą powiatu. Biskup Jerzy Zamoyski 2 lipca 1604 r. 
poświęcił kamień węgielny od budowę nowego kościoła w Sokalu, a konsekrował tę świątynię 
4 kwietnia 1619 r. Jednym z fundatorów tego obiektu był wojewoda Jan Ostroróg, który w 1622 
został w kościele sokalskim pochowany.
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tacita divina inspiratione, in insulam fluvii Bug sacrata haec imago translata sit, 
eadem Ruthenica historia memorat: ubi in sacello ex trabibus et argilla extructo ac 
congesto ruinam et incendium Sokaliense, et manus Tartarorum violentas intacta 
evasit. Cum autem tota haec sacratae istius imaginis historia magna ac exuperanti 
loquacitate pro modulo eruditionis ac scriptionum Ruthenicarum, in illo libro 
conscripta fuerit, nos amputatis inanibus verborum sarmentis, substantiam rei 
totam, nil quod aliquid essentiale in se contineat praetermittentes, lectoribus, sine 
taedio, legendum damus. Quo tempore autem et quomodo haec sacrata imago in 
curam Catholicorum devenerit, non constat: sacellum certe argillaceum forma 
Catholica constructum fuit, quo in loco nunc templum ex muro erectum est. 

Dalej rękopiśmienna uwaga:
P.P[atrum] Bernardiorum De Fundatorib[us] templi Socalien[sis] vide infra.

[Tekst zezwolenia na druk, M. W.]

Sacrae ac miraculosae imaginis Deiparae Virginis hanc historiam, ut nihil sanae 
fidei adversum continentem, ita singularem pietatem redolentem, utiliter typis ex-
cudi posse, auctoritate Illustriss/imi/ et Reverendiss/imi/Domini, D/omini/ Marti-
ni Szyszkowski26 episcopi crac/oviensis/, ducis Severien/sis/ etc. iudico
M. Iacobus Ianidlovius I. V. D/ominus/ Can/onicus/ Sand/omierinsis/ Acad/emi-
ae/ Crac/ovinsis/ Procancellarius et Generalis Rector 

Bogurodzico Dziewico, historię Twego świętego i cudownego, sokalskiego  
obrazu Tobie daję, ofiarowuję, dedykuję – pamiętaj o mnie teraz  

i w godzinie śmierci

Władysław Jagiełło, wielki książę litewski, wyniesiony na króla Polski, 
chociaż sam nic wcześniej nie miał, to jednak aby przyjął religię chrześcijań-
ską, wpierw wyrzekłszy się kultu pogańskich bożków, tak jak najprędzej mógł, 
z największą troską i staraniem, wróciwszy na Litwę naród swój z pogańskich 
ciemności do prawdziwej religii i do kultu prawdziwego Boga wszelkimi sposo-
bami doprowadził i starał się obmyć w chrzcie świętym; to zaś nastąpiło w roku 
1386 od narodzin Chrystusa Pana. Wśród Litwinów dopiero co ochrzczonych 
był wyróżniający się malarz, pomiędzy rodakami zwany Wężyk, jakbyś żmijką 
nazywał, na chrzcie świętym ze świętego źródła dostał imię Jakub. Ten od po-
czątku życia, mimo że /pozostawał/ w owych ciemnościach bałwochwalstwa, 
wszystkimi przyrodzonymi cnotami był obdarzony i uważany za znakomite-

26 Marcin Szyszkowski (1554-1630) – kanonik i kanclerz kaplicy krakowskiej, biskup łucki 
1604, płocki 1604, krakowski 1616. 
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go męża. Od chrztu św. połączył pobożność godną poprzedniego życia, cześć 
dla dopiero co poznanego boskiego majestatu, miłość i ćwiczenie wszystkich 
cnót chrześcijańskich. Tę ludzką miłość ku Bogu ozdabiał doskonałością zna-
komitej sztuki malarskiej, był bowiem nie tylko najdoskonalszy w tworzeniu 
wizerunków lecz i o tak wielkiej pamięci, że te wyobrażone bez widocznych 
wzorów, także po upływie długiego czasu we wszystkich najmniejszych szcze-
gółach odtwarzał. 

Z powodu znakomitej sławy swej sztuki wezwany do zamku królewskiego 
maluje monarsze wizerunki i inne. Lecz oto od ciągłego malowania zaczyna mu 
słabnąć wzrok i wreszcie doprowadziwszy do zapalenia oczu w roku 1392 prawie 
został pozbawiony zdolności widzenia. Jaśniał wtedy największymi cudami / jak 
teraz ustawicznymi coraz więcej jaśnieje/ obraz Najświętszej Dziewicy Maryi na 
Jasnej Górze częstochowskiej przed kilku laty, mianowicie w 1382 roku, prze-
niesiony z zamku bełzkiego przez księcia Władysława Opolczyka, którego pod 
swoją nieobecność Ludwik, król Węgier, teść Jagiełły, zostawił jako zarządcę 
Królestwa. Tamże w różnych troskach i potrzebach były składane śluby i dla ich 
spełnienia zewsząd podejmowano podróże, więc też z Litwy i Rusi. Przeto i Ja-
kub Wężyk w tym 1396 roku ślubuje, aby z łaską Najświętszej Dziewicy wypro-
sić się od słabości oczu. Wędruje, dopełnia ślubu, otrzymując zdrowie oczu przez 
przywrócenie widzenia, wiec drugi ślub wdzięczności składa, że on mianowicie 
święty obraz Bogarodzicy na wzór jasnogórskiego z jak największym artyzmem 
namaluje, a namalowany poświęci jakiemuś kościołowi ku chwale Bożej i samej 
Bogarodzicy. Wracając do domu z odzyskanym zdrowiem, przyjęty licznymi po-
winszowaniami swoich, przygotowuje deskę nadającą się na malowidło. Ufny 
zwykłej sile pamięci zaczyna kreślić kontury, wyznaczać proporcje. Jednak myli 
się, poprawia, zmienia, usuwa, ponownie zdobi, niepokoi się, nie może sobie 
przypomnieć i wreszcie zatraca całe wyobrażenie, które miał na myśli. Ogrom-
na troska opanowuje człowieka bardzo oddanego wierze, że nie dopełni ślubu 
namalowania obrazu, gwałtownie zaczyna się dręczyć, i dla wiary, i dla swojej 
pobożności podejmuje drugą podróż, aby lepiej utrwalić sobie w pamięci wizję 
obrazu. modli się pokornie, błaga, aby Najświętsza Dziewica raczyła przyjść mu 
z pomocą, żeby zdołał spełnić ślub namalowania tego obrazu. Następnie natęża 
z jak największą pilnością całą siłę swojej pamięci ku wszystkiemu, co, jak się 
wydawało, może dotyczyć właściwego odtworzenia wizerunku. Pełen nadziei 
i ufności wraca do domu, lecz z nie lepszym jak niegdyś skutkiem. Bowiem przy 
całej okazanej trosce i pilności, po wielokroć podejmowanych próbach i popraw-
kach, po pracy ciągniętej i wycofywanej niczego więcej dokonać niż poprzednio 
nie mógł. Przeto zrozpaczony, zupełnie zwątpiały w wykonanie dzieła, z naj-
większym smutkiem traci otuchę. Namawiają go tymczasem pobożni ludzie, któ-
rzy dzięki niezwykłym cudom doznali największych dobrodziejstw, aby nie wy-
zbywał się nadziei posiadania świętego obrazu lecz ponownie i znów niech modli 
się wzmocniony także ich właśnie wstawiennictwem aby Najświętsza Dziewica 
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raczyła dać mu się namalować, ku pocieszeniu jego beneficiantów i klientów. Po-
bożny Jakub daje się przekonać i po zamknięciu w domu narzędzi swojej sztuki, 
desek, farb i innych rzeczy tego rodzaju po raz trzeci udaje się w podróż. Przy-
bywszy do Częstochowy wyznaje grzechy, pokrzepia się Komunią Świętą, naj-
pobożniej błaga Przenajświętszą Bogarodzicę, aby u Syna Zbawiciela naszego, 
dla niego (Jakuba) otrzymała możliwość namalowania jej. Wchodzi następnie 
do kaplicy, kształt obrazu, proporcje, barwę, cienie, mięśnie i także najmniejsze 
szczegóły z największą zarówno pobożnością jak i starannością rozważa, zazna-
cza, wbija w pamięć i do domu jak najszybciej pospiesza z obawy przed daw-
ną słabą pamięcią. Ledwie próg przekroczył, aby ze świeżym widzeniem dzieło 
zacząć, wpada do pomieszczenia, w którym, jak powiedzieliśmy, wcześniej za-
mknął narzędzia swojej sztuki. Ale jednak w nim znalazł zupełnie coś innego niż 
pozostawił: najpierw bowiem rozbłyska niezwykłe światło, nienaturalne w owym 
całym pomieszczeniu, następnie ten obraz samej Bogurodzicy, który w Sokalu 
można oglądać, bez ręki mistrza spostrzega namalowany na tej desce, którą zo-
stawił, w końcu przed samym obrazem znajduje świecę płonącą najjaśniejszym 
blaskiem. Dziwnym zjawiskiem osłupiały, strachem przeszyty, poruszony wiarą, 
pokornie pada na ziemię i popada w ekstazę. Wówczas słyszy wyraźnie głos 
Zbawiciela, że tylko jego zbożna chęć uczczenia jego matki miała u niego takie 
znaczenie, iż sprawił, że jej obraz, który tak bardzo pragnął ręką swą malować, 
anielską pracą jest namalowany. Przeto niech przyjmie gotowy obraz i do miasta 
Sokal położonego na brzegu rzeki Bug niech pobożnie odniesie celem pozosta-
wienia w świątyni, on sam (Jakub) niech tam żyje i umiera. Tak się też stało. Bo-
wiem ten pobożny Jakub, sprowadziwszy z najwyższą czcią do Sokala święty ob-
raz, tamże zamieszkawszy, po pewnym czasie zmarł śmiercią godną chrześcijani-
na a słowa zaś jego potwierdzają ciągłe cuda i dobrodziejstwa Boże, jakie działy 
się do naszych czasów. Wydaje się zaś, że prawdziwy jest przekaz, iż obraz ten 
przyniesiony do Sokala dany został ruskim kapłanom na przechowanie, stąd i ta 
troska i gorliwość opisania jego historii ich opanowała, dla zwyczaju zapisania 
dokładnie historii ich własnych świątyń, klasztorów, obrazów, z których u przod-
ka Leontija jakiegoś popa, wsi Skidkowice, i samego bardzo starego, ta opisana 
historia znowu została znaleziona w starej ruskiej księdze zjedzonej prawie przez 
mole i na polski przełożona była w roku 1612, po śmierci tego Leontija dokądś 
potajemnie zabrana lub złośliwie ukryta aż dotąd tutaj w tej świątyni u następców 
Leontija z największą starannością szukana, nie mogła być znaleziona.  W tej 
historii zaś było zawarte w jaki sposób na kilka dziesięcioleci przed zdobyciem 
i spaleniem, które Bóg miastu Sokal za ich grzechy przeznaczył był, z boskiego 
natchnienia, na wyspę na Bugu ten święty obraz został przeniesiony – ta sama 
ruska historia wspomina: gdzie w kapliczce wzniesionej z belek i gliny wśród 
zniszczenia i pożaru Sokala, nietknięty uszedł świętokradczych rąk Tatarów. Gdy 
zaś cała ta historia tego świętego obrazu z wielką i niezrównaną wymownością 
na sposób erudycyjnych pism ruskich w owej księdze została spisana, czy od-
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rzuciwszy plewy czczych słów całą istotę sprawy, niczego nie opuszczając co by 
zawierało w sobie coś istotnego, dajemy czytelnikom do czytania bez niechęci. 
W którym zaś czasie i w jaki sposób ten święty obraz stał się troską katolików 
nie wiadomo: kapliczka gliniana zapewne była zbudowana na kształt katolickiej 
w tym miejscu teraz stoi kościół murowany.

Na końcu druku umieszczono oświadczenie cenzora:

Orzekam, że ta historia świętego i cudownego obrazu Bogurodzicy Dzie-
wicy jak nie zgoła przeciwko wierze zawierającą, tak szczególną pobożnością 
woniejąca, z pożytkiem może być oddana do druku na porękę Najjaśniejszego 
i Najczcigodniejszego Pana Marcina Szyszkowskiego biskupa Krakowskiego 
Księcia Severia: itd.

M. Jakub Janidłowski Rektor
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“Słowo lwów Stanie za wSzyStkie koMentarze”. froM the accountS  
of wacław borowy and władySław tarnawSki

Summary
Wacław Borowy (1890-1950) and Władysław Tarnawski (1885-1951) are scholars whose paths 

to university positions were neither straight nor obvious. Their life paths hardly ever crossed and 
they were not de facto close collaborators. Still, they both showed a love of learning, especially of 
Polish and English literature, as well as diligence in performing academic and social duties. The 
English scholars (or, in their case, scholars qualified in Polish studies, but dealing professionally 
with English studies) who were part of the intellectual milieu of the time, perhaps never achieved 
remarkable worldwide recognition but through their hard work, research skills and a detailed anal-
ysis of examined issues tried to improve the research on the history of English literature. One needs 
to remember that English scholars at the time were in scarcity. Władysław Tarnawski and Wacław 
Borowy together with Roman Dyboski and Andrzej Tretiak formed the hard core.

Key words: Władysław Tarnawski, Wacław Borowy, Lviv, English studies

Wacław Borowy (1890-1950) i Władysław Tarnawski (1885-1951) to uczeni, 
których droga do katedry uniwersyteckiej nie była ani prosta, ani oczywista1. Ich 
ścieżki życiowe rzadko się zazębiały i de facto nie byli bliskimi współpracowni-
kami. A jednak umiłowanie nauki, a zwłaszcza literatury polskiej i angielskiej, 
a także rzetelność w podejściu do obowiązków uczelnianych i społecznych były 
cechami, którymi śmiało można obdarzyć obydwu. Ze względu na to, że wciąż 
niewiele jest studiów dotyczących nieformalnych aspektów kształtowania się 
środowiska intelektualnego w Polsce, warto przyglądać się „drogom uczonych”, 
nawet jeżeli – jak w badanym przypadku – drogi te rzadko się przecinały.  

1 Zob. T. Pudłocki, Władysław Tarnawski. Cz. III. Przemyślanin w drodze do katedry uniwer-
syteckiej, „Rocznik Przemyski” 2004, t. 40, z. 3 Literatura i Język, s. 71-92; J. Maślanka, Wstęp,  
[w:] Wacław Borowy (1890-1959). Uczony humanista, red. J. Maślanka, Kraków 2008, s. 7-8. 
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Ścieżki obu filologów zeszły się po raz pierwszy w okresie nauki uniwersy-
teckiej. Obaj podjęli studia polonistyczne (a w przypadku Borowego też romani-
styczne) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Tarnawski, choć 
starszy, z powodów zdrowotnych studia nieustannie przerywał i wznawiał je nie-
regularnie2. Całkiem zatem możliwe, że obaj znali się już w okresie lwowskim, 
mimo różnicy wieku. Ta zresztą w ówczesnym systemie odbywania studiów była 
nieistotna – studenci mieli dużą dowolność w wyborze wykładów i kolejności ich 
słuchania. Chociaż środowisko polonistów lwowskich obejmowało wielu póź-
niejszych wybitnych koryfeuszy nauki, kultury i sztuk, jak np.: Juliusz Kleiner, 
Stanisław Łempicki, Stanisław Kot, Stefan Baley, Stefan Grabiński, Zygmunt 
Klemensiewicz, Juliusz Kydryński, Zygmunt Łempicki, Kornel Makuszyński3, 
to grupa ta nie była przecież liczna i stale spotykała się nie tylko na korytarzach 
uniwersyteckich, ale i w Ossolineum, a także popularnych lwowskich restaura-
cjach i kawiarniach4. 

Co interesujące, obaj, Borowy i Tarnawski, opuścili Lwów i przenieśli się 
na Uniwersytet Jagielloński. Tam równolegle uczęszczali głównie na wykłady 
z literatury polskiej i angielskiej. W tym czasie zetknęli się także z niewiele od 
nich starszym prof. Romanem Dyboskim – pierwszym na ziemiach polskich uni-
wersyteckim anglistą. Dyboski przez całe życie będzie dla obu (zresztą nie tylko 
dla nich) ważnym punktem odniesienia w badaniach anglistycznych i karierze 
naukowej5. Tarnawski uzyskał doktorat w 1913 r., a Borowy rok później. Promo-
torem obu był Ignacy Chrzanowski6. 

Początkowo relacja obu uczonych była dość nierówna i formalna. Tarnawski 
bowiem, po uzyskaniu veniam legendi z historii literatury angielskiej na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza, został w 1924 r. profesorem tej uczelni. Równocze-
śnie został trzecim (i ostatnim w dwudziestoleciu międzywojennym) z Polaków 
– obok Dyboskiego (Kraków) i Andrzeja Tretiaka (Warszawa) – anglistą uniwer-

2 Szczegółowo okres jego studiów uwypukliłem w biografii jego matki (T. Pudłocki, Będziemy 
działać... Wincenta Tarnawska w służbie niepodległości Polski, Kraków 2013, s. 74-77). 

3 Zob. np.: Державний Архів Львівської області (dalej: DALO), fond 26 Uniwersytet Lwowski, 
op. 15, sprawa 611 (Katalog studentów Wydziału Filozoficznego, półrocze letnie 1904/1905), 612 
(Katalog studentów Wydziału Filozoficznego, półrocze zimowe 1904/1905), 613 (Katalog studen-
tów Wydziału Filozoficznego, półrocze letnie 1905/1906), 614 (Katalog studentów Wydziału Filozo-
ficznego, półrocze zimowe 1905/1906), 615 (Katalog studentów Wydziału Filozoficznego, półrocze 
zimowe 1906/1907), 616 (Katalog studentów Wydziału Filozoficznego, półrocze letnie 1906/1907).

4 Fenomen ten dla dwudziestolecia międzywojennego dobrze opisuje M. Chrostek: Złote lata 
polonistyki lwowskiej (1919-1939), Rzeszów 2016, s. 418-493.

5 Piszę o tym szczegółowo w: Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie po-
zytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939, Kraków 2015, s. 263-265, 
293-305; Roman Dyboski i Władysław Tarnawski – dzieje wzajemnej relacji, mszps złożony do 
druku w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Zob. też: Biblioteka Narodowa w Warsza-
wie (dalej: BN), rps BN 7447, Korespondencja Wacława Borowego z lat 1900-1950, t. 8 Lit. D.

6 T. Pudłocki, Władysław Tarnawski; dzieciństwo i młodość, „Rocznik Przemyski” 2001, t. 37, 
z. 1 Literatura i Język, s. 87-88. Zob. też: Korespondencja Wacława Borowego z Ignacym Chrza-
nowskim (1912-1938), oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1990.
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syteckim7. Czwartą katedrę, w Poznaniu, zajmował Bernard Massey8. Borowy 
od 1920 r. był starszym bibliotekarzem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1928 r. przeszedł do pracy w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, gdzie był referentem w Departamencie Kultury i Sztuki. 

Dla nikogo nie było tajemnicą, że polscy angliści, mimo współpracy i wspie-
rania się w badaniach (m.in. liczne recenzje swoich książek, spotkania m.in. 
w Londynie podczas kwerend badawczych w British Museum), także rywalizo-
wali ze sobą. Animozje między nimi nie należały do sytuacji nadzwyczajnych, 
choć należy podkreślić, że nie było między nimi wrogości. Dyboski uważany 
był za „ojca” anglistyki polskiej, ale przez cały okres II RP oddawał się bardziej 
pracy publicystycznej, m.in. jako jeden z najlepszych propagatorów Polski za 
granicą, niż tradycyjnej pracy naukowej. Tarnawski i Tretiak skupili się głównie 
na badaniach. Dyboski bardziej cenił drugiego z nich, m.in. choćby ze względu 
na różnice charakterologiczne, polityczne i podejście do badań naukowych, które 
mocno odróżniały go od drugiego badacza. Dobrze oddaje to opinia, jaką wy-
stawił 26 V 1922 r., na prośbę Dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Warszawskiego:

Wielce Szanowny Panie Dziekanie, 
w odpowiedzi na list z 22 b.m. donoszę, że jako kandydaci na katedrę angli-

styki, o ile wiem, mogą obecnie wchodzić w rachubę tylko dwaj ludzie w Polce, tj.  
dr Andrzej Tretiak (autor rozprawy o Haringtonie, drukowanej w „Pracach Wydz.
[iału] filol.[ogicznego] Akad.[edmii] Um.[iejętności) i dr Władysław Tarnawski (au-
tor wydanej przez Ak.[ademię] Um[iejętności] obszernej dysertacji  O polskich prze-
kładach Szekspira). Aczkolwiek dr Tarnawski ma za sobą obfity dorobek naukowy 
i bez przerwy zajmował się przedmiotem (obecnie drukuje rozprawę o Krzysztofie 
Marlowe), jednakowoż, o ile mi wiadomo, sprawa zlecenia mu wykładów w Uniwer-
sytecie lwowskim, czy zamianowanie go tam nadzw.[yczajnym] profesorem jest już 
prawie że przesądzoną […]. Powiedziałbym w ogóle – co proszę oczywiście uważać 
za informację ściśle poufną dla użytku komisji – że z obu tych młodych uczonych 
Tretiak wydaje mi się bardziej twórczą i oryginalną inteligencją9.

Wacław Borowy, z racji drogi zawodowej, przez wiele lat stał poniekąd na 
uboczu skomplikowanych relacji między polskimi anglistami. Z Dyboskim re-
gularnie współpracował i był to na pewno jeden z najbliższych mu uczonych 
i kolegów. Świadczy o tym nie tylko bogata korespondencja między nimi, ale 
i wzajemne opinie wyrażane przy różnych okazjach. Z kolei Tarnawskiemu naj-
bliżej było do poznańskiego anglisty, Masseya, m.in. ze względu na podobień-

7 Porównanie ich osiągnięć i dorobku w zakresie badań szekspirologicznych – zob. E. Stanisz, 
Kierunki polskiej szekspirologicznej myśli krytycznej w dwudziestoleciu międzywojennym, Toruń 
2011.

8 Zob. szerzej: T. Pudłocki, Ambasadorzy idei…, op. cit., s. 194-200.
9 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. 14 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświece-

nia Publicznego, sygn. 6281 Tretiak Andrzej, k. 16-17. 
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stwo poglądów politycznych, a także skrupulatne studia, które obaj prowadzili. 
Tarnawski, w czasach swojej kariery uniwersyteckiej, nie jeździł z wykładami do 
Krakowa czy Warszawy, ale w 1931 r. przyjechał do Poznania. Pisał też do „Ku-
riera Poznańskiego”, ideologicznie bliskiego jego poglądom10. Jego najbliższym 
przyjacielem był z kolei lwowski indoeuropeista i orientalista, przedwcześnie 
zmarły profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, Andrzej Gawroński11. 

Nie oznacza to wcale, że Borowy i Tarnawski, nie mając stałych punktów 
stycznych w pracy zawodowej i naukowej, nie utrzymywali kontaktów. Wła-
śnie w okresie wydawania przez ówczesnego nauczyciela II Państwowego 
Gimnazjum im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu monografii o Marlowe, 
okazało się, że obaj młodzi uczeni znają się dość dobrze. Tarnawski w liście 
z 15 V 1922 r. do Andrzeja Gawrońskiego, informował swego przyjaciela , że 
w sprawie druku książki „[…] zwracam się jeszcze do Ministerium Oświaty 
na razie nieoficjalnie, za pośrednictwem p. Borowego, urzędnika warszawskiej 
Biblioteki uniwersyteckiej, który mi się ofiarował pogadać z p. Michalskim”12. 
Skoro powoływał się na wspólną korespondencję i znajomość, takowe musiały 
już wówczas istnieć i nie były incydentalne, skoro Borowy obiecał osobiste 
wsparcie w ministerstwie.   

Wiadomo, że obaj czytali swoje artykuły i książki. Córka Władysława – Jo-
anna Tarnawska – pamięta, że w ich domu były prace Borowego13. Z kolei war-
szawski uczony, odnosząc się pośrednio do dorobku lwowianina, tak opisywał 
przygotowania polskich anglistów na przyjazd G.K. Chestertona do Polski:

Podniecające słowa w „Przeglądzie Współczesnym”: Dyboski wyraźnie mówi 
o Chestertonie jako o największym dziś pisarzu angielskim. Obym mu sprostał 
w artykule o nim. Tak się czuję niegodnym, niewspółmiernym, tak potwornie win-
nym spóźnienia i rozwleczenia studiów nad nim. Dowiaduję się (z tegoż Przeglą-
du), że jest o GKC jeszcze jedno studium polskie – Tarnawskiego14: tak więc wszy-
scy pisali, kto mógł – Dyboski, Tretiak, Tarnawski, Horzyca, Zrębowicz, Patkowski 
[…]15. 

10 Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, R. 5: 1931, nr 1, s. 1 (streszcze-
nie wykładu Wyniki badań szekspirowskich w wieku XX, s. 3-7). Zob. m.in.: W. Tarnawski, Postać 
Szajloka w „Kupcu Weneckim”, „Kurier Poznański”1930, R. 25, nr 36 z 23 stycznia, s. 8. 

11 Zob. T. Pudłocki, „Scripsi et salvavi animam meam”. Władysław Tarnawski w świetle ko-
respondencji do Andrzeja Gawrońskiego, „Rocznik Przemyski” 2016, t. 52, z. 2 (20) Literatura 
i Język, s. 61-78.

12 Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Dział Rękopisów: sygn. 340 Andrzej 
Gawroński, t. 1, k. 68-69. 

13 Rozmowa telefoniczna z p. Joanną Tarnawską, Kraków – Warszawa, 8 VII 2017 r.  
14 Wacław Borowy odnosi się do recenzji R. Dyboskiego książki W. Tarnawskiego, w której 

lwowski anglista poświęcił sporo miejsca Chestertonowi – zob. R. Dyboski, Z życia i literatury 
Anglii dzisiejszej. Władysław Tarnawski, Z Anglii współczesnej. Pięć szkiców, Lwów, Ossolineum 
1927, VI i 460 str., 8-o, „Przegląd Współczesny” 1927, R. 6, t. 20, s. 332-343.

15 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, rkps BUW akcesja 914: Dzienniki Wacława Boro-
wego (dalej: W. Borowy, Dzienniki), 1927, k. 10. 
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Polonofilizm, katolicyzm, a także wizyta Chestertona w Polsce przyczyniła 
się do jego ogromnej popularności nad Wisłą. Pomimo licznych studiów, więk-
szych lub mniejszych, które ukazały się w tym czasie o Chestertonie, dopiero 
Borowy stał się autorem monografii, będącej próbą całościowego spojrzenia na 
życie i pisarstwo angielskiego powieściopisarza (Gilbert Keith Chesterton, Kra-
ków 1929). Był to czas, kiedy wszyscy angliści i poloniści ubocznie zajmujący 
się anglistyką, sporo publikowali o mistrzu groteski, paradoksu i humoru absur-
dalnego16. 

O ile Tarnawski związał się na stałe ze Lwowem, kładąc podwaliny pod roz-
wój miejscowej anglistyki, to Borowy dopiero po wydaniu najnowszej mono-
grafii dostał szansę, by ściślej związać się ze światem akademii. Lata 1930-1935 
spędził w Londynie jako docent Katedry Literatury Polskiej w School of Slavo-
nic and East European Studies miejscowego uniwersytetu. To właśnie w czasie 
pobytu Borowego w Londynie doszło do zbliżenia kolegów sprzed lat. Uczony 
warszawski bowiem wielokrotnie podejmował kolegów przyjeżdżających nad 
Tamizę w celach naukowych17. 

Tak było i w przypadku Władysława Tarnawskiego. Z dniem 21 IV 1931 r. 
otrzymał on urlop na III trymestr w celu prowadzenia badań naukowych we Fran-
cji i w Wielkiej Brytanii18. Przyjechał wówczas na kilka tygodni do Londynu. 
Z Borowym widywał się niemal codziennie. Wspomina o tym Borowy w swoich 
codziennych zapiskach. Są one niezmiernie lapidarne, ale na ich podstawie moż-
na odtworzyć kilka epizodów z londyńskiego pobytu lwowskiego uczonego. Kie-
dy 14 V 1931 r. Borowy wygłaszał odczyt w King’s College pt. „Mickiewicz’s 
poem Pan Tadeusz” (przewodniczył Lord Treowen, a wstęp wygłosił dyrektor 
Szkoły Słowiańskiej prof. Bernard Pares), audytorium tworzyli m.in. lwowski 
anglista i Witold Chwalewik, wychowanek Andrzeja Tretiaka, przebywający 
wówczas na studiach w Uniwersytecie Londyńskim19. Z obydwoma prelegent był 
na wieczorze u Kazimierza Komierowskiego – polskiego konsula w Londynie, 
i dzień później spotkał się z nimi podczas pracy naukowej w bibliotece  British 
Museum20. W niedzielę, 17 V 1931 r., wspólnie z Tarnawskim, Borowy odbył 
całodniową wycieczkę po Londynie oraz do Hampton Court. Tak ją opisał:

Wielka wycieczka z Tarnawskim: przez Knightsbridge, Kensington, Hammer-
smith, Chiswick do Kew Gardens; po ich obejrzeniu (dłuższy pobyt w palmiarni) 
via Richmond i Twikenham – do Hampton Court (wspaniałe cisy zaiste; elżbietań-
skie „Knott gardens”; przejście przez podwórze pałacowe; przechadzka po tarasach 

16 Zob. szerzej: T. Pudłocki, Ambasadorzy idei…, op. cit., s. 160-171.
17 Szerzej o pobycie Borowego w Londynie piszę w książce Ambasadorzy idei…, op. cit.,  

s. 249-261.
18 DALO, fond 26 Uniwersytet Lwowski, op. 5, sprawa 1856 (Tarnawski Władysław). 
19 Zob. szerzej: Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dalej: AKUL), sygn. A433 

Chwalewik Witold (teczka osobowa). 
20 W. Borowy, Dziennik 1931, k. 31-32.



170 TOMASZ PUDŁOCKI

i koło kanałów; widok na kasztany kwitnące w Bushy Park). Marzniemy i moknie-
my w autobusie. Ogrzewany się we włoskiej restauracji21.

Wycieczka musiała podziałać na obu bardzo korzystnie, gdyż pod datą 20 
maja Borowy zanotował, że nie tylko spotkał się ponownie w British Museum 
z Tarnawskim, ale i wspólnie zjedli lunch. Dwa dni później spotkał lwowskie-
go anglistę w towarzystwie Chwalewika w teatrze na Kingsway na wystawieniu 
sztuki B. Shawa Man and Superman22. Prawdopodobnie wtedy widzieli się po 
raz ostatni. Uważna lektura Dzienników Borowego wskazuje na brak dalszych 
kontaktów. 

Tarnawski bardzo rzadko bywał w Warszawie, z kolei Borowy –  jak wynika 
z lektury jego Dzienników – tylko dwukrotnie w latach 1918-1939 był we Lwowie: 
20 V 1926 r. w drodze do Truskawca oraz w maju 1938 r., wracając z kilkutygo-
dniowej kuracji w Truskawcu. Za drugim razem zatrzymał się we Lwowie trzy dni 
(3-5 czerwca). Nie odnotował prawie żadnych spotkań z lwowskimi znajomymi23. 

Borowy, niezmiernie zaangażowany w prace społeczno-naukowe nad Tamizą, 
przez dłuższy czas nosił się z zamiarem rezygnacji z pracy w Londynie i powrotu 
do Warszawy. Jak wyjaśniał Józefowi Birkenmajerowi (tłumaczowi i historykowi 
literatury, wkrótce docentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego) w liście z 3 III 1934 r.: 
„Odkąd tu jestem kilka rozmaitych projektów uniwersyteckich krajowych zabie-
gało o mnie, ale w końcu nic z nich nie wynikło, a w Londynie wprawdzie jest 
bardzo dobrze, ale rozdział z rodziną i prowadzenie dwóch domów są dwiema 
minusami, które im dłużej trwają tym bardziej dają się we znaki”24. W liście  
z 14 XI 1934 r. informował: 

[…] prawdą jest, że chcę w tym roku zlikwidować już moją robotę londyńską (to 
już 5-ty rok!). O Pańskiej Kandydaturze myślałem i nie zapominam o niej, po pro-
stu jednak i otwarcie muszę Panu powiedzieć, że nie jest ona oznaczona na „liście” 
numerem pierwszym. Dopóki istnieje możliwość osadzenia kandydata Anglika 
(a mamy takiego), jego muszę popierać przede wszystkim, bo to jest i moje przeko-
nanie, i ideał ogólny polonistów zagranicznych, żeby przekazywać placówki w ręce 
ludzi miejscowych. Prawda, że przeprowadzenie takiej kandydatury jest wielorako 
kłopotliwe i, krótko mówiąc, kosztowniejsze, więc może się nie udać. I w takim 
jednak razie jako pierwszego kandydata muszę stawić (mówię to Panu poufnie) 
prof. Wł. Tarnawskiego, który stracił – wie Pan w jakich okolicznościach – katedrę 
lwowską. (Naturalnie, nie wiem czy i ta kandydatura ma praktyczne widoki). Dla-
tego dotąd w listach do Pana nie poruszałem tej sprawy. Cenna jest jednak dla mnie 
wiadomość, że placówka londyńska pociągałaby Pana. Bardzo mi też miło, że Pan 
napisał o tym tak prosto i jasno25.

21 Ibidem, k. 32-33.
22 Ibidem, k. 33.
23 Borowy, Dziennik 1926, k. 59-64; Dziennik 1938, k. 34-35. 
24 BN, rps BN 7607 Korespondencja Józefa Birkenmajera z lat 1893-1939, t. 1 Lit. B-G, k. 45. 
25 Ibidem, k. 46-47.
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Borowy, świadom, że jeden z najlepszych polskich anglistów – Władysław 
Tarnawski – stracił katedrę we Lwowie w wyniku konfliktu z późniejszym pre-
mierem Leonem Kozłowskim i tzw. rugów jędrzejewiczowskich, prawdopo-
dobnie starał się o to, by kolega mógł kontynuować swoją działalność naukową 
w Londynie26. Trudno jednak stwierdzić, na ile kandydatury Tarnawskiego (jako 
jednego z przywódców Stronnictwa Narodowego we Lwowie, zatem opozycjo-
nisty wobec rządu) i Birkenmajera miały jakiekolwiek szanse na powodzenie 
wobec innego kandydata, który był już od lat planowany na to stanowisko przez 
różne osoby. O tym, że William John Rose (bo to on nazywany jest w liście Boro-
wego „Anglikiem”, choć był Kanadyjczykiem) był już wcześniej brany pod uwa-
gę przy obsadzaniu katedry, świadczy co najmniej kilka dowodów. Z kolei Józef 
Birkenmajer został rok później zatrudniony w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
na Uniwersytecie Wisconsin–Madison. Borowy zaś, wróciwszy w 1936 r. do Pol-
ski na stałe, najpierw był dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
a od 1938 r. powierzono mu katedrę historii literatury polskiej w UW27. 

Sam Birkenmajer w USA pozostał w kontakcie listownym z Tarnawskim. 
Lwowski uczony prosił go o pomoc w zdobyciu niezbędnych dla siebie pozy-
cji bibliograficznych. Docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracujący w pro-
wincjonalnej uczelni amerykańskiej, pytał go o widoki na przyszłe zatrudnienie 
w Polsce. Marzyła mu się katedra literatury porównawczej, taka, jaką zajmował 
wcześniej Jan Kasprowicz we Lwowie, czy literatury polskiej – albo w Lublinie 
po Wiktorze Hahnie, albo w Poznaniu po Tadeuszu Grabowskim28. Zresztą, Tar-
nawscy i Birkenmajerowie znali się i spotykali, mając wspólnych przemyskich 
znajomych, zwłaszcza Stanisława Jurka – polonistę II Państwowego Gimnazjum 
im. prof. K. Morawskiego. Tego ostatniego bowiem Birkenmajer próbował w li-
ście z 29 IV 1939 r. prosić, by przez Tarnawskiego dowiedział się, czy w Lublinie 
władze uniwersyteckie chcą mu ofiarować katedrę29. Sam proces obsadzania wa-
kującej katedry w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim był już wówczas mocno 
zaawansowany. Wielu polonistów, ówczesnych zwyczajem pytanych o zdanie 
przez Dziekanat Wydziału Humanistycznego KUL, wskazywało Birkenmajera, 
jako pierwszego lub drugiego kandydata. Wacław Borowy w liście z 4 IV 1939 r. 
popierał tylko jego, pisząc m.in.: „Dr Birkenmajer jest uczonym pracowitym, 
o bardzo rozległych zainteresowaniach, o szerokiej kulturze humanistycznej 
i o obfitym już dorobku, w którym m.[iędzy] i.[nnymi] i rozważania na temat 

26 M. Chrostek, op. cit., s. 341-342. 
27 M. Bokszczanin, Wacław Borowy jako dydaktyk uniwersytecki, [w:] Wacław Borowy (1890-

1959)…, op. cit., s. 103.
28 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. D VIII/1 Spuścizna Władysława Tarnawskie-

go. List J. Birkenmajera z 15 X 1938 r. 
29 Zob. Biblioteka Jagiellońska, Oddział Rękopisów, Przybytek 500/01: Pamiętnik Basi Jur-

kówny, Wpis Józefa Birkenmajera, Warszawa, 14 I 1933 r.; Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
we Wrocławiu, sygn. 244/ 1977: Korespondencja Stanisława Jurka z lat 1922-1972 oraz papiery 
i pisma różne, list J. Birkenmajera do S. Jurka z 29 IV 1939 r.  
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katolickiej kultury religijnej w piśmiennictwie spore zajmują miejsce”30. Fak-
tycznie, Birkenmajerowi powierzono katedrę późną wiosną 1939 r. – nie zdążył 
jej jednak objąć z powodu wybuchu II wojny światowej. 28 VIII 1939 r. donosił 
władzom KUL, że został przydzielony do DOK I, a niepełny miesiąc później,  
26 września, zginął w cytadeli warszawskiej, podczas kampanii wrześniowej31.  

Okres II wojny światowej doprowadził do drastycznych zmian w życiu obu 
uczonych. Tarnawski wznowił wprawdzie wykłady na Uniwersytecie Lwowskim 
w roku 1944/1945, ale szybko zrozumiał, że w nowych realiach politycznych to 
już nie ta sama uczelnia, jak i nie ten sam Lwów. Po krótkim pobycie w rodzin-
nym Przemyślu udało mu się dostać katedrę anglistyki po zmarłym Romanie 
Dyboskim. 

Wacław Borowy, profesor historii literatury na Uniwersytecie Warszawskim, 
był równocześnie w latach 1946-1948 kuratorem tamtejszego Studium Angli-
stycznego32. Właśnie w dramatycznych okolicznościach odbudowy nauki polskiej 
(w przypadku Borowego słowa te należy rozumieć bardzo dosłownie, bo dzięki 
jego postawie udało się uratować sporo książek i wyposażenia uniwersyteckie-
go), doszło do odnowienia między uczonymi kontaktu. W archiwum domowym 
p. Joanny Tarnawskiej zachował się list pisany 17 XII 1945 r. przez Borowego do 
Tarnawskiego. Warszawski profesor przede wszystkim wyraził radość z tego, że 
przemyślanin objął wykłady w Krakowie i że publikuje – choć akurat Tarnawski 
krytycznie odniósł się do jego artykułów. Borowy tłumaczył się z nich: 

Artykuły – obydwa – do tego pisma były fabrykowane na kolanie. Publikacyjka 
zresztą okazała się naiwna: niepotrzebniem się w nią wplątał (wycofałem się wsze-
lako z Komitetu red.[akcyjnego] zaraz po tym 1-ym numerze). Ciekaw jestem Pań-
skich uwag, choćby wymyślających33.

Faktycznie, Tarnawski na artykuł Borowego W jakich przekładach grać Szek-
spira („Teatr” 1945, nr 1, s. 27-37) odpowiedział tekstem W jakich przekładach 
należy grać Szekspira („Tygodnik Warszawski” 1945, R. 1, nr 7, s. 12). W dalszej 
części listu Borowy zaznaczył, że nic nie wiedział do tej pory o losach kolegi 
i prosił go o skreślenie choćby kilku słów: o sobie, o rodzinie i o swoich planach 
naukowych. Zaznaczał, że dla niego, jak i dla wielu, rozważających, co się mo-
gło stać z Tarnawskim: „[…] słowo Lwów stanie za wszystkie komentarze”34. 
Dodawał przy tym:

30 AKUL, A124 Józef Birkenmajer (teczka osobowa).
31 Ibidem.
32 Zob. szerzej: M. Bokszczanin, op. cit., s. 103-116. 
33 Archiwum domowe p. Joanny Tarnawskiej, Warszawa, List Wacława Borowego do Włady-

sława Tarnawskiego, 17 XII 1945 r.
34 Ibidem.
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Cieszę się z Pańskiego „powrotu” i ze względów osobistych i ze względu na angli-
stykę, która przez śmierć [Romana] Dyboskiego i [Andrzeja] Tretiaka (boć chyba 
i tego za nieżyjącego trzeba już poczytywać) poniosła takie straty. U nas łatanina. 
Asystent ([Antoni] Prejbisz, zdolny i miły człowiek) prowadzi kurs języka i wykład 
propedeutyczny; poza tym jest trochę wykładów na innych katedrach, zahaczają-
cych o Anglię (Filozofia angielska [Władysława] Tatarkiewicza, Gramatyka opiso-
wa jęz[yka] ang[ielskiego] Doroszewskiego, moje konwersatorium o przekładach 
polskich lit[eratury] ang[ielskiej). Zgłosił się do habilitacji [Stanisław] Helsztyński, 
kandydat dyskusyjny. Namawiałem [Tadeusza] Grzebieniowskiego, ale on się do 
Łodzi przeniósł, gdzie ma lepsze warunki (i gdzie mu nie zagraża spotkanie z roz-
wiedzioną żoną). Chwalewik, inteligentny i – jak Pan wie – wyjątkowo dobrze 
mówiący i piszący po angielsku, dotąd nie wypuścił doktoratu35.

Krótki fragment z listu Borowego wskazuje na dramatyczny moment, w jakim 
znalazła się anglistyka polska po II wojnie światowej. I przed 1939 r. jej sytuacja 
nie była najlepsza, ale w wyniku śmierci dwóch z czterech anglistów uniwer-
syteckich i braku wykształcenia ich następców sytuacja dalszego funkcjonowa-
nia studiów anglistycznych w Polsce była dramatyczna. W paru zdaniach autor 
scharakteryzował osoby, które miały cokolwiek do powiedzenia w tej dziedzinie, 
podkreślając, że – poza Tarnawskim – były to przecież do niedawna osoby drugo- 
lub nawet trzecioplanowe, których kwalifikacje do nadawania kierunku rozwojo-
wi polskiej anglistyki wciąż były wątpliwe. 

Skoro w stołecznej Warszawie sytuacja kadrowa wyglądała krytycznie, to nie 
inaczej było w Krakowie. Miasto nie znajdowało się w ruinie, jak stolica, ale 
warunki do nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim dalekie były od dobrych36. 
Śmierć wielu uczonych w czasie wojny, wyjazdy innych poza Kraków czy nawet 
z kraju, ogromne zniszczenia wyposażenia pomieszczeń uniwersyteckich, a tak-
że braki lokalowe były zjawiskiem powszechnym. Anglistyka krakowska bynaj-
mniej nie była wyjątkiem na tle innych kierunków studiów w Polsce. Próba wy-
niszczenia inteligencji polskiej i żydowskiej m.in. przez aresztowania, wywózki 
i celowe zabójstwa (m.in. by wymienić najsłynniejsze Sonderaktion Krakau, czy 
zamordowanie profesorów lwowskich na Wzgórzach Wóleckich), postawiły na-
ukę w Polsce po sześciu latach wojny w sytuacji katastrofalnej. 

W Warszawie w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach został w sierpniu 
1944 r., a więc już po wybuchu Powstania Warszawskiego, zamordowany prof. 
Andrzej Tretiak. W Krakowie, kiedy wydawało się, że po uruchomieniu uniwer-
sytetu i rozpoczęciu zajęć sytuacja zacznie się stabilizować, nagle, 1 VI 1945 r., 
zmarł na zawał serca prof. Roman Dyboski – twórca i kierownik katedry. Krót-
ko zastąpił go dr Juliusz Krzyżanowski, wcześniejszy nauczyciel szkół średnich. 
Jednak już w listopadzie 1945 r. przeniósł się do Uniwersytetu Wrocławskie-

35 Ibidem.
36 Zob. szerzej: J. Dybiec, W odrodzonej Polsce, [w:] K. Stopka, A.K. Banach, J. Dybiec, Dzieje 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 184-191. 
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go, zakładając tamtejszą filologię angielską37. Jesienią 1945 r. główną podporą 
anglistyki była mgr Maria Laskowska38. Jak pisała w pierwszym powojennym 
liście do Stevena Mizwy, wysłanym jesienią 1945 r.: „At the present moment we 
have no professor, no competent assistants, no books, and no furniture”39. Starano 
się zatem, by katedrę objął przybyły ze Lwowa Władysław Tarnawski, jedyny 
z przedwojennych profesorów anglistów Polaków. Chociaż zaczął on w listopa-
dzie 1946 r. wykłady, był człowiekiem już niemłodym, schorowanym, a i nie po-
siadającym talentów organizacyjnych i oratorskich swego poprzednika. Posiadał 
jednak duży autorytet naukowy jako przedwojenny twórca anglistyki lwowskiej, 
a także najlepszy w kraju specjalista i tłumacz Szekspira40. 

A jednak i Borowemu, i Tarnawskiemu nie dane było długo cieszyć się ze 
wznowienia pracy dydaktycznej i naukowej. Tarnawski, aresztowany w grud-
niu 1946 r. za antyrządową działalność, zmarł w więzieniu 4 IV 1951 r.41 Boro-
wy, choć jeszcze ogłosił drukiem kilka ważnych studiów, w czasie stalinowskiej 
dyktatury należał do jednych z najbardziej atakowanych uczonych, co zapewne 
przyczyniło się do jego przedwczesnej śmierci. Obaj nie cieszyli się najlepszym 
zdrowiem; obaj też stali się ofiarami powojennego systemu – Tarnawski bezpo-
średnio, a Borowy pośrednio. Wacław Borowy był przede wszystkim badaczem 
literatury polskiej, który, pomimo dorobku anglistycznego – jak to udowodnił 
Łukasz Romanowski –„interesował się literaturą angielską przede wszystkim 
w kontekście jej wkładu w warsztat metodologiczny krytyka literatury oraz 

37 Zob. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 138/Krzyżanowski Juliusz (teczka 
osobowa); P. Mroczkowski, Historia katedry filologii angielskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim,  
[w:] Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr, red. W. Taszycki  
i A. Zaręba, Kraków 1964, s. 343-344; Z. Mazur, Sto lat Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 13-14.

38 Według spisu z 22 X 1945 r. Seminarium Filologii Angielskiej UJ tworzyli: dr Juliusz Krzy-
żanowski – na stanowisku profesora, mgr Maria Laskowska – starsza asystentka, oraz asystenci – 
wolontariusze: Helena Bilińska, Ludwik Oswald Chlamtatsch, Andrzej Iżycki (bibliotekarz), Grze-
gorz Sinko, Marta Słupińska, Maria Buyno, Jan Stanisławski, Przemysław Mroczkowski, Maria 
Stablewska. Woźnym był Stanisław Brud. Bilińska po kilku miesiącach wyjechała do Ameryki, 
a Chlamtatsch przeniósł się z nowym rokiem do Wrocławia. Maria Buyno z dn. 1 III 1946 r. zre-
zygnowała z pracy. Dlatego pismem z 24 II 1946 r. prof. Tarnawski sugerował, by przydzielić do 
seminarium anglistycznego Claire Grece-Dąbrowską – zaangażowaną w tajne nauczanie angiel-
skiego w czasie okupacji niemieckiej. Zob. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: AUJ), 
Akta Wydziału Humanistycznego 1945/46–1950/51, WHm70 Katedra i Seminarium Filologii An-
gielskiej 1945-1951.

39 The Kosciuszko Foundation Archives in New York City (dalej: KFA), KF XXXII.35 Grant-
ees from Poland. Maria Laskowska-Michalska, 1959-1960. List Marii Laskowskiej do Stevena 
Mizwy [niedatowany, przed 26 XI 1945 r.]. 

40 Zob. szerzej: A. Kleczkowski, Germanistyka, anglistyka i skandynawistyka w Polsce, Kra-
ków 1948, s. 28; T. Pudłocki, Władysław Tarnawski. Cz. 5. Ostatnie lata, „Rocznik Przemyski” 
2005, t. 41, z. 3 Literatura i Język, s. 97-107. 

41 Zob. J. Rożnowska-Szymczakowa, Bibliografia prac Władysława Tarnawskiego (1885-
1951), „Rocznik Przemyski” 1993/1994, t. 29-30, z. 4 (1) Historia języka i literatury, s. 55-70. 
Zestawienie jest mocno niekompletne, co wielokrotnie udowodniałem w studiach o angliście, ale 
dobrze obrazuje skalę zagadnienia. Zob. szerzej: Władysław Tarnawski. Cz. 5., s. 97-107.
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w oparciu o tezę, że literatura stanowi dobro całej cywilizacji i dlatego nie należy 
jej dzielić”42. Władysław Tarnawski, pomimo iż sporadycznie drukował studia 
z zakresu literatury polskiej43, swoją uwagę skupił głównie na literackich osią-
gnięciach Albionu. I choć losy ich życia były różne, a momenty, kiedy mieli ze 
sobą bezpośredni kontakt, rzadkie, obaj są przykładami typowych biografii pol-
skich uczonych w pierwszej połowie XX w. Bowiem tworzący ówczesne środo-
wisko intelektualne angliści (lub jak w przypadku obu – wykształceni poloniści, 
którzy zawodowo zajmowali się anglistyką), może nie zawsze osiągali wybitne 
uznane na arenie międzynarodowej, jednak poprzez swoją pracowitość, zdolno-
ści badawcze i szczegółową analizę opracowywanych zagadnień starali się pod-
nieść poziom badań nad historią literatury kraju Szekspira, Byrona i Chestertona. 
A przecież ich liczba była znikoma w tym czasie. Obok Romana Dyboskiego 
i Andrzeja Tretiaka to właśnie bohaterowie tego artykułu stanowili główny ich 
trzon. To zaś w jaki sposób uczeni ci wpływali na siebie, inspirowali się do ba-
dań, prowadzili dyskusje lub też rywalizowali na polu nauki i życia publicznego 
sporo mówi o poziomie ówczesnego życia umysłowego w kraju. Relacja Wa-
cława Borowego i Władysława Tarnawskiego jest na tym tle jedynie drobnym 
wyimkiem, który – mam nadzieję – stanie się inspiracją do podjęcia dalszych, 
szczegółowych studiów. 

42 Ł. Romanowski, Wacław Borowy – anglista, [w:] Wacław Borowy (1890-1950)…,  op. cit., 
s. 101. Zob. też: M. Corbidge, Wacław Borowy jako anglista, [w:] Zatajony artysta. O Wacła-
wie Borowym 1890-1950, wybór szkiców i wspomnień A. Biernacki, Lublin 2005, s. 207-213; 
M. Danielewicza, Notatka bibliograficzna. O anglo-polonicach i studiach z literatury angielskiej 
Wacława Borowego oraz o jego angielskich artykułach w literaturze polskiej i sprawach polskich,  
[w:] Zatajony artysta..., op. cit., s. 215-218. 

43 Zebrał je i omówił M. Chrostek – zob. M. Chrostek, op. cit., s. 340-341.
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Wprowadzenie

Kolejny pakiet „historii mówionej”1 nosi tytuł  „opowieści krasiczyńskie” 
i zawiera relacje mieszkańców  Krasiczyna i okolic o ich osobistych przeżyciach 
i doświadczeniach.  W dużej części są to wspomnienia z dawnej, traumatycznej 
przeszłości i jako takie stanowią fragmenty szerszej historii lokalnej i narodowej. 

Dzieje regionalnej wspólnoty krasiczyńskiej są interesujące szczególnie 
z dwóch powodów: ze względu na głęboki do końca II wojny światowej miej-
scowy podział środowiskowy na pałac i wieś, to znaczy na środowisko skupione 
wokół  zamku  księcia Leona Sapiehy (służby, oficjalistów, urzędników) i spo-
łeczność  okolicznych  chłopów żyjących z uprawy roli i pracy własnych rąk, też 
z pracy  najemnej; a z drugiej strony ze względu na równie znaczący, bardzo ostry 
w czasie wojny podział narodowościowy i wyznaniowy na Polaków i Ukraińców. 
O ile różnice społeczne nie były źródłem konfliktów, raczej skutkowały brakiem 
wzajemnego zainteresowania, izolacjonizmem, w końcu obojętnością, o tyle re-
lacje narodowe układały się dramatycznie, przechodziły różne fazy: od w mia-
rę zgodnego współżycia przed wojną, poprzez brutalną konfrontację, eksplozję 
nienawiści i wzajemne mordy w czasie wojny, do powojennego „wyciszenia”, 
wymuszonego decyzjami administracyjnymi rozdzielającymi obie nacje.

Publikowane relacje dokumentują sposób postrzegania i wartościowania tych 
wielorakich różnic przez samych mieszkańców, głównie starszych. Są świadec-
twem mentalności lokalnej wspólnoty, jej poglądów, upodobań, wrażliwości. Jej 
horyzontów poznawczych i selekcjonującej pamięci.  Stanowią dokument nie 
tyle faktograficzny, co psychospołeczny.

O przedwojennym życiu pałacowym i życiu w Krasiczynie obszernie opo-
wiada Zuzanna Sus urodzona w roku 1924, córka garderobianej księżnej Kata-
rzyny. Jako osoba należąca do służby książęcej, a także z racji młodego wieku, 
miała ograniczony dostęp do „sekretów dworu”, niemniej jej zmysł obserwa-
cyjny i wrodzona inteligencja, także talent narracyjny, sprawiają, że jej relacje 
mają walor wiarygodnego świadectwa z pierwszej ręki. Są przy tym dalekie od 
zachwytów nad arystokratycznym światem, przeciwnie, pełno w nich dystansu-
jących określeń, zwłaszcza z powodu niegospodarności właścicieli zamku (ba-
łagan, dziadostwo, ruina). Jej opowieści są budowane z podwójnej perspektywy 
czasowej: nastolatki, której było dane uczestniczyć na co dzień w życiu pałacu, 
i 80-letniej staruszki wspominającej, nierzadko krytycznie, minione dawno lata. 
Większość rozmów z Zuzanną Sus przeprowadził w trybie swobodnej pogawędki 
ks. Stanisław Bartmiński, u którego pani Zuzanna była przez wiele lat plebańską 

1 Wcześniej zob. M. Łaszkiewicz, „Bo Żydy to też ludzie”. Relacje o Żydach z Biłgoraja i Kra-
siczyna, „Rocznik Przemyski” 2011, z. 2 Literatura i Język, s. 179-213; M. Misiak, Obrazy z łem-
kowskiej pamięci, Rocznik Przemyski” 2013, z. 2 Literatura i Język, s. 145-182; J. Bartmiński, 
Z. Budzyński, S. Bartmiński,  Spór o przemyski Karmel.  Relacje świadków historii, „Rocznik 
Przemyski” 2015, z. 2 Literatura i Język, s. 121-210.
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gospodynią (ich wzajemne relacje zostały sportretowane w serialu telewizyjnym 
„Plebania” w rolach Babci Józi i proboszcza księdza Wójtowicza). W części roz-
mów uczestniczyła córka Wanda i zięć Marek Sus oraz przygodni znajomi. 

Relacje dotyczące stosunków polsko-ukraińskich pochodzą od kilku osób –  
naocznych świadków wydarzeń (Zuzanna Sus, Zofia Kozak, Stanisława Zybińska, 
Medard Więcek) albo korzystających już tylko z pośrednich przekazów (Józefa 
Rodzeń). Informatorzy sięgają pamięcią do czasów sprzed I wojny światowej, 
kiedy mieszkańcy Tarnawiec wspólnie wyrabiali cegły na kościół i cerkiew, żyli 
w mieszanych małżeństwach, wspólnie świętowali Boże Narodzenie, wspólnie 
kolędowali, ale w znacznej części obejmują traumatyczny czas konfliktów i walk. 
Znamienne, że opowieści o walkach są emocjonalne, postrzępione, opowiadająca 
(która była bezpośrednim uczestnikiem zdarzeń) mimo upływu czasu nie potrafi 
zdobyć się na epicki dystans i nadać relacji formę logicznie spójną. Segment 
o relacjach polsko-ukraińskich zamyka refleksja ks. Stanisława Bartmińskiego, 
proboszcza krasiczyńskiego (w latach 1970-2007), od lat wytrwale działającego 
na rzecz pojednania Polaków i Ukraińców2. 

Płaszczyzną integrującą współczesną społeczność Krasiczyna i okolic może 
być – w dużym stopniu jest – religia. Od strony instytucjonalnej jej rolę opisał 
ks. Stanisław Bartmiński w dwutomowej publikacji pt. Krasiczyn. Dzieje parafii 
i społeczności naszkicowane przez starego proboszcza (t. 1-2, Krasiczyn-Prze-
myśl 2010).

W naszym opracowaniu staraliśmy się jednak także w kwestiach religijnych 
oddać głos samym mieszkańcom, członkom lokalnej wspólnoty, przyjąć perspek-
tywę jak najbardziej odległą od wszelkich form instytucjonalizacji. Wspominane 
przez rozmówców spontaniczne, żywe praktyki religijne, związane z kultem ob-
razu Matki Boskiej Śliwnickiej, z pielgrzymkami do Kalwarii Pacławskiej, a tak-
że pamięć o wspólnych tradycjach świętowania polsko-ukraińskiego stanowią 
wciąż potencjalną bazę dla budowania postaw otwarcia i życzliwego wzajemne-
go zainteresowania Polaków i Ukraińców. Do tematu świętowania powrócimy 
w najbliższej przyszłości. 

Publikowane tu wypowiedzi zostały zapisane w latach 1984-2013 przez ks. 
Stanisława Bartmińskiego oraz grupę studentów z UMCS, którzy w latach 1984-
2013 prowadzili w Krasiczynie i okolicy wywiady i nagrania  pod kierunkiem 
prof. Jerzego Bartmińskiego.

Zapisy opracowano zgodnie z metodologią oral history (historii mówionej).
 

2 Stosunki polsko-ukraińskie są przedmiotem omówień w wielu pracach, których tu nie sposób 
przywołać, zob. zwłaszcza: G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-
-ukraiński 1943-1947, Kraków 2011; R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie  
II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993; Wysiedlenia, wypędzenia 
i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski.  Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy,  red. atlasu W. Sienkie-
wicz, G. Hryciuk,  aut. tekstów G. Hryciuk i inni, Warszawa 2008.
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Spis treści 

I. ZUZANNA SUS O SOBIE: Rodzice. Dlaczego nie chciałam chodzić do szko-
ły? Przeprowadzka do Śliwnicy. W Śliwnicy biedota była przeokropna – kurne 
chałupy, żarna, czyr  jedli. O przyjaźni z córką popa. O nauce przerwanej przez 
wojnę. O czytaniu książek w domu rodzinnym. Wesele informatorki na zam-
ku krasiczyńskim. Życie pod Ruskimi i pod Niemcami.  Uratowanie przed wy-
wózką do Niemiec. Jak życzliwy Ukrainiec ostrzegł, że „idu po waszu doczku”. 
O Reksiu, psie informatorki, którego kazano zastrzelić. Jak sołtys – folksdojcz 
wydał partyzantów. Kontakty z partyzantką w Sadowiu, uwięzienie, skierowanie 
na roboty. Niespodziewane uwolnienie i powrót do Wrzaw. Praca w ligenszafcie. 
Front na Wiśle pod Sandomierzem, katiusza za stodołą dziadka. Przewożenie 
rannych przez psi zaprzęg. Ewakuacja z rodzinnej miejscowości do oswobodzo-
nego Przemyśla. Próba wrzucenia granatu między podchorążych w zamku. 

II. O MIESZKAŃCACH ZAMKU: Książę Leon był strasznie nerwowy. Aleksy 
„zarabiał na pysku”. Książę Leon nienawidził kotów. Księżna Katarzyna funda-
torką ochronki. Klacz księżnej Katarzyny. Dlaczego Sapiehowie pozbyli się bro-
waru? O biskupie Adamie Sapieże. Dożynki w majątkach Sapiehów. Ucieczka 
księstwa przed Ruskimi. Plądrowanie grobowców.

III. ŻYCIE CODZIENNE W ZAMKU KRASICZYŃSKIM: O zabudowaniach 
zamkowych: kurnik, stajnia. Hodowla jedwabników. Wieża i baszta w ruinie, 
kaplica zniszczona. Oświetlenie elektryczne w zamku. O koniach wyścigowych 
w zamku krasiczyńskim. Jak wyglądała kuchnia na zamku? Trzy kategorie zam-
kowych jadalni. Jak kucharz poczęstował żebraka. Co jedzono w zamku? Jak 
fornal nie umiał zabić koguta. O roślinach przywożonych z Afryki. „Sztubrowa-
nie” egzotycznych sadzonek w cieplarni. O grze w tenisa w parku zamkowym 
i podawaniu piłki. Obchody Bożego Narodzenia w zamku. Wigilia. O kolędo-
waniu. Potrawy wigilijne. Kolędników nie wpuszczano do zamku, kolędowali 
„na bramie”. Stosunki księcia Sapiehy z proboszczem i popem greckokatolickim. 
Rzekoma biała dama w zamku.

IV. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA: Mieszkańcy Krasiczyna żyli z łowienia ryb 
w Sanie. „Piergiesy” krasiczyńskie. Rynek w Krasiczynie. Podwójne zapusty 
w przedwojennym Krasiczynie. Wesołe czasy były przed wojną. W czasie wojny 
„wszystko chlało ten bimber”.   
 
V. RELACJE POLSKO-UKRAIŃSKIE: O wspólnym wyrabianiu cegieł na ko-
ściół i cerkiew w Tarnawcach. O znakowaniu cegieł krzyżami rzymskim i prawo-
sławnym. „Zawierali związki małżeńskie z sobą i wszystko było w porządku”. 
O wspólnym obchodzeniu Bożego Narodzenia przez Polaków i Ukraińców. Dwa 
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razy obchodzili święta – rzymskokatolickie i greckokatolickie. O kolędowaniu 
polskim i ukraińskim. O powinszowaniach kolędniczych polskich i ukraińskich. 
O szanowaniu ruskiego Bożego Narodzenia. Polsko-ruska Wielkanoc. Jak pop 
w cerkwi w Śliwnicy zapowiedział, że „budymu Polaków ryzaty”. Co Niemcy 
obiecywali Ukraińcom? Walki z bandą Burłaka. Napad banderowców i obrona 
w zamku. O zabiciu dziewięciu Polaków przez banderowców. Bitwa pod Koryt-
nikami. Baderowcy czy koniokrady? Postrzelenie obrazu Matki Boskiej w cerkwi 
w Mielnowie przez żołnierzy polskich. Wyjazd i wywózka Ukraińców. Zabiegi 
proboszcza krasiczyńskiego o pojednanie Polaków i Ukraińców

VI. Z ŻYCIA RELIGIJNEGO: Historia cerkwi w Śliwnicy i losy obrazu Matki 
Boskiej. O cudownym obrazie Matki Boskiej w kapliczce w Śliwnicy. Relacja 
proboszcza o obrazie Matki  Boskiej w Śliwnicy. Matka Boska pokazuje się we 
śnie i prosi o wybudowanie kapliczki. Pielgrzymki z Krasiczyna na Kalwarię 
Pacławską. O polskich i ukraińskich pielgrzymkach do Kalwarii Pacławskiej. 
O pieśniach śpiewanych podczas pielgrzymek na Kalwarię. Pielgrzymi kalwa-
ryjscy śpiewali w swoim języku. Witanie i żegnanie Kalwarii. „Modlę się do 
Matki Boskiej, ale serce Pana Jezusa jest na pierwszym miejscu”. O świętych 
obrazach w domu. 

I. ZUZANNA SUS O SOBIE
1. Rodzice
[ZS]  Mama była z Sandomierza, a ojciec był z Bachórca i tam pracował jako 
ogrodnik. 
[SB] U kogo?
[ZS] U hrabiego Krasickiego. I przyjechał gdzieś z Przemyśla, a tam taki poto-
czek płynął przez ten staw, i przez ogród przeszedł i dostał zapalenie żyły. Ale jak 
to przed wojną, w którym, w dwudziestym piątym  roku, babki wszystkie, jakie 
znachorki jak zaczęły przykładać, jak zaczęły …
 A już później chcieli mu w Przemyślu amputować nogę, on się nie zgodził, bo 
młody był, miał dwadzieścia sześć lat. I nie zgodził się. I potem, jak splajtowali 
właśnie tam hrabstwo Krasickie, tak ona zadzwoniła do tej Kasi Sapiehowej, że 
ma taką gospodynię i no, a tu akuratnie potrzeba było garderobiany i od razu 
my przyjechali tutaj. Ja się chowałam u dziadków i tu jeździłam, i tam jeździłam, 
i wszędzie. Ale przed wojną to cały czas to byłam tutaj. Tu byłam w ogrodzie 
i pracowałam. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2; 
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]

2. Dlaczego nie chciałam chodzić do szkoły?
[ZS] Nie chodziłam do szkoły, bo mi dokuczali wszyscy. To straszna ciemnota 
była, okropna, tu były kurne chałupy, to wszystko, naród był mieszany, taki o, po 
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prostu mało kto chodził do szkoły z tych starszych i umiał pisać, czytać, dzieci to 
samo.
[W] Ale pani nauczyła się potem pisać i czytać?
[ZS] A ja to już wcześniej umiałam. Ja zawsze byłam taka elegancka, kapelusik 
zawsze tego, do szkoły, zabierali mi kanapki, bo ja miałam dobre kanapki do 
szkoły, to mnie nazywali „Paniusia” i do dzisiaj tak mam: „Paniusia”. Tak mnie 
nazywali, ja płakałam. Najgorzej mi się czepiał taki jeden chłopak z Rokszyc, 
tego młynarza syn, jak on się nazywał? Już zapomniałam. Tak, że nie chciałam 
chodzić tu do szkoły. A tu była tylko szkoła, sześć klas. 
[W] Sześć klas.
[M] Podstawowa. 

 Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2;  
zapisano w toku swobodnej rozmowy z informatorką  

–  właścicielka „Impresji” [W], mężczyzna NN [M]

3. Przeprowadzka do Śliwnicy 
[SB] Mieszkała pani w zamku, a potem na Śliwnicy, dlaczego?
[ZS] Potem [mieszkałam] na Śliwnicy, bo mama wyszła za mąż, za Stelmaszczy-
ka, była długo wdową i nie wychodziła za mąż, no a tu spotkała tego, co pracował 
u księstwa, ten Michał Stelmaszczyk, i wyszła za mąż, o. I dlatego ja tutaj potem 
przyjechałam, to już nie byłam na zamku, tylko na Śliwnicy. A tak to do czasu 
wojny to byłam prawie na Śliwnicy cały czas.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9; 
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim  [SB]

4. W Śliwnicy biedota była przeokropna – kurne chałupy, żarna, czyr  jedli
Jak ja tu przyszłam jeszcze na Śliwnicę, no to jeszcze palili w tym [w chałupach], 
bez kominów, kurne chałupy były. Ja nie mogłam się z tym zgodzić, bo ja przyje-
chałam od Tarnobrzegu, tam od Sandomierza, to u nas były bogate strony, bardzo 
bogate. A tam się pszenice się rodziły, wszystko, a tu to wszystko tylko na żarnach 
się mełło i ten czyr3, smuk jedli, więcej nic nie było. To jak mama tu przyszła, to 
jak my upiekli na święta pączki czy jakieś ciasto, to tam koleżanki przyszły i za-
wsze był pytlowany chleb. No to ja szłam tam do nich, żeby skosztować z żaren 
chleba, takiego ciemnego. A tutaj była straszna biedota, bidota była przeokropna 
i tu taki był po prostu zacofany naród.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

5. O przyjaźni z córką popa  
Miałam koleżankę, popa [córka] była moją koleżanką i ta popowa, i tam chodzi-
łam, i częstowali my się. I ona do mnie przychodziła, ta jego córka, bo ona była 

3 Czyr inaczej  „paciara” , „sałamacha” „mamałyga”; mąka zagotowana z wodą. 



183OPOWIEŚCI KRASICZYŃSKIE. HISTORIE OSOBISTE I LOKALNE Z KRASICZYNA ...

w moim wieku. Do czasu wojny. Jeszcze jak był ten pas graniczny tu, wszystko 
było dobrze, jak byli Sowieci, nie? To wszystko było dobrze.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

6. O nauce przerwanej przez wojnę                 
[ZS] A niegdyś byłam taka głupia, przemądrowata od wieków, od dzieciny jesz-
cze. Wszędzie sie wtrącałam. I dziadek mie przeganiał. Podsłuchiwałam wszyst-
ko, polityke jich, że Niemcy, że bedzie wojna, że to, że tamto. I tak pozostało mi.  
Potem ten Sieńko cały …
[SB] Ale o którym Sieńko pani mówi?
[ZS] No tu z Komary, o, to już był żonaty z mamy siostro, nie? On wyjechał do 
stoczni, bo on był mechanikiem, ślusarzem. I tam wyjechał zaraz, jak tylko wojna 
sie skończyła. I tam właśnie zabrał Andzie, to najmłodszo siostre. I ona skończyła 
tam szkołe. A on chciał, żebym ja wyjechała, bo ja bawiłam Wieśka i  Haline, 
i Marysie, i wszyskie te jego dzieci, o, za Niemców. I on chciał, żebym ja wyje-
chała z nim. To moja mamusia: „Nie, bo co ona sama zrobi?” Dziadek mówił: 
„Hela, zostaw to, przywieź dziecko tutaj. Nie, bo może Michał [ojczym] wróci, 
bo to, bo tamto. Ja sama tu nie zostane.” I tak o. I co to dało? Nic nie dało. One 
pokończyły potem szkołe, a ja zostałam już tu i przy tyj siódmy klasie. I to żeby nie 
księżna [Katarzyna], to bym była nie miała siódmy klasy. Załatwiła, że miałam iść 
do Żurawicy. Tam były siostry jakieś, jakieś seminaria były takie, nie? Wiedziała, 
że jestem taka rozrzutna, tego. Akuratnie miałam w trzydziestym dziewiątym roku 
iść tam do szkoły, tam zamieszkać. I wszysko [przerwała] wojna.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN 1762/3;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB] 

7. O czytaniu książek w domu rodzinnym 
[JB] Jakie książki były w domu u pani? 
[ZS] Było dużo religijnych książek, ale były takie książki, no historyczne po pro-
stu. Z historii, historyczne były książki. Były nawet takie romanse różne, bo mama 
jeszcze ze zamku zabrała troche tych książek. Tośmy mieli bardzo dużo książek, 
ale to wszystko zgineło.
[JB]  Czy był zwyczaj  czytania w domu głośno?
[ZS] Nie, u nas nie. Ja to taka mała byłam, poszłam do pierwszy klasy, już sama 
sobie czytałam. Zresztą mama nie miała czasu do czytania. Ja sama czytałam 
strasznie dużo, bo przecie to nie było radia, nie było telewizora ani nic. Czytałam  
romanse, takie historyczne i przygodowe. Strasznie było dużo przygodowych też 
książek. A teraz nie ma. 
[JB] Pani sama wybierała sobie książki, czy pani w szkole polecano?
[ZS] Nie, w szkole nie miałam żadnych książek takich, nie było książek do czyta-
nia w szkole, wcale. Żadnych książek nie było w szkole. Tyle co samemu sie kupiło 
i były w domu książki i czytało sie. Ja tyle miałam możność, że sie zabrało stąd 
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bardzo dużo, z zamku, książek. U nas to był stos książek, to można było wybierać 
różne książki. Potem wszystko przepadło. Bo tych książek my nie zabrali. Zostały 
gdzieś spalone. I co było dużo – były śpiewniki po prostu. Kolęd starodawnych 
i nowoczesnych, śpiewniki, ze śpiewników takich o. Takie śpiewniki to one tak 
wyglądały tak o, takie o [pokazuje].
[JB] No, kształt kantyczki.
[ZS] Tak, tak jak kantyczka, ale to kantyczka to nie miała tyle tych pieśni, a śpiew-
nik to miał bardzo dużo. 
[JB] Tam były nuty w tym śpiewniku, czy tylko teksty?
[ZS] Teksty tylko, pieśni pisane tylko, tak.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013,  TN UMCS 1762/10;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

8.Wesele informatorki na zamku krasiczyńskim
[WS]  Ale wesele miałaś na zamku.
[ZS] Moje wesele było pierwsze, ja jestem pierwsza nawet w księdze ślubów.
[W] To gdzieś tam zanotowany jest.
[SB] W księgach.
[W] To pani pamięta, jak była pani ubrana?
[ZS] Ze spadochronu miałam sukienkę uszytą! [śmiech] A wesele? Bimbru naro-
biła teściowa, mama napiekła tam, a tam takie były te Osięgi [...], stary mieli taki 
bęben i takie skrzypce, i to wszystko hulało, śpiewało, jak nie wiem co, nie takie 
jak teraz. Narobili studzieniny tak zwane, teraz nazywamy galareta to, no nie.
[W] No to co jeszcze było do jedzenia?
[ZS] Ser był zrobiony w takich miskach, pyszny, swojski, tak jak mówię, ta stu-
dzienina była, placki były różne, no i trochę wędliny były jakieś, ale żeby tam 
jakieś wystawne, to nie było nic. I te, jak się nazywa?  Takie były eleganckie, 
pieczone w piecu, to się dawało do kościoła, zostawiało się jeden. Nie pamiętam 
jak się to nazywało. Mama piekła chleb, ona miała dar do tego. 
[SB] Drużka żyje?
[ZS] Żyje, ale ona już od trzydziestu lat nie chodzi. Drużba to był Józek Sajdak, 
z Sajdaków, to rodzina była. A tak to już nie żyje nikt. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB],  
właścicielką  „Impresji” [W], Wandą Sus [WS]

9. Życie pod Ruskimi i pod Niemcami 
Niemcy rządzili jeszcze, ale niedługo, bo potem zaraz powstał ten podział tu do 
Sanu4, nie? I wtedy tu byli Ruskie, a tam byli Niemcy. Niemcy odeszli, a Ruskie 

4 28 września 1939 III Rzesza i ZSRR zawarły w Moskwie pakt o granicach i przyjaźni  i wyty-
czyły granicę niemiecko-sowiecką na Sanie. Dlatego Niemcy wycofali się z Krasiczyna.
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zostały tu5. To jeszcze banderowców ani nic nie było. […] Potem jak powstał ten 
pas pograniczny tutaj, nie? No to tu byli Ruskie, a tam Niemcy. To wtedy naj-
gorsza wrogość nastała. I w cerkwiach, i wszędzie, bo to tak podło żyli… Jak tu 
byli Niemcy, oni [Ukraińcy] liczyli to, że będą mieć to Ukraine, a Niemcy poszli 
i zostawili Ruskich tu. A Ruskie im przecież nie obiecywali żadnej Ukrainy, nic, 
nie obiecywali im tego. No, ale co? Pas pograniczny, nas musieli wysiedlić koło 
Niżankowic. I myśmy tam byli w Niżankowicach, dokąd nie była wojna niemiec-
ko-rosyjska, o. To budzimy się w nocy, a tu samoloty, bo to do Przemyśla nie tak 
daleko, w Kupiatyczach my byli, samoloty, to wszystko, ruch taki, a to Niemcy 
napadli na Ruskich wtedy drugi raz, o. To już wtedy powstała cała banda tam. 
Stamtąd musieliśmy uciekać. […] Stamtąd nas Ukraińcy wywalili, bo jak nie, to 
bedo nas mordować. To myśmy tam przez kilka, jakiś tydzień może, nocowali po 
zbożach, tak o tu, żeby nie w domu. Ale ja miałam takiego kolege ukraińskiego 
i mówił, że nie bój się, do ciebie nie przyjdą, ale któż mógł wiedzieć wtedy. To 
nie wszyscy, można powiedzieć tacy Ukraińcy byli, tak. Tutaj przyjechaliśmy, tu 
to nic nie było, ani okien, ani pieca, ani komina, nic. Na święta ojciec wstawiał 
kuchnię, żeby ugotować coś.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

10. Uratowanie przed wywózką do Niemiec
[ZS] W czterdziestym roku, już jak przyszli Niemcy tu, to banderowcy już nas 
prześladowali. Bo to zawsze była „paniusia, pani Skubiszowa, paniusia”. I mieli 
mnie wywieź do Niemiec. Taki dziadek Mazurek przyszedł, mówi: „Michale, Mi-

5 Ten moment wspomina Bronisław Majchrowicz z Krasiczyna: „Ruskie zrobili granicę na Sa-
nie. Pamiętam, że wszystkie domy i płoty obwiesili swoimi Leninami i Stalinami, afiszami, flagami. 
Życie było bardzo nerwowe, bo ciągle strzelali na Sanie. Bardzo dużo ludzi zginęło, najwięcej «Na 
skale». W jedną noc słychać było przeraźliwe wołanie: Ratunku, ratunku! Pobiegłem zobaczyć, ale 
dobiegłem tylko do drogi kościelnej. Dalej były straże. U Pawła Kochanowskiego mieszkał taki 
pomylony człowiek. Nazywaliśmy go «Dulcyneo». On poszedł nad San, a tam człowiek zamarzał 
w przyrębli. Ruskie robili takie dziury w lodzie, on wpadł w jedną – i nie mógł się wyratować. I tak 
wołał przez połtora godziny. Dulcyneo go wyratował, a jak Ruskie go zabierali, cały był zamarznię-
ty, jeszcze dziś słyszę, jak ubranie na nim chrzęściło. Zabrali go na Sybir”. (Za: „Wieści Krasiczyń-
skie” 1990, nr 6). Bronisław Zybiński tak wspomina swoje kontakty z Rosjanami: „Myśmy kopali 
kartofle koło cmentarza. Przywiozłem do domu, patrzę, a z mego wozu ktoś zabiera kartofle – Co 
tu robisz ? – mówię – połóż, bo cię tymi widłami zdzielę – trochę «gram wariata». Poproś, to ci 
dam. Położyli i poprosili. – My myśleli, że to «gosudarskie»... Taka to banda szła, obdarte, biedne... 
Potem ja u nich pracował w Zamku i w Mielnowie. Wstawiałem kotły, piece, budowałem łaźnię, 
taką na wszy (odwszalnię).... Rosjanie mi nie płacili, ale można było się pokumać. Jeden kradł to, 
drugi to, ja miałem chleb, oni samogonkę i tak można było żyć. 

Jak przyszli Rosjanie, to już nie było co niszczyć w zamku. Jakieś książki się walały po dzie-
dzińcu. Oni te książki spalili w jamie na rynku, niedaleka krzyża. Meble niszczyli «eto pamieszczy-
ka» i rąbali. Potem był szpital. Tych rannych było do cholery. Prosili o jedzenie, bo gdy przywieźli, 
to starsi rozkradli, a ranni dziadowali. Mówiłem komendantowi, że zdychają z głodu, a on na to  
«E, u nas luda mnogo, niech pozdyszą» Umarłych wywozili samochodami. Jak wzięli Finlandię 
(12. 02. 1940) w dużej sali w zamku miała być akademia. Kazali mi pobielić ściany. Pomagali żoł-
nierze. Wycięli taką dużą tuję i we dwóch maczali w wapnie i malowali. Po kostki stali w wapnie, 
wyświnieni, brudni. A na ścianę nic nie donieśli”. (Za: „Wieści Krasiczyńskie” 1990, nr 6).
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chale” –  do ojca. „Weź swoju doczku schowaj, bo tu mają przyjść za nią, po nią, 
mają ją zabrać”. Jak on… Czym był on? Takim, jak się to nazywało, no takim, nie 
sołtysem, tylko takim no … 
[SB] Woźnym. 
[ZS] Taki woźny, tak, w gminie pracował, a tak chodził i wiedział wszystko, co 
się tam w ukraińskiej policji dzieje. No a ojciec bardzo dobrze żył z Ukraińcami. 
Koledzy wszystko przecież, nie? No i  mama… A mieliśmy taką krowę Baśkę, 
a ona bodła strasznie. I mnie, wsadziła mnie mama pod żłób, przykryła tym no, 
słomo, bo jak przyjdą, to bedom szukać mnie, nie? No, ale przyszli, tylko otworzy-
li stajnie, a ona  fu! fu! Krowa. Mnie nie [bodła], bo ja ją pasłam, mnie lubiała, 
ale innych nienawidziła. No i wtedy musiałam już [uciekać], na drugi dzień zaraz 
wyjechałam, bo mama nie chciała, żebym jechała do Niemiec, o. Pojechałam tam 
na Wrzawy w tarnobrzeskim. Ale potem przyjechałam tutaj znowu.   
[SB] Pamięta pani, który to był rok? 
[ZS] Czterdziesty drugi. W czterdziestym drugim.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB] 

11. Jak życzliwy Ukrainiec ostrzegł, że „idu po waszu doczku” 
I taki mój był los. Takie moje było życie zasrane całe. Nie było ni panieństwa, ni 
wszystkiego, ni żadnego tego. […] Rano wali chtoś do drzwi,  uojciec otwiera, 
a idzie ten ich Mazuryk, dziadek Józek: „Michale, chowajte swoju doczku, bo ma-
jut, bo…”. On był tym, co roznosił takie listy, czy coś, no ale on był fajny chłop. 
On był Ukrainiec, ale on nie był żaden ten [banderowiec]. „Bo idu po waszu 
doczku”. I tyle powiedział i poleciał na dół w potok koło Pierożyńskiego. Jeszcze 
dobrze nie poleciał, a krowa była nasza, bodła taka, Baśka sie nazywała. Mama 
wzięła ze strychu rzuciła jej siana, a mie pod żłób i tym sianem przykryła. Przyszli 
i poszli. I co z tego? Przyszli, poszli. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/3

12. O Reksiu, psie informatorki, którego kazano zastrzelić    
Nie, to nie zeszło długo, już zaraz [nastała] ukraińska policja. Mieliśmy takiego 
Reksia psa. Wystrzelać wszystkich psów, bo szczekajo, jak idzie kontrol. No to 
strzelali wszystkich tych psów. I do tego Reksia strzelał Ukrainiec, ten policjant 
coś ze trzy razy. Wreszcie ojciec sie wkurzył, złapał go za ten, bo to był wojsko-
wy chłop, złapał mu ten karabin, mówi: „Dawaj to”, mówi. Tylko po ukraińsku 
mówił do niego, bo on umiał, przecież tu był wychowany, i za pierszym strzałem 
on go zabił go. Pochowaliśmy. Płakałam, tam w potoku, o, chowali my tego psa. 
A to, że psy im przeszkadzały. I taki cały był żywot zasrany.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/3
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13. Jak sołtys – folksdojcz wydał partyzantów
[ZS] No tak, sołtys właśnie taki był [podły]. Jak się to nazywało: dolfojczem 
[volksdeutchem]? No i dał na gestapo, że jest partyzantka we wsi. Tu przyjecha-
li esesmani z tymi czapami takimi, nakryli wszystkich. I wszystkich nas zabrali, 
a potem jak my już jechali z Dębicy do Krakowa, pociągami, razem z tą party-
zantką, to pociąg tak [naśladuje sygnał pociągu] i zwalniał, a tam już czekał cały 
sztab partyzantki. I strzelanina. Te chłopaki mówią: „Dziewczęta, kładźcie się!” 
My się pokładły na podłogę. Oni – hop, hop, hop! z wagonu,  niczem ci się co 
z nami jechali tym wagonem z karabinem spostrzegli, to już nasi chłopcy byli 
w tym…  Ale nikogo nie zabili wtedy. A to było trzydziestu z czymś chłopa. 
[SB] A co z tym sołtysem się stało potem? Zabili go?
[ZS] Nie, nie zabili go, tylko tak go sprali, żeby powoli se umierał. Tak go sprali. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim  [SB]

14. Kontakty z partyzantką w Sadowiu, uwięzienie, skierowanie na roboty
[SB] A jak panią złapali na roboty do Niemiec?
[ZS] W domu. Tam był taki jeden skurczysyn sołtys, wtedy była partyzantka, a my-
śmy tam krążyli koło partyzantów, to ładne chłopaki byli. Taki wieczórśmy mieli, 
poszliśmy spać, akuratnie poszliśmy spać nie pod stodołę, tylko w domach my 
spali i nas złapali z partyzantką. Jeszcze ta siostra cioteczna i mnie, z jednego 
domu nas zabrali. Siedzieliśmy w Tarnobrzegu coś kilka dni, potem z Tarnobrze-
gu do Dębicy, tam były takie te [pomieszczenia] z desek zrobione, przygotowane 
już na takie łapanki. Nie można było się dostać do Krakowa, bo wieźli tych z Ro-
sji, tych... 
[SB] Rannych? 
[ZS] Nie! 
[SB] Jeńców? 
[ZS] Nie jeńców, z łapanek! Potem dwa tygodnie w Dębicy, to my jedli tam bru-
kiew, rzepę, o, a potem do Krakowa. W Krakowieśmy byli tydzień czasu. Na przy-
szły dzień miałam tam jakiś przydział do fabryki jechać, ale oni mieli jedną córkę 
tylko Rojkowie.
[C] Siostra cioteczna twoja.
[ZS] Tak, Rojek. A wujka brata syn grał, w Kościele Mariackim był organistą, 
miał znajomości wielkie, mieli dom na takim wzgórzu pięknym, i on to wtedy 
sprzedał, nie wiem czy konia, czy świnię, żeby to ratować, żeby ta jego córka nie 
jechała do Niemiec. Tak, że ona, ta Rojkowa, załatwiła tak, że nas wydarła stam-
tąd. Ta czarna policja, w czarnych mundurach,  załatwiła z niemi, kupę pieniędzy 
wzięli. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2; 
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]; córką Zuzanny Sus [C]
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15. Niespodziewane uwolnienie i powrót do Wrzaw 
[ZS] Tak przyjechałam, do Krakowa my przyjechali. W Krakowie my siedzieli 
dwa tygodnie. Tak na przykład jak jutro, mieliśmy jechać, tam już mielim usta-
lone gdzie i jak, co. Już byliśmy u fryzjerów, już te łaźnie, bo to wszysko musiało 
być przecież, czystość, jechać już tam do Niemiec. I przychodzi taki czarny ten 
policjant, Rojek Skubisz: „Prosze za mno”. To wszysko w płacz. Te dziewczęta 
wszystkie, że gdzie nas zabierają, nie? A jeszcze wyszli my troszke. Myśmy sie 
pożegnały z nimi. Pewnie nas bedo strzelać albo co. Nie wiem. Może coś do-
wiedzieli. I w tym czasie on mówi tak: „Tylko sie nie oglądać za sobo! ” Jak już 
on powiedział, że nie oglądać sie za siebie, to se myśle tak: „Pewnie nas teraz 
kropnie”. Ale doszli my. Jedna brama otworzyła sie. Druga brama sie otworzyła. 
Wyszli my na chodnik. A on mówi:  „Szybko!” Ja se myśle: „Oho! ” Patrzymy 
dalej. Stoi samochód i o – ciotka Rojkowa czeka na nas. I do tego samochoduśmy 
wsiedli. I tydzień czasuśmy czekali tam u niej w domu. To było koło kopca Wandy. 
Oni mieszkali tam, mieli swojo wille. A potem stamtąd to już przyjechał ten wujek 
Rojek, po nas przyjechał. 
[SB] A jechaliście czym? Furmanką?
[ZS] Nie. Pociągiem. Takie pociągi towarowe. To dojechali my do Dębicy. Ten 
krzyczy: „Łapanka w Dębicy! Łapanka”. Znowu on stanął, a wszystko rozleciało 
sie. Z Dębicy my szli na piechote do Tarnobrzegu [śmiech]. To był los dopiero 
człowieka! I już z Tarnobrzegu, to tam już mieliśmy kuzynów, tego, nas odwieźli 
na Sadowie, do Wrzaw, tam do domu. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/3;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB] 

 
16. Praca w ligenszafcie6

 Pracowałam w ligenszafcie  późnij do końca, od rana, od szósty, do ciemnego 
wieczoru. Tam trza było sie naharować. Ale tam miałam takiego konia, takiego 
grubego grubasa. Jak on mnie lubiał! Ja sama nie zjadam chleba. Przyniesłam 
mu w kieszeni kawałek i tak mi z ręki jad. […] Oj, to trza było sie narobić, naha-
rować. Tylko ta o, całéj Kwaśniewskiej mama, Andzia, przyniesła mnie i Zośce 
tam jakiś obiad, to co to było. Była albo, jak to nazywali, zupa kartoflana na 
jedno danie, a jak nie, to była modna ta kasza z mlekiem. Jaglana kasza i mleko. 
No, ale to było już rarytas.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/3
  
17. Front na Wiśle pod Sandomierzem, katiusza za stodołą dziadka
 I potem pękło wszystko i tak zostałam na poniewierke. Jezu, ja już nie chce wspo-
minać nawet. Tyle wszyskiego! Jak postawili tam na Świętokrzyskich Górach, za 
Sandomierzem zaraz, nie? A Wrzawy z ty strony Wisły, a tam góra za Wisło. Jak 

6 ‘Majątek’; z niem. Liegeschaft ‘nieruchomość’. 
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Niemiec sie dowiedział, że katiusza stoi u nas za stodołą u dziadzia, jak walnął 
taką bombo okropno, to był sie był cały ten dom nasz schował. Ani jedny szyby 
nie zostało, nic. To dziadzia to tak o powaliło na ziemie. Dmuch taki był okropny. 
To było coś okropnego! Potem te okopy, na polu tam. Boże, chowali my sie, bo 
to front trwał. Pół roku przecież, niczém San zdobyli, a potem Wisłe. To ta party-
zantka była, bo u nas akuratnie San do Wisły wpada, nie? To musieli przejść San 
i Wisłe Ruskie, nie? To ta partyzantka im pomogła tym, że przeszli szybciej. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/3

18. Przewożenie rannych przez psi zaprzęg 
[ZS] Ale zaraz u dziadzia siostry, na drugim podwórzu, był ten szpital psów. Oni 
nie jechali, te psy same, o tu ich zaprzęgali, a oni jechali tam. I tam nad Wisłą 
brali te, nakładali Rosjanie, czy Polacy, czy chto tych rannych i oni sami przywo-
zili przez takie jakieś dwa kilometry przez pola do nas. 
[SB] Same psy, tak?
[ZS] Same psy, same psy. Piękne psy. Czasem ranny niechtóry wrócił. A! A to były 
czasy okropne. Okropne! Przeokropne były. Ale co zrobić. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN  UMCS 1762/3;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB] 

19. Ewakuacja z rodzinnej miejscowości do oswobodzonego Przemyśla
[ZS] Ale potem już za pół roku, jak już miało być starcie Ruskich z Niemcami, 
na Sandomierz, nas ewakuowali. Wszysko my zostawili. No to tam mówili, żeby 
w te krzaki, tu, tam, w grządki, powynosić troche rzeczy. I ewakuowali nas dwa 
kilometry od Sadowia. To później my wrócili. Nie było ani nic. Tak, w tym, w czym 
my poszli, w tym my zostali.
[SB] Wszystko rozrabowali ludzie.
[ZS] Wszystko, wszystko. Nie zapomne tych okopów, jak my kopali tam po prze-
ciwny stronie u sąsiada tam z tyłu za stodołó, tak żeby sie w czapce [?] można 
było stanąć. To nas było ile tam ludzi, tam sie wzieło koce i tak my czatowali 
w tych okopach. To było karygodne wszystko. No ale już potem, jak już zdobyli ten  
Sandomierz, te góry, no to już przeszło wojsko. No ale fajne te ruskie były chłopa-
ki nawet takie. Nie takie, czy komuniści, czy coś, tak sprzyjali, tak tego. No były 
takie bandy, że rabowały tylko. Ale to więcy nasze rabowały jeszcze skurczysyny, 
jak te. Ale to było okropne. I wreszcie ten powiedział, ten kapitan z partyzantki. 
Przyszed do dziadka, mówi tak, że już Przemyśl wolny jest. Jak ja to usłyszałam, 
że Przemyśl wolny, że tu jes spokój, wzięłam se taki woreczek, bo to nie było 
reklamówek, tylko dziadek mi dał pół bochenka chleba razowego i ja dawaj! 
Przecież ile miałam wtedy? Szesnaście lat. Ja na piechote sie wybrałam do Prze-
myśla. Do Rozwadowa doszłam, z Rozwadowa takim pociągiem przyjechałam 
do Przeworska. Głodniusieńka, bo to dwa dni jechałam, i w Przeworsku, na tej 
przestani, tam babka taka była, jej mąż przestawiał te pociągi. Zawołała nas i ta-
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kie o placki jak teraz te bruziaki. I dała nam mleka. Śmy zjedli, bo to nas było ze 
cztery wtedy. Ludzie sie organizowali, to już nas więcej było. W Przeworskuśmy 
wsiedli do towarowego pociągu, nas wsadziła ona, ta babka. Wsadziła tam nas 
do tego pociągu, a tam pełno jeszcze jakijś hołoty. Zaczepiali nas. Baliśmy sie, 
aleśmy dojechali do Przemyśla. Przyjechałam do Przemyśla na stacji, a to było 
jeszcze ciemno, nie bede szła na piechote. Bombardujo Przemyśl. Bombe rzucili 
tutaj, gdzie teraz tutaj jest ta - placki kartoflane, tu był budynek. Tu bombe rzu-
cili. A ja sie schowałam za piec [śmiech]. Jezu kochany! Na stacji. No ale rano 
już przeszło wszysko. Rano ide na piechote. Doszłam tutaj do Marusi. Yh! Matko 
Boska – jakichś czterech idzie bandziorów. Dzie ide, co mam, czego szukam? A co 
ja miałam wtedy? Miałam takie te uo, no, do świecenia. I miałam zapałki.  Takie 
jak znicze, tylko to tak  inaczy wyglądało. I oni mi to zabrali. Po co mie to? Na 
co? Ale tak na pół po ukraińsku mówili, pół po polsku. Pytali mi sie, gdzie ide. 
Mówie: „Do Krasiczyna”. „Do kogo?” Jak i co? Jak puścili mnie i przeszłam, 
potem już jakiś chłop jechał furmanko i mie dowióz do Krasiczyna. O. I to było 
wszystko. 
[SB] A jak panią przywitali?
[ZS] No że ja chyba jakaś wariatka jestem. Chociaż mama wiedziała, że taka 
jestem desperancka, no ale  że odważyłam sie na takie coś?  I troche my jeszcze 
byli razem. Mama i uojciec na Śliwnicy mieszkali.
[SB] I to był powrót z wojny.
[ZS] Tak, powrót. Powrót z wojny na drugą wojne. Przyszłam tu, a tu bandziory. 
I co było robić? Brać te krowe i na noc my lecieli tutaj z mamo do tego [zamku].

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/3;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB] 

20. Próba wrzucenia granatu między podchorążych w zamku
[ZS] Była szkoleniówka taka tutej. W zamku. Krowy my brali tu [do zamku], jak 
był ten budynek, co teraz jest tutej, to była stajnia przedtem. Konie tam stały 
jeszcze. Bo potem banderowcy spalili to. A my krowe trzymali tutaj. W zamkuśmy 
byli, nie? No i myśmy w zamku spali, nawet w tym pokoju, co tam niegdyś mama 
spała. To było dużo nas wtedy w zamku, dziewcząt. 
Był taki jakiś, niby to wojskowy, ni coś, bo to była chorążówka, stała w zamku 
wtedy. Nicht nie wiedział, chto to jest. I on był z nami, tam przysiadł sie tak. To 
było dużo dziewczyn przecież. Tam była Uryczówna, Majchrowiczowe, no różne 
dziewczęta były. Było nas dużo, bo tu andrzejki my robili. No i akurat siadł sobie 
koło mnie tu, no a Józek siedział, mąż, z tej strony. Ale jeszcze on [był] kawale-
rem. I ja patrze sie, coś robi, coś kombinuje ten tu. […] To se myśle, co on tam ma 
w ręce, coś on kombinuje. I ja tak o szturłam Józka, ja mówie [mówi szeptem]: 
„Słuchaj Józek, on coś kombinuje”. A Józek tak sie popatrzył, jak nie skoczy, tak 
go złapał tu o silnie za ręke i przycisnął ten – on miał granat, już miał rozbezpie-
czony, tylko Józek przycisnął te tako stopke. To ksiądz może nie wie, jak granat 
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wygląda, ja wiedziałam, jakie co jest. Ja potrafiłam szczelać z tego karabina, 
o takiego…
[SB]  Z bębenkiem takim. Automatem.
[ZS] Tak, z takim bębenkiem. I on wtedy złapał go za to i okazało sie, że to był 
banderowiec. Specjalnie był nasłany, żeby tam między tych chorążych rzucić. No 
a on sie znalazł między nami i popił pewnie, i tak o złapał Józek. Poleciał tam na 
dziedziniec, rzucił. To był taki ciężki granat, bo aż zatrzęsło sie zamkiem. By był 
nas wszyskich w powietrze wysadził.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN 1762/4;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]

  
II. O MIESZKAŃCACH ZAMKU

1. Książę Leon był strasznie nerwowy  
 [ZS] On był strasznie nerwowy [książę] Leon [Sapieha]. To te lokaje, to musieli 
latać jak maszynki tam. A coś mu sie nie podobało, to w pysk dostał lokaj, ale 
wszyscy byli tak do tego przyzwyczajeni, bo już za jeden pysk dostawał dziesiątke.
[SB] Dziesięć groszy? 
[ZS] Dziesięć złoty, nie dziesięć groszy! No, a to kupe pińiendzy to było wtedy. No 
ale to się często nie zdarzało, że dostał w pysk. Raz na pół roku, nie? Ale to już 
wszystko było takie obleciane, że to wszyscy się śmiali z tego. Jak Michał Sieńko 
mówił, że tylko raz dostał w pysk [śmiech], bo on długo tam nie pracował, ale 
taki Hrycajko, taki drugi, jeden, trzeci to jeszcze wystawiali pysk, żeby dostać 
[śmiech]. A jak go coś takiego napadło, coś nie tak po jemu zrobili, nie tak po 
jego myśli, prawda, czy coś, to wtedy…
[SB] Uderzył?
[ZS] Tak, ale dostał dziesiątkę.
[SB] A Jasiu Majchrowicz świętej pamięci, pamięta pani? On opowiadał, że 
froterował podłogę, a nie było froterek, tylko się jeździło na takich butach, na 
szczotkach takich na buty. I mówił, że on też jeździł i jak się gdzieś poślizgnął, 
jak puścił tą szczotkę, ta szczotka przeleciała przez dwa pokoje i uderzyła w ścia-
nę. I mówi, że w pysk dostał od [księcia] wtedy pierwszy raz w życiu, mówi 
[śmiech]. Ale dziesiątkę dostał!

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB] 

2. Aleksy „zarabiał na pysku”
[NN1] Był taki Aleksy.
[NN2] Podolak, Podolak.
[NN1] Podolak, no.
[ZS] To on też siadał do stołu razem z nami?
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[NN2] Ja słyszałem, że jego nie lubili.
[ZS] No nie lubili go. On miał pysk jak nie wiem, ale on tego chciał, bo dostał od 
księcia po pysku i dostał piątke za to [śmiech]. 
[NN2] Tak, tak. Specjalnie czasem buty nie wyczyścił, żeby w zęby dostać.
[ZS] Specjalnie tak zrobił coś, [to] książe w nerwach …
[NN1] …palnął go.
[ZS] ...w pysk mu dał i dostał zaraz piątke za to [śmiech].
[NN1] Tak. Mówi: „Panie, czasem za to i tydzień rodzine utrzymał.”
[ZS] On na tym zarabiał jeszcze. 
[NN2] Tak, tak. On to tak opowiadał, że...
[ZS] Bo to nie jest żart, czy coś, tylko to prawdziwie było.
[SB] Aleksego pamiętam jeszcze.
[K] Zarabiał na pysku! 
[NN2]  Tak, tak.  A wyszło to z tego, że książę miał hopsa na punkcie czyszczonych 
butów, jak siadał na konia. I gdzieś swego czasu on był tak zaganiany tam w zam-
ku i tam nie dopełnił tego. Znaczy on tam coś wyczyścił, ale nie tak jak miało być. 
I książę jak siadał na koń, zobaczył, że ten but jest niedoczyszczony i kłapnął go 
w nerwach w gębę. A ten, że dostał w tę gębę, to tak się trochę skulił. A książę, 
raptus, ale zaraz umiał się pohamować. Zobaczył, no, że krzywdę zrobił. I dla 
świętego spokoju, bo to była krzywda, wyciągnął i mu te pięć złoty dał. 
[ZS] I potem tak...
[NN2] …mówił: „Panie, ja mu później ile razy gębę nadstawiał, żeby te pięć złoty 
dostać” [śmiech]. Specjalnie mu buta nie czyścił, jak była czasem bida w domu. 
„To ja mu specjalnie tego buta.” I tylko nie wiem, o którego to chodziło, czy 
o lewego, czy o prawego.  Że którym siadał, go musiał widzieć. I ten but był nie-
doczyszczony, a gęba już była pod ręką nadstawiona. Książę wyciągał i musiał 
uderzyć. I zaraz płakał tam. Już piątkę dostał. I tak, mówił, rodzinę się utrzymy-
wało. To mi sam Aleksy opowiadał. Tak.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/7;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB];  

[NN1, NN2, K] – mężczyźni i kobieta uczestniczący w rozmowie 

3. Książę Leon nienawidził kotów 
 ... a nie daj Boże, żeby się kot pojawił w parku, bo on chodził z dubeltówką, Leon 
książę, i strzelał wszystkie koty. Nienawidził, bo to zjadają jajka, zjadają te młode 
ptaszki. Nienawidził. I raz ja tak idę też w parku, a on strzelał, pach, pach, a ja 
mówię: „Proszę księcia, nie ma książę celu.” „A ty smarkulo”, mówi do mnie: 
„Śledzisz mnie?” Taka byłam dowcipna i taka pozostałam, no, ale co zrobić. Ale 
śmiał się potem. Nie zastrzelił nic, o. Ale nie daj Boże, żeby się jakiś kot pojawił 
albo coś w parku. Nienawidził tego w ogóle.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9
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4. Księżna Katarzyna fundatorką ochronki
 [ZS] Księżna była taka łagodna, stworzyli, wybudowali tutaj tą ochronkę prze-
cież. Tu gdzie siostry są, to przecież księżna to wybudowała i stworzyła grupę 
druhen, bo tak się nazywały przed wojną, druhny. No była całą tą, tych druhen 
przewodniczącą na wszystkie imprezy, na wszystko. To myśmy mieli takie te insce-
nizacje, ona przychodziła na Katarzyny, bo ona była Katarzyna, nie? To przyno-
siła tam już, nie ona, tylko służba przynosiła tam słodycze jakieś, ciasta jakieś do 
ochronki i ona to strasznie uważała. Nas było dwanaście druhen wtedy. 
[SB] To było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży?
[ZS] Tak. Tak się zaczynało, no potem był Dom Katolicki. Teraz się GOK nazywa. 
Tamśmy mieli te przedstawienia, druhny na scenie, to wszystko, jasełka, takie 
różne te. 
[JB] A coście tam przedstawiali poza jasełkami?
[ZS] No ja pamiętam tylko tyle, że jak grałam tam przed wojną, to było śpiewane 
to „Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami”, ale to ja byłam taka młodziutka. Wilczyń-
ski, Pierżyński, Marchal, ja miałam ile, szesnaście lat, a oni mieli po trzydzieści, 
po pięćdziesiąt. Z takimi grałam wtedy. Na przykład ten Jasiu cały, jak on się tam 
nazywał, on był z bogatej rodziny, a ja byłam bardzo biedna, nie? No i taki był płot 
na scenie i tak my się tylko przez ten płot porozumiewaliśmy. No a jak już przyszedł 
ojciec, zobaczył coś, to już ja uciekała ze sceny. Fajne to było takie. Przedsta-
wienia różne, już nie jestem w stanie tego zapamiętać Trzeba tak się położyć na 
wznak i przypominać sobie różne rzeczy takie, ale to już nie w mojej głowie teraz. 
Zapusty tuśmy robili w GOK-u, wszystko tam się odbywało, bo nie było przecież 
telewizora, nie było nic. A grajki to były Osięgi ze skrzypkami, z tą harmonią, 
dryngoliło to wszystko, hulało, wścikało się, jak nie wiem. I już [śmiech.]

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB] i Jerzym Bartmińskim [JB]

5. Klacz księżnej Katarzyny
a) O Tamernie, klaczy księżnej Katarzyny
A tutaj, jak była ta ujeżdżalnia koni, no to ta księżna [Katarzyna] miała swojo, 
jak się nazywa? Klacz! Nazywała się Tamerna. To ojciec koło niej chodził. Ona 
była taka starsza. To jak pamiętam, ją wsadzał, to ona zawsze chodziła w takiej 
brązowy, takiej jak - no, takiej długiej tej [sukni]. To wsadzał ją na tą [klacz], tą 
spódnicę tam, no i ujeżdżał tutaj po tym, jak miały być wyścigi. Potem na prom 
i tu od promu w tamtą stronę do Krasic chyba? Do Krasic. Był taki tor wyścigowy 
i ona jeździła, księżna tam, tą Tamerną. To nie tylko ona, to było z dziesięć tych 
koni i tak przyjeżdżali, jak mieli jakieś spotkanie, czy coś takiego. Czy nawet ja-
kieś dożynki, jak były czy coś, no to wtedy te konie jechały. Ale niektóre szły przez 
wodę, jak była płytka woda. A jak nie, to na prom, na prom. Na promie przewoził 
ich Lisowiec na tamtą stronę. To też musiał ojciec iść, żeby wysadzić ją. Bo sama 
nie wylazła na tego konia, bo jakby miała portki tak jak teraz, nie? siup! i już. 
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A tu gdzie? Czemu nie chodzili w takich [portkach], tylko w takich dużych tych 
habitach chodzili, wszystkie te. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

b) Jak Tamerna przyszła z zamku do swojego opiekuna 
[ZS] Jeszcze spałam na Śliwnicy, chtóra była godzina, może czwarta rano, czy 
trzecia, do okna ktoś jakby walił, jakby coś. A tu została, bo to wszystko Niemcy 
zabrali, została Tamerna, taka stara klacz. Ta bardzo stara, co ojciec sie nio opie-
kował bez bez tyle-tyle lat! A to była…
[SB] Klacz księcia, była u księcia w zamku.
[ZS] Tak. To była księżny. Księżna jeździła na nij na wyścigi. I ona przyszła na 
podwórze do nas. Z zamku. No ale co? Ojciec musiał jo odprowadzić i już, bo co 
miał zrobić z tym?

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/3;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]

6. Dlaczego Sapiehowie pozbyli się browaru?
[W] Bo mi ktoś kiedyś opowiadał, że Sapiehowie zdecydowali się na wstrzymanie 
produkcji piwa ze względu bodajże na Okocim. Bo Okocim przyszedł, zapłacił 
ogromne pieniądze Sapiehom i zdecydował się płacić, no jakiś tam czynsz mie-
sięczny za to, żeby oni nie produkowali. 
[C] Tak. Ze względu na to, żeby ich eksport na rynek wschodni był bardziej pręż-
ny. No, bo oni mieli tak mocną [pozycję], ten browar piwny i tak dobre piwo było, 
że byli głównym konkurentem Okocimia wtedy.  

Właścicielka „Impresji” [W], córka Zuzanny Sus [C],  
Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2

 
7. O biskupie Adamie Sapieże
Kardynał Adam Stefan Sapieha, kiedy był jeszcze biskupem, [gościł w Krasiczynie 
i] na tymże tarasie księżna Katarzyna i książę Leon Sapieha przygotowują śniada-
nie. A ten poszedł do miejscowego kościoła odprawić mszę. I tutaj czekało na niego 
śniadanko, ale jak to biskup, zagadał się z kumoszkami, poplotkował i kiedy wrócił, 
bekon wysechł na wióry, kawa ostygła, księżna była wielce nieukontentowana.

Przewodniczka NN  po zamku w Krasiczynie,  
Krasiczyn 2002, TN 1406B

8. Dożynki w majątkach Sapiehów
Z takich historycznych ciekawostek: odbywały się dożynki, ale nie na terenie tu, 
tylko w Korytnikach, tam gdzie się jedzie w tamtą stronę. Po lewej stronie tam 
był taki plac, tam się odbywały dożynki i też księstwo fundowało te furnale te 
wszystkie, te dziewczęta, to wszystko. To ktoś jeden zostawał tylko tutaj na tym 
gospodarstwie pilnować. I jednego razu były dożynki, to została jedna dziewczy-
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na.  I ktoś jej wypuścił cielaki. Na złość jej zrobił, cielaki takie o, po pięć miesięcy, 
po trzy, cztery. I ona tak krzyczała strasznie, że tam za Sanem było słychać i to 
wszystko tak gnało tutaj, nie wiedziało, co się stało, czy się pali czy co? A tu pięć 
cielaków, jak się to rozbrykało, nie dawała sobie rady, czym ona więcej tu goniła 
za nimi, tym oni bardziej uciekali. I tak też te dożynki nie udały się wtedy. 
 Zuzanna Sus, Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2
 
9. Ucieczka księstwa przed Ruskimi
Jak Ruskie tu przyszły, no to niczym jeszcze przyszli tutaj, to musieli uciekać 
księstwo. Mieli dobra w Wapowcach, to wywozili wszystko, co było możliwe, naj-
lepsze. Te pamiątki, te księgi to wszystko wywozili tam do Korytnik, potem do 
Wapowiec wywieźli. Tam mieli ten ten, nie wiem pałacyk, czy co tam było, w tych 
Wapowcach. No ale jakiś był dom duży. Tam powywozili wszystko. Konie jeszcze 
nie były wszystkie wywiezione, bo koni trochę zostało. Bo potem jak przyszli tu-
taj Ruskie, księcia już nie było tu, to ta Tamerna została, bo była stara i ją nie 
zabrali na tamtą stronę, tylko zostawili ją tu. To pamiętam jak dziś, przyszła do 
nas na Śliwnicę, ile to? Ze dwa kilometry, może półtora, i do okna, do ojca, rano 
patrzymy, a Tamerna stoi przed oknem, zagląda do okna. Ale potem ją Ruskie 
zabrali i pewnie ją zabili, na rzeź i już, nie? Bo przecież co mieli zrobić z koniem. 
To ojciec aż płakał. To było w czterdziestym już którym nie wiem roku.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9 

10. Plądrowanie grobowców
[ZS] No te grobowce tak samo były nieodpowiednio zabezpieczone wszystkie. 
Tam leżały te, te, najmłodsza to jakaś była tam księżniczka, to te uo, jak przyszły 
Ruskie, powyciągały z trumien, położyli na tym i kąpali się w tych wannach. Mój 
mąż już był przy milicji, no to on wtedy z kimś tam więcej, nie wiem, czy tam 
Amarowicz, czy Zybiński może, czy ktoś, nie wiem z kimś tam jeszcze więcej, no 
to z powrotem wkładali do tych trumien, bo to już można tak było. I Zybiński chy-
ba zamurował drzwi tam w tym grobowcu, żeby tam już nie wyciągać tych tych 
trumien.  
[JB] Te trumny to gdzie były – na zamku czy w kościele?
[ZS] Nie, w piwnicy na zamku. W grobowcu, tam jest do dziś grobowiec. Ale nie 
jest otwarty grobowiec, tylko tyle, że jest do zwiedzania, że grobowiec jest.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

III. ŻYCIE CODZIENNE W ZAMKU KRASICZYŃSKIM

1. O zabudowaniach zamkowych: kurnik, stajnia
a) Nawet jak szłam jeść tutaj, gdzie teraz jest ta „Impresja” [pensjonat w daw-
nych zabudowaniach Sapiehy]  mama była tu gospodynią, do tego były kury, 
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kaczki, gęsi, indyki. I tam mama miała dwie te takie dziewczyny, co się tym zaj-
mowały. To były małe kurczątka, indyczki, ja miałam taki baniak duży jajek, na-
smażył jajecznicy kucharz i mówi tak: „No Ziuziuniu, weź zanieś tam do tego” 
bo tego nie miał czasu ktoś coś tam zrobić. Ja poszłam. Ta ile ja miałam wtedy? 
Czternaście lat? No to wzięłam to, a tam były takie deski w tej wieży pierwszej, tu 
co jest na prawo, jak się idzie, to jak się zaszpotałam o te deske, to te jaja wszyst-
kie w piasek wszystko. I uciekłam z płaczem. Dopiero mama przyszła i pozbierała 
to wszystko, ale indyk i te kaczki to wszystko zjadły to później. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

b) Tu był taki, wie pani, budynek od stajni, w tamtą stronę, to przyczepione do 
stajni, to było kilkanaście metrów, to myśmy tam z mamusią spały, tam mamusia 
pracowała trochę na zamku, bo mama miała taką złotą rączkę, to robiła tam 
i kwiaty koło księżnej, a tu miała dwie dziewczyny i tu tak, jedna hala była indyki, 
pantarki, teraz kury, kaczki.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2

c) [SB] Tutaj był magazyn zboża. 
[ZS] Tak. Tam, a tu wzdłuż była stajnia: na jedny części byli konie, było cztery 
konie wyjazdowe, cztery konie były wyjazdowe, a reszta koni były robocze. No 
i krowy były. Były fornale, tak się nazywali, polowy się nazywał ten, co rządził 
nimi. Tu doili krowy, tu wywozili mleko w baniach, a tam dalej mieli te biura 
jeszcze takie. Tam były takie dwa pomieszczenia, dwa pokoje tam były w tych 
budynkach. A w tamto stronę, to było jakieś kilkanaście metrów, budynek stał 
drewniany i oszalowany tak deskami tak na brązowo i tam cały drób był: indyki, 
kaczki, kury.
[M] Pani mówi w tamtą stronę, czyli tam gdzie teraz jest Urząd Gminy? Tam, 
gdzie teraz nasza wiata stoi taka żelazna wybudowana?
[ZS] Tak. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2;   
[SB] –  ks. Stanisław Bartmiński, [M] – mężczyzna 

2. Hodowla jedwabników
[ZS] [Koło stajni stał] drewniany budynek. Tam się mieściło wszystko, co tylko 
było: kaczki, indyki, kury, takie pantarki, koguty, co kto chciał. A w jednym po-
mieszczeniu tam, gdzie myśmy mieszkały, było takie duże pomieszczenie i jedna 
siatka tam była tylko. Tam były te – jedwabniki. Ale to długo się nie utrzymało, bo 
to coś im nie wychodziło. 
[C] Hodowla jedwabników?
[ZS] Tak. One leciały na te morwy, jadły, a morwy były pyszne. Na to nie miał nikt 
dostępu, nie wolno było nikomu tu przychodzić, prócz służby czy kogoś takiego. 
Ale to zlikwidowali, nie wiem, ja tam zaglądałam raz, ale tam nie wolno było, 
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tam był taki pan, to on może wiedział na ten temat, co robić z tym, nie? Tym się 
zajmował. Tam nie wolno było wchodzić, tam do tego, ale jak weszłam tam, to 
takie były siatki.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2;  
[C] – córka Zuzanny Sus

  
3. Wieża i baszta w ruinie, kaplica zniszczona 
a) Ta wieża, ta pierwsza ta tutaj, co to było? Ruina! Przecież jak szłam, to sie prze-
wracałam na tym. Deski takie położone na tym były tylko. Nie było ani podłogi, ani 
nic. Jeszcze niby miało to być w remoncie, no ale oni nie mieli piniędzy żadnych. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/7

b) A zresztą kaplica też taka była zniszczona. Zresztą oni [Sapiehowie] ni mieli, 
było dziadostwo, nie mieli żadnych pieniędzy, nic, oni mieli długów kupa. Prze-
cież ta cała baszta to się waliła. Wieża zegarowa to samo, tak. Ani nie nazywała 
się wieża zegarowa, diabli wzięli ten zegar, wszystko, nie chodził ani nic. Potem 
dzieś już za Sowietów spad gdzieś, nie wiadomo, co się z nim zrobiło. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

4. Oświetlenie elektryczne w zamku
Ojciec tu pracował w tym zamku, ujeżdżał konie wyścigowe jego brat. A ujeżdżal-
nia była prosto Tereski. Co tam teraz jest? Parking jakiś jest. Tutaj była wielka 
ujeżdżalnia koni wyścigowych, a konie wyścigowe stały tu, jak  teraz jest hotel 
ten. A po drugiej stronie [ujeżdżalni] był taki szofer i taki mechanik Dajlidis Wi-
told7 . Oni mieli ten agregat taki, tam ten prąd produkowali. A na górze mieszkała 
moja koleżanka pani Wójcikowa no, bo ja mieszkałam na zamku wtedy z mamą, 
a ten Dajlidis jak się zepsuł ten cały agregat, to nie mogli sobie poradzić. Bo 
kiedyś nie było takich mechaników jak teraz przecież. No to dopiero trzeba było 
czekać, żeby to naprawić i żeby był prąd w zamku. Ale na prąd tam nic nie było 
w zamku wcale, tylko tyle, że światło, a tak to wszystko ręcznie się robiło, wszy-
ściuteńko. Kucharz wszystko ręcznie, te maszynki do mięsa różne takie, co się 
robiło, wszystko ręczne było. Nie było nic na prąd tam. Nic. A tu jak była pierwsza 
baszta, to była jedna ruina, nic nie było. Był  piasek i więcej nic. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

5. O koniach wyścigowych w zamku krasiczyńskim 
[ZS] Ojciec tu pracował w tym zamku, ujeżdżał konie wyścigowe, nie? jego brat. 
A ujeżdżalnia była prosto Tereski. Co tam teraz jest? Parking?  

7 Był to osobisty szofer księcia, który w 1939 roku przeleciał dwupłatowcem przez San, w oko-
lice pól wapowieckich. Dajlidis jeździł z księciem Leonem na dłuższe trasy samochodem [informa-
cja od ks. Stanisława Bartmińskiego z dnia 28 IX 2017 r.]. 
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[SB]  Tak.  
[ZS] Parking jakiś jest. Tutaj była wielka ujeżdżalnia koni wyścigowych, nie? 
a konie wyścigowe stały tu jak  no, co tutaj teraz jest? Hotel?  
[SB] Hotel ten. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]

 
 6. Jak wyglądała kuchnia na zamku?

A tam na tym, na kuchni to było cztery dziewczyny, dwie do sprzątania i dwie do po-
mocy kucharzowi było, jedna tak do kuchni, żeby tylko tak jak kucharz tyle tam nie 
robił, tylko żeby przyprawić, żeby to wszystko zrobił tak jak tego, tak żeby doglądać. 
Przecież musiała podłożyć pod kuchnie drzewa, bo drzewem się paliło, nie węglem. 
To to już ta dziewczyna robiła to wszystko. To była bratrura8, jedna taka ogromna, 
piec był taki duży, co chleb piekli, o. Dwie bratrury były takie duże, piekli tam różne 
mięsa, wszystko. No jak byli goście, no to już więcej na pierwszym piętrze, tutaj nie 
jedli w tej jadalni, na dole goście, tylko na górze była, tam gdzie była biblioteka. 
Potem było tam wejście do basztowej. A tu biblioteka, a jadalnia była tutaj, w tej 
stronie, bo na dole to nie. W pierwszym tym to myśmy mieszkali, w drugim miesz-
kała pani Helena, to tyż taka jak mama, koło księżnej, co chodziły, robiły wszystko. 
A dziewczyny to były takie stąd, co sprzątały. Ale tam jak była jadalnia, no to już 
tam była duża jadalnia. To już te półmisy, to wszystko, to już były takie naczynia 
piękne. To już na górze, na jadalni, to już byli te no, jak się on nazywa? – te lokaje. 
To już tam miał te dziewczyny, nie obsługiwały nic tam. Tylko było dwóch lokai 
i lokaje tam obsługiwali, wynosili stąd na pierwsze piętro. Tam jedli, bawili się. 
A potem co? Po południu, tam oni mieli te kawe, ciasta takie, nie? 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

7. Trzy kategorie zamkowych jadalni
Był taki bałagan straszny, że nie wiem. Tutaj nie było nic, taki próg ogromny, 
kuchnia taka przeogromna. A tam dalej to była tak: pierwszej kategorii jadalnia, 
drugi i trzeci. Na pierwszy byli księstwo, myśmy byli z mamą, Wójcikowa, pani 
Helena na drugi, a na trzeci była służba. Wszyscy mieli prawie że te same jedze-
nia. Jak była kawa to taka dobrzynka, albo jakaś tam inna, nie?

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

8. Jak kucharz poczęstował żebraka
A jak przyszedł żebrak tam, to tak pamiętam dokładnie, jak przyszedł tam ten kucharz 
tam robił i takie nazywali pire ziemniaki, przyszedł, coś chciał zjeść, nie? To kucharz 
wziął taką łopatę i dał mu tak do ręki. Tego nigdy nie zapomnę, już do starości, tyle 
lat, siedemdziesiąt lat. I tam był taki wysoki próg, teraz nie ma tego, bo teraz po re-

8 Duchówka  –  piekarnik. 
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moncie nie ma. A un tak wziął te pyry i tak: „Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać.” 
I pach! pach! – na tego kucharza. Poszpotał się na tym. No a takie gówniarze to śmie-
chu pełno, nie? Pani Helena mówiła: „Ta cicho, nie śmiejcie się, gówniarze”, tego. 
Ale co to pomoże, tak samo jak teraz to by się śmiało, jak nie wiem, nie? Bo przygoda.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

9. Co jedzono w zamku?
[JB]  A co oni jedli, co podawano w zamku, do jedzenia?
[ZS] W pierwszej [jadalni]  – no, księstwo mieli kawę, bo oni mieli te w Afryce 
mieli swoje dobra. Ona przywoziła kawę sobie, przywozili, to mieli kawę no i se-
rek, masło, wszystko takie robione tam w kuchni, maślniczkę robili, ser robili, 
wszystko robił kucharz tam. Nie takie kupowane w sklepie. Myśmy tak samo to 
samo mieli. Ser, masło, kawa z mlekiem to było śniadanie przeważnie, o. A wędli-
ny było bardzo mało, bardzo mało wędliny. Księstwo też nie jedli dużo wędliny. 
Niespecjalnie. No a obiad to już były z mięsa, jakie różne on tam wymyślał. Nie 
takie jak teraz sztuczne. Jedynie była przyprawa, to jedynie była maga, pieprz, 
sól do stołu. Żadnych innych przypraw nie było nic, tylko te rzeczy były, o. Tak 
samo jak u nas na stole to stało już i ten chleb zawsze był, ile kto chciał tego chle-
ba mógł zjeść na wszystkich trzech jadalniach. To nie brakowało chleba w ogóle 
nic. A tak do picia takiego to nic nie było, tylko kawa z mlekiem do śniadania i ko-
niec. A obiad to były dobre zupy, dobrze gotował ten kucharz. A rosół jak był, to 
taki świetny rosół, bo to był ze swoich, ze swojego drobiu czy wołowy jak tam był. 
Ale przeważnie wołowy bardzo mało był, tylko z drobiu przeważnie. Hodowało 
się dużo indyków, gęsi, kaczki, pantarki, kur, kogutów. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

10. Jak fornal nie umiał zabić koguta
Raz pamiętam takie coś, że jak przyszedł, z kuchni przyszła dziewczyna i mówi, 
że tego, pan woła, moja mama się Skubiszowa nazywała wtedy, pani Skubiszowa, 
że kucharz potrzebuje, żeby [zabić] koguta, bo ma upiec, ale jakiegoś dużego, 
młodego. No to myśmy złapali tego koguta i poprosiła tam furnala, z tych, co no 
robili w polu. Przecież nie było traktorów ani nic, nie. Tylko furnale byli i tak ko-
nie były. Przyszedł furnal i wziął dziabnął na tym tego koguta i tak tego zostawił. 
Ja wychodzę, a kogut tak z taką głową tak skacze po podwórzu, a ja zaczęłam 
krzyczeć jak głupia. Mama wyleciała: „Co się stało?” I potem poprawił i go 
zabił, ona zabrała tego koguta. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

11. O roślinach przywożonych przez księcia  z Afryki 
a) Oni często wyjeżdżali, księstwo, do Afryki. Tam mieli swoje dobra w Afryce. 
I oni stamtąd przywozili sobie kawę i takie różne te wszystkie drzewa, co są tu 
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w zamku, tak. [Tu] nic nie było, tylko sosna, dąb i świerk najwyżej. A on dopiero 
przywoził w takich gałęziach, o takie gałęzia były, może mniejsze, o takie [poka-
zuje]. Różnych gałęzi przywoził. To wtedy ja tam wiedziałam, jakie to jest, co to 
jest? Wiedziałam, że to są jakieś tuja, jakieś drzewa. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

b) [ZS] Oni najwięcej wyjeżdżali do Afryki. Tam mieli swoje te te plantacje her-
baty, kawy, w Afryce. I oni stamtąd tylko czerpali pieniądze. Oni tu nie mieli nic. 
[…] On wyjeżdżał tam, no to przywoził, uo te krzaki przywoził. Bo przecież przed-
tem nie było tych krzaków, nie? Żadnych tuj, żadnych, żadnych, żadnych takich. 
Nic nie było. Tylko myśmy to obsadzili, cały zamek, tak? A oni przywozili takie 
gałęzie. I on to sztubrował ten książe... 
[K] Szczepił tak.
[ZS] … tam u ogrodnika i my tu w takich pudełkachśmy wsadzali to. I jak za dwa 
tygodnie podniósł do góry i widział, że już so korzonki – to dawaj, do ogrodnika – 
idziemy sadzić. On to pokazywał gdzie. Tu wszystkie te tuje, cały park, osadzone 
z Afryki. Wtedy [tego] nie było w Polsce przecież nigdzie. 
[NN1] O, w pańskich, dużych ogrodach zapewne coś było.
[SB] Jak się weźmie historię Medyki ...
[ZS] On pomidorów nie sadził, jakichś innych...
[NN2] Tak. Papryki nikt nie miał.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/7;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]; 

 [K] – kobieta; [NN1], [NN2] – mężczyźni 

12. „Sztubrowanie” egzotycznych sadzonek w cieplarni
Tam był ogrodnik. No i takie były jak tego pół stołu paczki, no. Książe to już sam 
pilnował, żeby za dużo piachu nie było, ziemi, wiesz. I ogrodnik takie ciął z tych 
drzewek takie kawałki, o, na dziesięć centymetrów, może na piętnaście centy-
metrów. I myśmy to sadzili w to, myśmy tak sztubrowali tak, te te te gałązki i to 
do tyj tyj tyj cieplarni tam. Ono bardzo szybko rosło, bo to dzieś oni przywozili 
z ciepłych krajów, ono musiało mieć ciepło na rośnięcie. To za miesiąc czasu to 
już o takie [gest] były te krzewy. Ale jak przyszedł książę i pilnował nas, o, „Zuziu 
popatrz się, źleś go wsadziła”. Nie przygnietłam dobrze i on, i że ono wyłaziło. 
„Wiesz, nie widziałaś nigdy czegoś takiego, że musi być to tak obsadzone dobrze, 
to ono tak za pierwszym tym się nie wyjmie”. To czasem poprawiał jeszcze książe, 
o. To przyniósł nam czasami jakieś ciastka, cukierki. To nie najmował przecież 
takich robotników, bo nie stać go było. Tylko takich gówniarzy. Dał tam pińdzie-
siąt groszy na cały czas i człowiek był zadowolony z tego, nie? Ale myśmy już to 
umiały robić, to już miałam wtedy szesnaście lat przecież. I to się sztubrowało 
takie paki. A potem był ogrodnik, z jeszcze jednym pracownikiem i wszystkie te 
drzewa, myśmy też pomagali, wszystkie te tuje. Teraz idziesz kupisz jakieś tuje, 
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jakieś krzewy czy coś, a przed wojną przecież tego nie było, tak? Prócz sosny, 
dębu, lipy, kasztana czy coś, nie było tego. 
Róże – róże były piękne, ta altana była taka cudowna nad stawem, że coś okrop-
nego. Była łódka, tam była taka ta, no, wyspa była, kaczki były tam na tyj wyspie, 
to tego… I ta altanka była przepiękna. Takie róże to nie nasze, tylko sprowadza-
ne, że ony tak obrosły całą tą altanę, ale potem już wszystko się zniszczyło, bo to 
po wojnie. Oni strasznie dbali o te zieleń, przecież to wszystko było sadzone, nie?

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

13. O grze w tenisa  w parku zamkowym i podawaniu piłki  
Po południu tenis. Tenis był tu, jak był ten, no, jak teraz jest [boisko]. Tenis koło 
stawu. Ale tu koło stawu była taka altanka piękna i śliczne róże były. A tam dalej 
był tenis, nie wiem, co tam teraz? Boisko. Tenis był. Grali w tenisa, no. A ja, Witek 
Dajlidis, ta Wójcikowa Janka, a jeszcze w dodatku przyjeżdżał z Żurawicy ten Mi-
chał, o, i jeszcze z jednym synem, też przyjeżdżali. Jak to dzieci, oni nie uważali się, 
że my jesteśmy inni, a oni inni, prawda. Goniliśmy po parku, ale książę Leon, jak 
poleciała piłka daleko, to książę dawał 5 groszy za odnalezienie piłki i kto pierwszy 
złapie i przyleci. To ten gówniarz był taki ten Michałek, kopnął mnie w nogę, żebym 
ja nie doleciała do tej piłki, żeby chciał sam. A ja, ta ja jego, bo ja byłam też cwana. 
Kto złapał te piłke, dał księciu, to on dawał pięć groszy. No a pięć groszy to było 
dużo, to była taka piękna bułka przecież, nie? A tego… A oni tak samo jak my się 
zachowywali. Oni też nie mieli chyba pieniędzy przy sobie i nic im nie dawał dzie-
ciom. Ktoś tam pieniądze dawał z księstwa? Nie! No i te, to tam grali w tenis, potem 
po tym tenisie, to szli tam do tego, do zamku na kawę, potem siadali na tarasie.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

14. Obchody Bożego Narodzenia w zamku 
[JB] Jak życie wyglądało na zamku w czasie świąt?
[ZS] W czasie świąt książę i księżna z wszystkimi [spotykali się] na jadalni, 
wspólny stół był, dzielili się opłatkiem, śpiewali i kolędowali, no a potem prze-
chodzili na swoje te pokoje, a służba zostawała na dole, tak. No bo chodzili na 
pasterkę, zawsze po prawej stronie jak się wchodzi do kościoła, tam był taki… No 
za księdza już tego nie było…  
[SB] Ława taka.  
[ZS] Przydaszone takie. 
[SB] Baldachim taki. 
[ZS] Drewniane takie, tam zawsze siadali. Księstwo z tamtej strony i tego…
[JB] Oni mieli też kaplicę na zamku, tam się odbywały nabożeństwa?
[ZS] Bardzo mało, baaardzo mało.
[JB] Książę chodził do kościoła krasiczyńskiego, parafialnego?
[ZS] Tu chodził książę i to nie na sumę, tylko na mszę święto. Zawsze rano cho-
dzili obydwoje do kościoła. A tam to już jak były jakieś uroczystości na przykład, 
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coś takiego, jak [przyjazd] tego biskupa. [Biskupa] to widziałam może raz tylko. 
Jak się nazywał biskup? Adam Stefan Sapieha ten biskup. To ja go tu widziałam 
na zamku raz. Raz odprawiał, tośmy byli w kaplicy, poza tym to nie. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS UMCS 1762/9; 
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB] i Jerzym Bartmińskim [JB]

15. Wigilia 
[K] Jak rozpoczynali wigilię? Modlitwą? Takim pacierzem jak u nas?
[ZS] Nie żadną ewangielią, tylko pacierzem.
[K] Pacierzem, pacierzem.  Bo ewangelia to została wprowadzona pewnie po 
wojnie. I czyli co, wszyscy…
[ZS] Siedzieli tam. To księżna potem brała opłatek od księcia, podchodziła do 
swoich dam. Tam siedziała mama, pani Wójcikowa, pani jeszcze jedna tam, pani 
Elena, te takie dworne panie, no rozumisz? Naprzód z gminu [?] i potem na przy-
kład ja byłam i ta Dajlidisowa, ten Dajlidis, ten, ten Witek, jego żonę. Ja i Janka 
Wójcikówna była. No to księżna do młodzieży przyszła, bo myśmy już wtedy były 
druhnami tutaj, jak ja tam chodziłam wtedy. A księżna zbudowała nam tą ochron-
ke, nie? I tam też myśmy mieli opłatki. Ale to było co innego. Tam był opłatek, 
a tutaj była wigilia, no to wszyscy...
[SB] A dużo was było na wigilii?
[ZS] No cała służba. Cała służba, prócz służby tej, co tam, no, konie, tam ten 
dwór, no krowy, nie, tylko służba ta wewnętrzna tutaj, zamkowa.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/7; 
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]; [K] – kobieta NN

16. O kolędowaniu 
[JB] O tym wspólnym świętowaniu pani mówiła, żeście śpiewali kolędy. Polskie, 
czy ruskie?
[ZS] Nie, polskie tylko, tylko polskie, polskie były kolędy, polskie. Pierwsze co 
było „Wśród nocnej ciszy”, to pamiętam dokładnie. To chłopy tam były i księ-
stwo, i śpiewali. No to myśmy tam jeszcze zostawali tam kolędować, jeść, no 
a księstwo już nie. Połamali się opłatkiem, zjedli pierwsze [danie] i [poszli do 
siebie].

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

17. Potrawy wigilijne 
(a) [ZS] [Na wigilię]  tak jak zawsze było wszędzie, była ryba, nie karp, nie było 
karpia wtedy, tylko ryba sanowa była, no uszka, barszcz, kapusta była z grochem,  
pamiętam. Teraz pierogi były, to były z kapusty i ziemniaków pierogi. A gołąbki? 
Gołąbki –  nie było z ryżu wtedy, tylko były z kaszy jęczmiennej gołąbki, bardzo 
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dobre, bo potem mama jeszcze w domu robiła, to pamiętam, to były dobre, pysz-
ne były z jęczmiennej kaszy takie perłówki. Ryżu wtedy my nie używali przecież, 
ryżu my nie mieli. Bo teraz to tylko gołąbki – ryż, ryż i ryż, na okrągło ryż, bo to 
reklamujo ten ryż. A wtedy tego nie było.
[JB] A z makiem robiło się jakieś potrawy?
[ZS] Tak, był ten, no, taki łamaniec. Mak tak przyrządzony porządnie i wymiesza-
ny w takiej misie dużyj  i to nakładali sobie po troszkę. Był bardzo dobry.
[JB]  A kutia?
[ZS] Na zamku kutii nie było. Tak po wsiach to wszędzie i u nas i wszędzie musia-
ła być ta kutia cała. A tak to nie było. Na zamku kutii nie było, nie. Na wsiach tak, 
to było pierwsza potrawa wigilijna, kutia, nie? Ale to było z ruskiego, bo przecież 
w naszych stronach tego nie było. To było z ruskiego ta kutia cała. Ja z początku 
nienawidziłam tego, nie lubiłam tego, a potem się przyzwyczaiłam, to już tam 
zjadłam tyj kutii całej. 
[WS] Dwa lata temu sami robiliśmy kutię.  
[ZS] Tak.

Zuzanna Sus [ZS], Wanda Sus [WS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

 (b) [SB] A potraw na wigilię było dużo? 
[ZS] Nie, nie było dużo potraw. Żadnych gołąbków nie było, nic, tylko kluski 
z makiem były. No ryba jak zwykle była, barszcz był. Barszcz był z uszkami. Czer-
wony barszcz.
[K] Na pewno kwasówka.
[ZS] Nie, kwasówki nie było żadny, tylko barszcz czerwony z uszkami, potem 
kluski z makiem były, ryba...
[K] I kutia.
[ZS] Kutia, o tak. I ta kutia.
[SB] A pierogi też były?
[ZS] Pierogi. I więcej nie było nic.
[NN1] W sumie to tak niewiele brakuje do dwunastu [śmiech]. Mało.
[ZS] To te panie kuchenne, kucharz tam wydawał, one przynosiły na półmiskach, 
tam na stoły kładły. I było parę kolęd prześpiewanych tam. No i potem księstwo 
już szli na góre nie? Do siebie. A tu myśmy jeszcze zostawali troszke na dole tutaj, 
no tam pokolędować ze dwie, trzy pieśni. No, no i rozchodzili sie do domu wszy-
scy. Pasterka była o dwunastej godzinie, a kolacja była o piątej.

Zuzanna Sus [ZS],  Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/7; 
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]; [NN1] – mężczyzna

18. Kolędników nie wpuszczano do zamku, kolędowali „na bramie”
[JB] Pani Zuzanno, pani wspomniała o kolędach i świętowaniu w pałacu. Czy 
przychodzili w czasie Bożego Narodzenia kolędnicy do pałacu?
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[ZS] Nie. Nie przychodzili. Księstwo wyjeżdżali na święta, na Boże Narodzenie 
do rodzin. Wigilia odbywała sie w pałacu, a drugi dzień to już mieli dla siebie 
księstwo, wyjeżdżali gdzieś sobie. Do Żurawicy wiem, że wyjeżdżali. Wyjeżdżali 
nawet do Bachórca, do Krasickich. Bo to przecież księżna to z Krasickich była, 
nie? To tam wyjeżdżali. No i wracali wieczorem do domu. Ale jak przyszły kolę-
dowania, to zostawiali jakieś pieniążki dla kucharza i jak ten [przychodzili ko-
lędnicy], to na teren nie wpuszczali, tylko tu przed bramą ten dziadziu z wojny co 
był, to ten, jak kolędowali mu tam pod oknem, to on zawsze dawał im pieniądze. 
Na bramie tutaj.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn  2013, TN UMCS 1762/10;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

19. Stosunki księcia Sapiehy z proboszczem i popem grekokatolickim 
[NN2] A oni [księstwo] na pasterkę chodzili do kościoła czy do kaplicy?
[ZS] W kaplicy nic nie było. Co tam było w kaplicy? Kaplicy nie było żadnyj. 
Co to była za kaplica? Przed wojną tam w kaplicy nic takiego sie nie działo tak 
jak teraz, nie? Kaplica była uboga nawet. Był proszony ukraiński pop na Boże 
Narodzenie tutaj do zamku. Bo oni dobrze żyli z ukraińskim księdzem. Lepiej żyli 
jak tutaj z tym...
[SB] A dlaczego żyli tak...
[ZS] Nie wiem. Coś nie bardzo ten ksiądz, co był ostatni tutaj. Jakżeż się on na-
zywał? 
[SB] Rogulski.
[ZS] Rogulski, o. Rogulski był swoim takim panem, paniczem, a oni tego nie 
lubieli. Nie był takim swojskim. To był paniczem, taki Rogulski. Tak chodził jak 
ta maszyna jaka. Nikt go nie lubiał.  A przede wszystkim jeszcze miał takiego ka-
techetę maleńkiego Bębenka…
[K] Tak się nazywał?
[ZS] Nie. Taki był gruby. 
[K] Tak wyglądał jak bębenek?
[ZS] My go w szkole tak nazywali i tak sie nazywał.
[NN1] A księdza Laska  pamięta pani dobrze?
[ZS] Pewnie! Laska to sprzed wojny. Lasek był po Rogulskim.
[NN1] On podobno paniczem nie był, tylko takim...
 Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/7;  

rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB];  [K] – kobieta;  
[NN1], [NN2] – mężczyźni obecni przy rozmowie

20. Rzekoma biała dama w zamku 
(a) [ZS] Za gminą, do drogi i tam dalej troszkę takie cztery dęby, tam była taka al-
tanka drewniana. No to właśnie stamtąd wyszła ta biała dama! Bo tam straszyło, 
tam gdzie ta altanka była. Tam nic nie było, takie naokoło ławeczki.



205OPOWIEŚCI KRASICZYŃSKIE. HISTORIE OSOBISTE I LOKALNE Z KRASICZYNA ...

[W] A to na terenie zamku czy tutaj?
[ZS] W ogrodzie. 
[SB] W parku. 
[M] A jakim sposobem straszyło?
[ZS] Byli tacy, co straszyli [śmiech zebranych].
[M] Czyli nie straszyło, tylko ktoś tam straszył.
[ZS] Ale to już od dawna dawien [mówi się], że jakaś biała dama tam na zamku 
chodzi i straszy. A potem się wzięło to, że właśnie ona wychodzi z tej altanki tam, 
że to jest ta altanka cała, że wychodzi i straszy. To nas tak nieraz nastraszyło, jak 
my wracali.
[M] A myślałem, że faktycznie jakieś duchy, a pani mówi, że to jacyś ludzie 
[śmiech].
[ZS] Kto miał tylko pomysł, nie? Brali harbuza i te oczy robiły, zaświeciły świecz-
kę i tyle. Ale wtedy ludzie więcej się bali strachu. Ja się strachu nie boję i nie 
bałam się przedtem, gdzie tam strachy jakie są! Przedtem to naród [był] ciemny, 
prawda, to nastraszyć go było czym bądź. A teraz się nie dadzą ludzie. Wystarczy, 
że w telewizji zobaczy tych strachów wszystkich. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/2;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB];  

[W] – właścicielka „Impresji”, [M] – mężczyzna NN

(b) [ZS] No i co jeszcze? Tu jak się [idzie] prosto Zwolińskiego było cztery dęby 
i tam stała taka altanka na dwa metry na półtora metra, drewniana taka altanka. 
My zawsze chodziliśmy tamtędy, jak chodziłam na Śliwnicę tam do mamy, już 
później, to zawsze koło tej altany szliśmy stąd z GOK-u czy coś,  to że tam biała 
dama straszy. Ale i przed wojną też tam była ta biała dama, w tej altance między 
tymi dębami. A jak to się przeniosło potem, że ta biała dama wskoczyła na zamek, 
to nie wiem. I teraz wszystko, że biała dama na zamku siedzi. A przed wojną tego 
nie było, tylko właśnie ta altanka była i myśmy szli, a to chłopaki szły wcześniej 
od nas i „uuu, uuu, uuu” jak straszyły nas, takie piętnasto, szesnastolatki jak 
myśmy były. Uciekały my jak głupie, a to nic nie było wcale, tylko oni tak robili. 
Owszem, sowy były, puchacze były.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9
    

IV. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

1. Mieszkańcy Krasiczyna żyli z łowienia ryb w Sanie 
[ZS] [Książę] nie zatrudniał nikogo z Krasiczyna, bo powiedział, że to są same 
złodzieje. A.9, te wszystkie L., to powiedział, że są same złodzieje. Ale oni się 

9 Rozwiązanie pełnych imion i nazwisk znajduje się w zbiorach Pracowni „Archiwum Etnolon-
gwistyczne” UMCS w Lublinie w nagranych materiałach.
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utrzymywali  no z czego?  Łódki mieli, ryby łapali, ale mieli [prawo łowić] tylko 
od Krasic tu w te strone gdzieś.
[SB] Do Tarnawiec, do Białej Skały.
[ZS] No.
[SNB] To znaczy, co? Mogli tylko łowić w określonych miejscach?
[ZS] No, no taki kawałek. To się wyluzowało wtedy. Wykupili taki kawałek, że 
mogli łowić. To nawet już jak tu był ten ksiądz Rogulski, no to mama, przycho-
dziliśmy z mamą tutaj nie do zamku nawet, bo tu była taka siostra Janina się 
nazywała, była koleżanką mamy, jak my przychodzili, no to stale te ryby były na 
stole. Tutaj ona robiła w różnych postaciach te ryby. To pyszne były. Ale to były 
wszystko ryby sanowe. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]  

i Stanisławą Niebrzegowską-Bartmińską [SNB]

2. „Piergiesy” krasiczyńskie
 [ZS] Ukraińcy mieli – tam gdzie jest ta remiza na Śliwnicy – swój dom taki, ale 
ja tam chodziłam na zabawy, tam do nich chodziłam. Byłam zaproszona, tam 
chodziłam, ale oni tutaj [do Krasiczyna] nie. Przecież tutaj były „piergiesy”, nie?
[JB] Co było? 
[ZS] „Piergiesy” były.
[JB] A co to znaczy?
[ZS] Ja wiem? Oni się liczyli za  jakiś wyższą sferę taką, no. Dziady były, jak nie 
wiem, a „piergiesy”, co to oni nie są [śmiech].
[WS] Ci, którzy mieszkają na browarze, pozostali ich nazywali „piergiesami” właśnie.
[ZS] I do dzisiaj „piergiesy” są [śmiech].
[JB] Z czego ta nazwa, jak to powstało?
[WS] Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. 
[ZS] To już było, jak ja przyjechałam, tak były „piergiesy” krasiczyńskie. Ja 
mieszkałam na Śliwnicy między Ukraińcami, a tu byli Polacy sami, ale tutaj prze-
bywałam i tam, i tu, u Zybińskich, Amarowiczów. No nie wiem, dlaczego to tak 
nazywali ich. Po prostu Śliwnica nie lubiała tych „piergiesów” w Krasiczynie, 
bo to nie miało co jeść, ani nic, chodziło obdarte, a „piergiesy” zawsze, bo tu był 
rynek, rybi plac się nazywał, dawno, dawno, przed wojną. Było zaliczone jako 
miasteczko, no. 
 Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9; 

rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB] i Wandą Sus [WS]

3. Rynek w Krasiczynie
[JB] Jakie miejsce nazywają rynkiem w Krasiczynie?
[ZS] Za zamkiem, jak ten krzyż stoi tam. Tam książę miał grządki, my sadzili tego, 
no a teraz ludzie tam sadzą sobie ziemniaki. 
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[JB] To z czego taka nazwa rynek, dlaczego?
[ZS] Rynek to to już od bardzo dawna, bardzo dawna. 
[JB] Tam ktoś sprzedawał, kupował coś? 
[ZS] Tam były te budki po lewej stronie, pod płotem. Była jedna, druga, trzecia, 
no to takie Kuczkowskie, teraz inni jeszcze,  mieli te…
[SB] Ale co sprzedawali w tych budkach?
[ZS] Mięso, mięso sprzedawali. Bo sklep był na Krasiczynie tu u Mrozia bardzo 
duży. Tak samo też tutaj w tym rynku był ten Mróź. Miał sklep duży. A oni mieli 
te budki takie, to sprzedawali dwa razy w tygodniu uboje. Rzeźnia była tu nad 
Sanem i uboje sprzedawali. Bardzo tanio było, sami w stanieśmy się zaopatrywali 
tam. Nawet później już jak im nie szło, to dla takich biednych. Kogo było stać, no 
to kupował tak i tak, takie, jak się nazywało? Takie uo skwarki, czy jak my to na-
zywali, takie ścinki. Jak ja se życzyła pół kilo, nie? Tam można se było wybierać, 
takich ścinek zostało, to za parę groszy tyle można było kupić tego. To kto miał 
parę groszy, to se kupował. No ale nie wszystkich było stać na mięso.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/9; 
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB] i Jerzym Bartmińskim [JB]

 
4. Podwójne zapusty w przedwojennym Krasiczynie.  
[SB] Kto przed wojną organizował zapusty?
[ZS] Same dziewczęta, chłopaki i starsze dziewczęta od nas. Bo myśmy były takie 
smarkule we trzy, a były te starsze, to były Zośka Ligejzowa, Zośka Majchrowi-
czowa, ta co za Fedykiem [sic], teraz takie były stare krowisie, to ony, te stare ka-
walery. A tych młodych było bardzo mało, nie chcieli dopuścić nawet. To jeszcze 
był Władek Wilczyński, no dużo, dużo takich starszych było.
[SB]  To było jakieś stowarzyszenie? Co to było?
[ZS] Nie, chyba nie. My to z tego no, druhny, tak zwane przed wojną były druhny. 
To ta Sapiehowa to sie nami opiekowała, nie? No to my w ochronceśmy przed-
stawiali. Tam my mieli te zapusty, u sióstr. A tu nie. Tu już była taka zabawa, tu 
taka była ciocia Wisia. Miała restauracje, tam gdzie to sie spaliło. I ona tem dy-
rygowała. I była potańcówka. Fajnie było. Można sie było zabawić, jak nie wiem. 
Takie były te sceny, takie no, po prostu komediowe. Skecze takie o, do śmiechu. 
Ktoś coś powiedział, ten dopowiedział.
[SB]  Była jakaś orkiestra?
[ZS] No jak? Tak! Najwięcej to Osięgi grały – bęben, skrzypce, harmonia i to 
była cała orkiestra. Ale fajnie sie do tego tańczyło, jak nie wiem.
[K] No ale jeszcze coś przygotowywaliście?
[ZS] No to przygotowali, myśmy sie składali, to było składane. Te starsze dziew-
czyny tym sie zajmowały. Robiły śledzie, nie sałatki śledziowe, tylko takie śledzie. 
Różne były: marynowane i takie. No i pączki, to każda coś upiekła jeszcze do 
tego, przynosiła. A chłopaki przynosiły jakieś tam, wykonywywały [!] to pier-
siówke, czy tam coś. No to niby że miało być bezalkoholowe, a nigdy tak nie było. 
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Tylko zawsze coś tam starsi chłopcy [przynieśli]. A tych młodych nie dopuszczali 
w ogóle. Na drugi dzień znowu było u sióstr. No to przychodziła Katarzyna, to 
myśmy tam już odgrywali…
[SB] Sapiehowa?
[ZS] Sapiehowa. Tamśmy już odgrywały jakieś przedstawienie. I ona patrzyła sie, 
słuchała wtedy. Ale to już siostry prowadziły to wszystko. A to już było tam przy-
gotowane wszystko. To już nas nic nie obchodziło. Tam było przygotowane, aż za 
dużo przygotowania było. Ostatni rok to było takie coś, że starość i młodość. Już 
dokładnie nie pamiętam, do niedawna jeszcze pamiętałam. To tak: była chustka 
zrobiona, z tyłu była maska staruszki i my w ten sposóbśmy sie obracały, jak na 
przykład młodeśmy odgrywały. A potem jako stare. Jak pamiętam, że to było tak, 
że zgrzybiały ten świat już, że tak sie już nie chce nikomu nic. To sie strasznie tej 
Katarzynie Sapiehowej podobało to. Te różne skecze i wszystko. No ale to trza 
było mieć do tego, całkiem co innego było. Nieporównanie…
[SB] A ksiądz jakiś tam się pojawiał?
[ZS] Nie.
[SB] Żaden ksiądz?
[ZS] Nie. Żaden. Żaden nie przychodził. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/5;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim 

5. Wesołe czasy były przed wojną
 Jak by nie było, to były inne czasy, wesołe czasy. Baby siedziały na przyzbach, 
iskały się, plotkowały to o tym, to o tamtym – ach tam, ktoś zachorował i go szlag 
trafił, o, albo cholera go wzięła czy coś tam. Takie były powiedzonka przed woj-
no. Ale było inaczej żyć i lepij było. Nie było tyle stresu na pewno, bo mogłam iść 
i w nocy, i o dwunastyj, i o pierwszy, ani żywego ducha nie zobaczyłam, jakiegoś 
psa. Najwyżyj koło Mazuryka ten pies szczekał, a Mazurek jak siedział na stry-
chu, jak kogoś tego, to straszył. Ale on mie, jak widział, że ja tam szła, to mnie nie 
nastraszył, bo mie bardzo lubił. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/5

6. W czasie wojny „wszystko chlało ten bimber”.
 [Żeby wtedy można było coś zjeść, to] wie ksiądz? To nie jest to, że pójść sobie 
do sklepu, kupić czipsy i pice i najeść sie, tak? Tylko trza było dobrze sie nasta-
rać, żeby można było coś przegryźć, zjeść wtedy. A tej wódy, tego bimbru to było 
od cholery wszędzie. Każdy robił bimber. Bo to wojsko kupowało, i ruskie wojsko, 
i nasze kupowali ten bimber, bo to wódki nie było takiej przecież. I wszysko chlało 
ten bimber, o. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/5;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]
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V. RELACJE POLSKO – UKRAIŃSKIE

1. O wspólnym wyrabianiu cegieł na kościół i cerkiew w Tarnawcach
[JB] Kiedy zaczęto przygotowywać cegły na kościół w Tarnawcach?
[JR] Pamiętać nie mogę, ale moja matka z tego ogrodu pochodzi.  Z tego ogrodu, 
gdzie była cegła. Wie pan, z tego ogrodu pochodzi, gdzie była ta cegła kopana. 
Zawsze opowiadała, że w czternastym roku zrobili na babci ogrodzie taki piec 
i wypalili cegłe na kościół i na cerkiew. I jak zaszła wojna w czternastym roku 
przyjichali te, jak to się nazywa, wojsko jakiś i zabrali cegły, a ludzie tę cegłe 
reszte, co była w piecach, zakupali, zagarneli glinum. I tak było do czasu sidym-
dziesiątego drugiego roku. W sidymdzisiątym drugim roku myśmy ten ogród uży-
wali, babcia już nie żyła, to znaczy mojej mamy mama już nie żyła, a moja mama 
żyła i dobrze też pamiętała, bo już tą glinę, już te cegły zagartała w tamte piece 
i mówi: „Tu som cegły w piecach.” I ją w nocy wziąść, to byli czasy nie tak jak 
teraz, troszkę inne, wzięłam różaniec i poszłam w północ wołać ludzi, u gudzinie 
dwunastej, żeby szli kopać cegłe. Jidu od domu do domu i wołam: „Chodźcie ko-
pać cegłe!”. Jeden mówi tak: „Zgłupiała.” Jeden mówi, że jej się coś pomieszało 
w głowi, jakie cegły. Jeden idzie, jeden nie idzie, ale dużo ludzi przyszło z cika-
wościom. I póki się dzień zrobił, wykupali czternaście tysięcy cegieł i przywieźli 
tutaj, ale zara o ósmej godzinie przyjichali panowie z SB czy skąd, nie wiem skąd, 
kto i co. Mego męża wołali przecież, ten co żyje jeszcze, to wołali go czternaście 
razy, a mnie nikt nie ruszał, a ja chodziłam wołać w nocy. I z tego powstał ten 
kościół. 

Józefa Rodzeń [JR], Tarnawce 1998, TN UMCS 1237A;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

2. O znakowaniu cegieł krzyżami rzymskim i prawosławnym    
 
[JB] Może pani jeszcze o tej cegle dopowiedzieć? Jakie ona miała znaki? 
[JR] Miała znaki, krzyż był, to znaczy się cegła była, to u księdza jest w Krasiczy-
nie ta cegła, myśmy tam specjalnie dawali, żeby tam gdzieś [była]. Jest cegła i ma 
krzyż tak, tak i tak [pokazuje]. 
[JB] Niech pani to opisze, bo pani w powietrzu narysowała. Niech pani powie, 
jak ten krzyż wyglądał.
[JR] Na przykład to jest cegła. Tak? Tu jest krzyż i tu jest tak, i tu jest tak. Było 
dwa gatunki cegły. Była taka z krzyżami i była znów taka, że miała tak: tutaj jeden 
krzyżyk mniejszy, a tutaj większy.
[JB] Czyli były dwa sposoby znakowania cegły?
[JR] Tak, i jeszcze jedyn. 
[JB] A dlaczego dwa?
[JR] Jedne były na cerkiew, jedne były na kościół. I jeszcze jedna cegła była, 
która była księcia Sapiehy. Księcia Sapiehy to był jakiś taki krzyż, taki, nie umi 
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powiedzieć, tam jest u księdza w Krasiczynie, można zobaczyć. Księcia Sapiehy 
była. 
[JB] Pani jeszcze powie, kto te cegły zaczął wyrabiać przed pierwszą wojną świa-
tową?
[JR] Ludzie, nasze miejscowe tarnawskie ludzie.
[JB] Co to za ludzie byli? Dlaczego na dwa sposoby?
[JR] Bo chcieli cerkiew i kościół. I tak się zgadzali, że postawimy sobie i cerkiew, 
i kościół. A w czternastym roku wybuchła wojna, wojsko zabrało cegły na forty, 
czyli na bunkry, a ta reszta babcia z dziećmi, bo chłopaków zabrali na wojnę 
i męża, wzięła to cegłe zagarnęła w tych piecach. I później zawsze dzieciom opo-
wiadała, a moja mama już pamiętała, bo miała czternaście lat. 
[JB] A co książę Sapieha miał do tego?
[JR] Nu znaki. Un fundował i kazał swoje znaki dać, że un fundował cegły i kazał 
swój monogram tam dawać. Mama miała wtedy czternaście lat,  jak zagartali tą 
cegłe. 
[JB] Pani tego nie pamięta?
[JR] Ja to jestem z trzydziestego trzeciego, a to było w czternastym roku. Co pan? 
Cerkiew miała być tam przy szkoli, gdzie jest dzwonnica w tej chwili stara. Zga-
dzali się jakoś, ale nie zdążyli. No nie zdążyli. 

 Józefa Rodzeń [JR], Tarnawce 1998, TN UMCS 1237A;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

3. „Zawierali związki małżeńskie z sobą i wszystko było w porządku” 
[MW] Także tutaj kiedyś były rodziny mieszane i po prostu zawierali związki mał-
żeńskie z sobo i wszystko było w porządku.
[EP] A teraz już nie? 
[MW] To znaczy, w tej chwili też, ale to się zaciera. Później zrobiły się takie 
[konflikty?]. Bo to najlepiej się rządzi wtedy, jak się narody poróżni między sobą. 
I tak to właśnie się stało. Niemiec poróżnił raz, Ruski poróżnił drugi raz no i te 
wszystkie rzezie jakie były na wschodzie, na Wołyniu, czy tutaj też, bo ja tutaj 
też w lesie spałem i uciekaliśmy stąd, bo trzeba było uciekać i tam partyzantka 
ukraińska chodziła i też się mścili.  Taka wytworzyła się po prostu nienawiść 
między jednym narodem a drugim. To było zupełnie niepotrzebne.  Ale tak jak 
mówię, Niemiec zrobił raz, Ruski zrobił drugi raz, no i bijcie się między sobą, 
a zawsze tam gdzie sie ludzie biją, to takimi ludźmi łatwo jest rządzić. Żyli z sobą 
w zgodzie, no i dobrze było, tylko później tak sie narobiło. Ale to mi sie wydaje, 
że wraca do normy teraz. Wszyscy jesteśmy Słowianie, zresztą Słowianie czy nie 
Słowianie, Niemców, no to oni bardzo chętnie są za nami, być może oni też jakiś 
swój cel mają, ale jakoś te narody chcą się pojednać.
[EP] Teraz się wszyscy jednoczą. 
[MW] Tak, tak, tak, dosłownie tak to jest. Kiedyś to Murzyni tam nie mieli żad-
nych praw, w Ameryce było niewolnictwo, a teraz zawierają związki małżeńskie 
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to z tym, to z tamtym, zresztą u nas też takie związki istnieją. [Też] naszych roda-
ków z Arabami czy z Murzynami.
 Medard Więcek  [MW], Dybawka 2002, TN UMCS 1407B;  

rozmowa z Ewą Pacławską [EP] 

4. O wspólnym obchodzeniu Bożego Narodzenia przez Polaków i Ukraińców 
Ja, prosze pana, pochodze z Kórytnik, krasiczyńska parafia. I tak – moja rodzi-
na była cała polska, a miałam ciotke, która była za Ukrajińcym i wujik był też 
Ukrainiec, tak że moja mama pochodziła z domu takiego, gdzie był dziadek tym 
Rusinym, a babka była Polka, więc ciotki były Polki, a wujkowie byli Rusiny. 
I tak – na polski święta, na Boże Narodzenie, to zawsze przychodzili oni do nas 
wszyscy. I tak my sie gościli: dzieci i rodzice, i wszyscy przychodzili do nas, tak 
że tego, że myśmy sie bawili w domu u nas. A na ruski święta natomiast szliśmy 
wszystki do wujka i do ciotki. Tośmy szli tam też na kolacje, późnij na pasterke 
chodziliśmy. Zawsze była słoma na podłodze, tam sie stawiało jakieś snopki po 
kątach, nosiło sie wode – wszystki dzieci lecieli, wie pan, i kto prędzyj przyniesie 
wody. Kto przed kim prędzyj przyniesi wody, to ta woda rano stała w wiaderku, 
i do tyj wody szli sie myć wszyscy i rzucali pieniążki. To tak właśnie ten, kto przy-
niósł pierwszy te wode, to ten dostał te pieniążki wszystkie. To była taka tradycja. 
To było bardzo ładne. 

Zofia Kozak, Krasiczyn 1988, TN UMCS 491B

5. Dwa razy obchodzili święta - rzymskokatolickie i greckokatolickie
[JŚ] No ji przychodzili – tak jak u nas, w naszej ródzinié – to przychodził wujék. 
Dlatego że u nas ojciec był grekokatolik, to myźmy urządzali święta w styczniu, to 
znaczy szóstego stycznia. A u wujka były święta według kalendarza rzymskokato-
lickiego, więc tam były wcześni, to myźmy z cało rodzino szli do wujka na święta. 
A na szóstego stycznia, to znaczy na greckokatolickie święta, to oni przychodzili 
z dziećmi, cała rodzina przychodziła do nas.
[JB] Matka była katoliczka?
[JŚ] Matka moja była rzymskokatoliczka, ojciec był grekokatolik. Tak że tego… 
Dwa razyśmy obchodzili [święta], to znaczy rzymskokatolickie i greckokatolickie. 
To już wszyscy, cała wieś tak świętowała. Nawet ci, co robili rzymskokatolickie, 
alé w Boże Narodzenie, tak jak to wówczas nazywano w ruskie Boże Narodzenie, 
tak już wszyscy, cała wieś świętowała, bez względu na obrządek. No ji przycho-
dzili, zasiadali koło stoła, no na razie pierw była stawiana cebula smażona na 
oleju. 

Jan Śmigielski [JŚ], Chołowice 1985; TN UMCS 432A; 
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]



212 JERZY BARTMIŃSKI, BEATA MAKSYMIUK-PACEK, ANNA MICHALEC

6. O kolędowaniu polskim i ukraińskim 
(a) [JB] Czy były jakieś kolędy, które się wspólnie [Polacy i Ukraińcy] śpiewało?
[BP] To jakieś szczędraczki.
[JB] A Ukraińcy jak przychodzili do Polaków?
[BP] No, przychodzili Ukraińcy do Polaków na polski święta, a Polaki przycho-
dzili na ukraiński święta.
[JB] Czy była kolęda jakaś, którą się śpiewało po polsku i ukraińsku?
[BP] No tak, byli i te kulędy i te kulędy.

Bogdan Prokopski [BP], Krasiczyn 1988, TN UMCS 491B;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

(b) [JB] A co się śpiewało wtedy, jak się razem spotkali na polskich, a potem na 
ruskich świętach?
[ZK] Na polskich to nórmalny kolędy sie kolędowało, a na ruskich znów ruskie 
kolędy. Ruskie takie różne.
[JB] A był zwyczaj, że w polskich domach śpiewało się ruskie pieśni?
[ZK] Też, śpiewało sie, w polskich sie śpiewało, po polsku sie kólędowało, i po 
rusku, i w ruskich domach sie kulędowało po polsku, po rusku i po polsku.
[JB] A jakie ruskie się śpiewało w polskich domach?
[ZK] Ruskie to sie śpiewało „Boh predwicznyj”, późnij jeszcze taki, już nie pa-
miętam tych, bo to już tak dawno, już czterdzieści lat temu, jak już, od tegu czasu 
ja już poszłam z tych Korytnik, to już nie pamiętam.
[JB] A czy teraz jest zwyczaj jeszcze gdzieś w Krasiczynie czy w Korytnikach, że 
się śpiewa  w polskich domach po rusku?
[ZK] Jest, śpiewają, kolędują, wszędzi tak! 
[JB] Jakie to, poza „Boh predwicznyj”, to ja wiem. A coś jeszcze?
[ZK] Jeszcze, prosze pana, jest taka, tylko ja nie wiem, jak ona sie zaczyna, tylko 
wiem, tylko że [jest] „Dziś w Wefłejemi wesoła nowyna”. 

Zofia Kozak [ZK], Krasiczyn 1988, TN UMCS 491B;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB] 

(c) Tu u nas w tym domu, moim domu, ja zawsze kolęduje po rusku, bo ja 
lubie. 

Zofia Kozak, Krasiczyn 1998, TN UMCS 1231A

7. O  powinszowaniach kolędniczych polskich i ukraińskich
[JB] Pani mówiła o tym zwyczaju chodzenia po kolędzie. Nie tylko śpiewali, ale 
mówili. Komu i w jaki języku?
[ZS] To był jeden taki, szedł z nami czy ktoś i życzył szczęścia, zdrowia, po ukra-
ińsku, bo umiał po ukraińsku i po polsku. U Ukraińców sie mówiło po ukraińsku, 
a u Polaków po polsku, nie? To trzeba było umieć tak i tak. 
[JB] A pamięta pani, co oni mówili po ukraińsku, a co po polsku?
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[ZS] Jednakowe, tylko do tych sie mówiło, no na przykład: „Gospodarzu, życzę 
wam  szczęścia, zdrowia, to tamto”, a tu powiedział: „Hospodaru, to, tamto, 
tego”.
 To już nie ma porównania do tego czasu, co było, co jest, to już nicht do tego nie 
wróci. Nicht nie chce wracać do tego, bo każdy ma telewizor, komórke i z tego 
żyje tylko, a nie żyje z książek, nie żyje z opowiadań, nie żyje z przeszłości, tylko 
wszysko goni, goni, naprzód wszystko i chco wiedze jeszcze większą. Ja to już 
sama głupia taka też jestem [śmiech].  

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn  2013, TN UMCS 1762/10;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

8. O szanowaniu  ruskiego Bożego Narodzenia
U nas było tak tu, że my tu mieszkamy między Ruskimi. No teraz ich tyle nie ma, 
ale przedtem było tego dosyć. To my Boże Narodzenie ruskie zawsze świętowali. 
To znaczy wtedy, jak sie miało gospodarke, trzeba było sieczki rżnąć, tam coś 
drzewa rębać tak, to wtedy nie, to ruskie Boże Narodzenie, babcia moja niebosz-
ka mówiła – nie wolno nic, ani tego, ani żadnej sieczki, ani drzewa rębać, ani nic 
takiego. Tak my świętowali, jakby to nasze święto było. Tak to było.

 Stanisława Zybińska, Krasiczyn 2003, TN UMCS 1416A
 
9. Polsko-ruska Wielkanoc
Na wielkanocne święta tak samo było jak na Boże Narodzenie. To znaczy, mniej 
uroczyście już tak, prawda. Ale też tak samo, bo ruskie święta są osobno, a pol-
skie są w innym czasie. Więc na polski święta przychodzili tak samo rus[kie] 
gości, a na ruskie to znów myśmy szli tam do rodziny też. Bo to była wszystko 
rodzina. To wszystko było, prosze pana, przedtym nie było tak jak teraz. Przedtym 
to sie żenili Polacy z Rusinkami, Rusini z Polkami i to tak było wspólnie,  taki 
wspólne życie było. Na przykład moja siostra też była za Rusinym, no. A ja na 
przykład wyszłam za Polaka. No to przecież razem żeśmy żyli, nie? No i to tak 
było. To dopiero w wojne, to dopiero Niemcy narobili tych takich, taki różnice. 
A przedtym to było wszystko jédno, czy to religia była greckokatolicka czy rzym-
skokatolicka, to było wszystko jédno, prosze pana. To dopiero narobili Niemcy 
tyj, tyj takiej między nami nierówności.

Zofia Kozak, Krasiczyn 1988, TN UMCS 491B 

10. Jak pop w cerkwi w Śliwnicy zapowiadał, że „budymu Polaków ryzaty”
[ZS] A potem jak już przekroczyli Niemcy10 to on, jemu coś odbiło, o temu całe-
mu temu popowi. Jak ja poszłam raz [do cerkwi greckokatolickiej w Śliwnicy] 
i słyszę, jak on ma kazanie. Ja rozumiałam dobrze, może nie umiałam mówić tak 
[po ukraińsku], on mówi…  Ta nie tylko ja, tam była Stelmaszczykowa Kaśka, na-

10 W roku 1939, zob. przypis 4. 
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około sąsiedzi, bo to bliziuteńko cerkiew, to przecież wszystko jedno to było, nie? 
A on mówi (tylko ja po ukraińsku nie umiem), tak:  „Nadeszed czas, że budymu 
Polaków ryzaty”, o!
[JB] I to pop mówił?
[ZS] W kościele miał kazanie i wtedy fit! uciekali my z kościoła, o. Z tej cerkwi, 
i więcej nie poszłam tam.
[SNB] A w jakiej miejscowości to było?
[ZS] Śliwnica, tutaj bliziutko, blisko, tam, gdzie Basia11 mieszka. Nasz dom był 
tu i o, tak o, jak stodoła [za oknem pokoju, gdzie odbywała się rozmowa] była 
cerkiew. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB] i Stanisławą Niebrzegowską-Bartmińską [SNB]

11. Co Niemcy obiecywali Ukraińcom? 
Niemcy im [Ukraińcom] obiecywali, że tu oni dostaną Ukrainę, nie? Że dostaną 
Ukrainę i oni już chcieli tych Polaków tak o, wysiudać stąd, do jakiegoś czasu. 
Tu, gdzie teraz Kazienko mieszka, sołtys miał tam swoje te kancelarię, tam były 
te obrazy – Mościcki, Rydz Śmigły, te takie jak to było przed wojną, nie? Tych po-
zdzierali, powyrzucali, wydeptali, bo już będzie Ukraina tutaj. Długo nie zeszło, 
bo potem Ruskie rzuciły się w te strone, a Niemcy poszły tam na Zasanie.

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9

12. Walki z bandą Burłaka 
[ZS] Jeszcze nie zeszło długo, a tu banderowcy. Z kopców strzelali na zamek. To 
ten budynek, co teraz tam jest, … co kupił Majchrowicz. Tam była korepatywa sie 
nazywało. 
[SB] Kooperatywa.
[ZS] Tak, tam nafta była, tam sie kupowało, bo tam sklep był, nie? No i oni 
tam doszli do tego i piersze to tam podpalili,  uo. Ten sklep. No i zostało te pół 
budynku, co tu jest aż do sklepu, co jes ten mur, to wszystko sie spaliło. A tam 
przegrodzenie było murem, to dalij sie nie spaliło. To szczelali moździerzami 
z kopców na zamek. Ale nie wcelowali nigdzie. Nasi szczelali  z takich karabin-
ków uo, tam z tego. I to dały mi jakiś ten i kazały mi, żeby tak se naciskać, żeby 
szczelać, żeby oni wiedzieli, że zamek sie broni. A ci wszyscy tędy poszli poto-
kiem, żeby ich przegnać.  Bo oni  jak by sie dostali, to by ten budynek jeszcze 
byli spalili, co my mieszkamy teraz i wszystko. Ale dwóch było zabitych, ale oni 
zabrali ze sobo.
[SB] I uciekli na kopce, tak?
[ZS] Przez kopce i tam widzieli, że… Oni sie liczyli, że to bedzie jakaś taka za-
sadzka, że nikogo nie ma. A to akuratnie na posterunku byli milicjanci, i w zamku.

11 Chodzi o córkę zamężną, żonę Marka Susa.
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[SB] Ale nie wie pani, jaka to była banda, skąd oni przyszli?
[ZS] Banda była Burłaka. To dokładnie pamiętam, bo tego jednego, co złapali, 
no to mówił, że jest z bandy Burłaka. Burłaka. I potem, na drugi dzień, odwet był 
tutaj w Korytnikach, na tych polach, nie? Zaczeli sie bić – wojsko z bandą Bur-
łaka. To oni im poucinali głowy, żeby nie poznać było, kto i co jest, nie? Potem 
na drugi dzień to było chowane gdzieś, nie wiem, gdzie, czy w Korytnikach, czy 
gdzie, te ciała. To przecież to była masakra! To nie były spokojne czasy. Nie daj 
Bóg, żeby takie coś sie wydarzyło. 
 Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/4;

 rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]
 
13. Napad banderowców i obrona w zamku
[ZS] [Musieliśmy] bronić się przed banderowcami. Bo już tam w tym Mielnowie 
osiem Polaków zamordowanych zostało. Teraz tutaj banderowcy już mordowali. 
Wtedy napadli na Krasiczyn, spalili ten sklep taki długi, co teraz tam jest, co 
ten się wybudował Majchrowicz. To był piękny sklep, długi. Przed wojną tam 
była restauracja, a oni to wszystko spalili. No i wszyscy stamtąd, z Krasiczyna, 
wszystko uciekło do zamku. I uciekli my do zamku wtedy, tam my siedzieli kilka 
tych… Ale jak napadli na zamek, to nasi chłopcy bronili się ze zamku, ale tamci 
mieli na kopcach moździerze, walili jak diabli, a tu nasze mieli tylko jakiś cekaem 
taki. A głupi Józiu kazał mi stanąć w oknie i trzymać, taki bęben miał i mówił: 
„Szczelaj! Szczelaj! Szczelaj!” A ony ino latały od jednego okna do drugiego. Po 
to, żeby oni wiedzieli, że to dużo jest tu, że się bronią, wie pan. Teraz to jest mi 
głupio to wszystko sobie pomyśleć. Ale to była Józia robota. Żeby oni [myśleli], 
że tu jest strasznie dużo broni, że się broni cały zamek. A tam nie było nic, dwa 
automaty takie i dwa karabiny takie uo sterczące.
[JB] Ale udało się wam obronić?
[ZS] Tak, co mieli spalić, to spalili, ale nie na zamek. Tak, że już poza te ogrodze-
nia zamku nie weszli, tylko tutaj jak przystanek [200 metrów od zamku] to spalili 
wszystko.
[JB] A ile osób w zamku się schowało?
[ZS] A to dużo się chowało wtedy.
[JB] Co to byli za ludzie? Skąd?
 [ZS] Z Krasiczyna. Polacy, jaki był tylko Polak, to poucikaliśmy do zamku. 
[JB] Jak długo to trwało?
[ZS] Tak długo trwało, że cały tydzień, cały tydzień. Potem napadli tutaj, wojsko. 
Przyszła podchorążówka, już po tym tym spaleniu, po tym napadzie. Przyszła 
podchorążówka do zamku, no a oni byli w Korytnikach, chcieli się przedostać na 
tę stronę Sanu. 
[JB] Podchorążówka, co to takiego?
[ZS] Tak nazywali. Wojsko polskie. To było ich dużo, może było ze stu, tych żoł-
nierzy. No to oni już mieli te broń większą i wszystko. I taki porucznik jeden taki 
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fajny, dobrze z nim żyłam, to komenderował wszystkimi, nie? Mieli kuchnię po-
lową na dziedzińcu, nie że w zamku się żywili czy coś, tylko mieli swoje kuchnie 
polowe na dziedzińcu i tam gotowali i ten kucharz gotował. 

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa z Jerzym  Bartmińskim [JB]

14. O zabiciu dziewięciu Polaków przez banderowców   
[ZS] Niedługo zeszło, bo banderowcy mordują w Tarnawcach, o, i trzeba, żeby 
policja [pomogła], a to była taka milicja obywatelska sie powstała. [...] Nazbirali 
karabinów takich różnych tych ponad San[em?], takie karabiny, takie sterczące, 
po Ruskich. No i poszli tam. Ale to była pułapka tylko. To chtoś z Tarnawiec ich 
tak wydał. No i co? Poszli tam, a to polskie wojsko ich obtoczyło, do Dybawki 
doprowadziło, o, i koniec. I co zrobili z nimi? Wyprowadzili gdzieś w grocho…
[SB] Ale to było polskie wojsko?
[ZS] A gdzie! [Po] ukraińsku mówili, tylko że w polskich mundurach. Banda. 
I było ich wtedy to iluś,  dziewięciu. No to tego uo stryja Marka i Stodolinskiego 
tego z Dybawki zabili na miejscu. To dwóch. A tych zabrali reszte. To był Molen-
da, teraz był chto? Mazuryk, Rodzeń, o, dziadek Marka – nasz uojciec, no, teściu, 
brat, tego no, jak sie nazywa, brat Józka. I jeszcze chto to był siódmy? Już nie 
pamiętam nawet to. A był z nimi  taki, Z. sie nazywał, to był przy tym. Bo to był 
komendant wojenny, taki sie nazywał. Zamiast komendant policji, to komendant 
wojenny. I on rządził tym, nie? To ja nie wiem, czy to nie on czasami specjalnie, 
to diabeł wi, chto to był? Nie znali go, a siedział tutaj w Krasiczynie.
[SB] A skąd przyszedł ten Z.?
[ZS] To niby z Wołynia, niby skąd. Nie wiadomo. Wiadomo było, chto, gdzie? 
[SB] A gdzie mieszkał?
[ZS] Tu nad posterunkiem. Nad posterunkiem mieszkał. On też tam był. Ale że on 
uciekł. Jemu dali uciec, a nie strzelali za nim. To było ciekawe. No jak już on przy-
leciał tu, że ich zabrali, no to Józek, ojciec zorganizował kilku tych, wziął karabin 
maszynowy z posterunku i na Dybawke, nie? No ale tam mieli lecić za nich, żeby 
obronić tam. Ale nadjechali, ten, samochód Ruskich i zatrzymali ich zaraz. Powy-
skakiwali z aut, że: Dokąd?  Mówio, że ido, bo tam ile ubitych, kolko ubitych, to... 
A ten mówi ten taki jakiś kapitan mówi, że ich nie tyle – po rusku – nas nie tylu ginie 
za waszych. To nie mnogo. I nie dał im dalej pójść. Zabrali ten karabin maszynowy 
i już. I to było wszystko. I nie wiadomo, gdzie pochowani, gdzie zwłoki leżó, gdzie 
tego. Teraz robio różne cuda. Ta wtedy jakby był może Józek jeszcze żył, toby może 
coś był zrobił. A tera nie było komu, nikogo to nie interesuje. 
Józek tam [skontaktował się] gdzieś z jakimś tym banderowcem w Birczy, no i on 
powiedział, że wie gdzie. Mówi tego i tego, Susa, to na kolczastym drucie po-
wiesili. Bo to on był taki ten legionista Piłsudskiego, to jego mieli na oku sprzed 
wojny. A Michała to na miejscu zabili, bo on złapał za pistolet, chciał strzelać. 
Któryś go kropnął z tych banderowców. I co? Umówił sie z nim, wszystko, że 
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pokaże, gdzie so pochowani, wszysko tak jak dziś-jutro mieli tam jechać. Józek 
przyjeżdża, a ten już zabity.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2012, TN UMCS 1762/3;  
rozmowa z ks. Stanisławem Bartmińskim [SB]

15. Bitwa  pod Korytnikami 
[ZS] Pewnego razu banderowcy przeszli stamtąd gdzieś od Dubiecka, przyszli 
na Korytniki. I tu się bili na tych polach, tutaj o między Korytnikami a Sanem. 
Banderowcy się bili z tym12, ale było tam dużo banderowców zabitych. Tak, że oni 
co robili, żeby nie poznać, kto to był stąd, który banderowiec? Ucinali głowy. Ale 
jednak ta A. poznała swojego syna, on był taki banderowiec. Na co dzień był taki 
piękny, tego, a na noc karabin mu wystawał tu i szedł w las. I właśnie jego pozna-
ła tutaj, tam gdzie S.S. mieszka, wiesz? Takie A. to były takie zapiekłe Ukraińce. 
On szedł na noc i ten, głowy ucinali nad Sanem,  żeby nie poznać.
[JB]  Kto ucinał głowy?
[ZS] No banderowcy.
[JB] Swoim?
[ZS] Żeby nie poznać było, że to są stąd ludzie13. Ale wtedy odparli, wojsko od-
parło, oni uciekli gdzieś tam na Dubiecko poszli.

Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;  
rozmowa Jerzym Bartmińskim [JB]

 
16. Banderowcy czy koniokrady?
Jak napady były banderowców, tośmy brali z mamą krowę, szliśmy do zamku 
mieszkać, nie? Tośmy tam nocowali, a tam stała podchorążówka. […]
Ale to nie [zawsze] było wiadomo, kto to, czy to banderowcy byli, czy koniokrady 
były, diabeł wi, bo tu się kręciło różne. Niby partyzantka, niby to, a to różni ludzie 
byli. Nie wiadomo było, czy to polskie wojsko idzie, czy ruskie. Na przykład jak tam 
gdzie, Demkiewicze naszych zabrali stamtąd, to dał ktoś znać z Tarnawic, że tam 
mordują ludzi, kradną, żeby policja przyszła. To nie była jeszcze policja, to była tak 
zwana milicja obywatelska i oni poszli tam, w dziewięciu poszli, no to dwóch zginę-
ło na miejscu, a siedmiu zabrali gdzieś, do dziś nie wiadomo gdzie są. 

Zuzanna Sus, Krasiczyn 2010, TN UMCS 1762/13

17. Postrzelenie obrazu Matki Boskiej w cerkwi w Mielnowie przez żołnierzy 
polskich
[SB] Banda Bublewicza wracała z Wołynia i pijani żołnierze w Mielnowie po-
strzelali. Przyszedł, serie z automatu puścił po cerkwi i postrzelał obraz Matki 

12 Prawdopodobnie chodzi o zgrupowanie Kisiela.
13 Na ten temat więcej w książce ks. Stanisława Bartmińskiego pt. Krasiczyn. Zarys dziejów 

parafii i społeczności. Wyd. II (w druku). 
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Bożej. I oni obrazu tego nie dali mi odnowić, odrestaurować, mianowicie taki 
postrzelany sobie wisi.
[JB] Kto to był Bublewicz?
[SB] Bublewicz to był jeden z dowódców polskich żołnierzy na  Podolu czy Pole-
siu, jak stamtąd wracał. I on dowodził jakąś taką grupą, postać w Polsce znana. 
I później historycy mówią, że on był taki, ja znam ze świadectwa pana Dańko 
Pawła, że wymieniał to nazwisko. I tak ta sprawa narastała.14 

ks. Stanisław Bartmiński [SB], Krasiczyn 2011, TN UMCS 1697A;
 rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB] 

18. Wyjazd i wywózka Ukraińców 
[JB] A jak to się skończyło potem? 
[ZS] No wtedy się skończyło, jak wywieźli tego całego sołtysa H., bo on się ukry-
wał, to był go Józiu dorwał, to był go nie wypuścił. W beczkę z kapustą,  w beczkę 
z kapusty wsadzili go i tak go wywieźli na Ukrainę. Bo tak to był nie przejechał, 
bo był to największy donosiciel ten H.
[JB] Kto to był, co to za człowiek?
[ZS] To sołtys taki był ukraiński na Śliwnicy.
[JB] A kto decydował, kogo wywieźć, a kto ma zostać?
[ZS] A tu był taki Szuban i ksiądz Lasek, tu chodzili dyskutowali, bo niektórzy tu 
byli polsko-Ukraińcy. On Ukrainiec, ona Polka, on Polak, ona Ukrainka nie? No 
a dostali przekaz. Ksiądz Lasek się starał, żeby ich nie wywieźć, prawda. No a ta-
kich typowych samych Ukraińców to wywozili, podejrzanych, tak jak B., teraz tam 
był taki Ś., teraz S. takie, co mieliśmy podejrzenie na nich, no to wszystko wyjechało 
wtedy. No i dopiero wtedy się to wszystko zakończyło. Już stąd się usunęli wszyscy. 
[JB] Oni sami wyjechali, czy ich wywieźli?
[ZS] Wywieźli ich, wywieźli ich. Czekały furmanki na nich, kto miał swojego ko-
nia, to ładował się i wywozili ich. 
[JB] Czyli nikt nie wrócił stamtąd?
[ZS] Wszystko powracało, pewnie.
[JB] Powracało? Kiedy?
[ZS] No to już później.  Ja wiem, który rok był? Już był spokój wtedy. Wszyscy 
powracali przecież, bo niektórych powywozili na Zachód, to tam wszyscy są, bo 
tu było dziadostwo, jak nie wiem, a tam dostali poniemieckie te no [majątki]. Tam 
zostało bardzo dużo na Zachodzie.
[JB] A ci, co ze Wschodu wrócili do Krasiczyna i zastali swoje domy, kto tam 
mieszkał wtedy.

14 Więcej o tym zdarzeniu zob. B. Maksymiuk, „Wszędzie są ludzie i ludziska”. Wspomnienia 
mieszkańców Krasiczyna i okolic z czasów II wojny  światowej, „Etnolingwistyka. Problemy Języka 
i Kultury”, 2003, t.15,s. 238.
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[ZS] Nikt nie mieszkał.
[JB] Puste były?
[ZS] Puste były.
[JB] I są teraz, do dzisiaj?
[ZS] Są, tylko teraz ich dzieci, wnuki są, bo te stare już nie żyją, czy jak B., czy 
te T.
[WS] Domy mają wybudowane nowe.
[JB] Dużo ich wróciło?
[ZS] Tak, wszystko to powracało, S., T., B., teraz H., wszystko wróciło, tak. 
[JB] Mieszkają tu ich dzieci i wnuki?
[ZS] Ich dzieci, wnuki mieszkają, już są teraz obywatele polskie, nie jakieś ukra-
ińskie.

Zuzanna Sus [ZS], Wanda Sus [WS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9;
 rozmowa z Jerzym  Bartmińskim [JB]

19. Zabiegi proboszcza krasiczyńskiego o pojednanie Polaków i Ukraińców
Zaraz na początku, jak można tak bardzo górnolotnie powiedzieć, to Opatrzność 
postawiła mnie przed taką sytuacją, że pierwsze moje spotkanie tu w Krasiczy-
nie [w roku 1970] to było nawiedzenie [obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej] 
przez puste ramy. Wtedy Gomułka aresztował obraz i wędrowały puste ramy. Ja 
te ramy przygarnąłem w kościele w Olszanach. I tam sobie w jakiś sposób uświa-
domiłem, że przekazuję z kościoła do cerkwi, że jesteśmy na terenie, gdzie te 
waśnie były bardzo głębokie, poróżniły ludzi, gdzie ludzie [się] wymordowali. I ja 
wtedy tak jakoś tak odczułem, że moim zadaniem na tym terenie będzie starać 
się, żeby nigdy do takich wypadków nie doszło, jak tutaj było. I to było takie moje 
przesłanie. Starałem się to realizować w ten sposób, że poznawałem Ukraińców. 
Oni oczywiście się nie ujawniali wtedy jeszcze, bo to były takie czasy, że lepiej 
było o tym nie mówić. Ale przy różnych okazjach podkreślałem, że mam w ro-
dzinie dwóch wujków, którzy byli księżmi ukraińskimi w Koniuszkowie, którzy 
zginęli na Ukrainie. I oni się w zwykły sposób otwierali. Zaczęli mnie traktować 
jako życzliwego sobie, który rozumie ich problemy. I zaczęli opowiadać o tym, jak 
oni byli prześladowani w czasie wojny, ile wycierpiali. Bardzo nieśmiało, ale już 
zaczęli te rzeczy ujawniać.
[JB] Przez kogo prześladowani?
Przez Polaków, przez Polaków, przez ube [UB], przez wojsko polskie, które na te 
tereny przyszło. I wojsko polskie im, jak to po latach będzie mówił pan Dańko, że 
oni nam postrzelali naszą Matkę Bożą. 

  ks. Stanisław Bartmiński [SB], Krasiczyn 2011, TN UMCS 1697A; 
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]
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VI. Z ŻYCIA  RELIGIJNEGO
  
1. Historia cerkwi w Śliwnicy i losy obrazu Matki Boskiej
[JB] A niech pani opowie o cerkwi w Śliwnicy, co się z nią stało?
[ZS] No, jak nas stąd wysiedlili, to cerkiew rozebrali. No, to był pas pograniczny, 
tak samo jak nasze domy rozbierali, tak i cerkiew.
[JB] Kto?
[ZS] No kto, kto! No prawdopodobnie ci, co nie byli wysiedleni po dziesięć kilo-
metrów od wsi,  to przyjeżdżali przez las i zabierali, rozbierali, co się im podo-
bało.
[JB] To byli ludzie miejscowi?
[ZS] Sami miejscowi. A trochę ksiądz zabrał tych [rzeczy], jak jechał na Wołyń, 
nie? Ten pop, jak my go nazywali. O, trochę musiał rzeczy zabrać, nie, bo ten 
obraz wzięła moja sąsiadka, ta Feniukowa, nie, co teraz czcimy go tu i co ksiądz 
ma tu nagrane. I tam jest w tej kaplicy kopia. I wszystko to ta Feniukowa zabrała. 
Cały czas, jak chodziliśmy tam z mamą, to u niej wisiał na ścianie.
[JB] Co to za obraz jest?
[ZS] Matki Boskiej Najświętszej, ta  Matka Boska. On był w kościele, w cerkwi. 
Ci starsi opowiadali, to ja byłam taka mała,  że jak wszystko się spaliło, a ten 
obraz wyrzuciło, bo tam były sosny takie wysokie, i staw taki był, to wyrzuciło 
ten obraz na szczyt sosny. I ten jeden obraz się został tylko. I on był czczony 
przez Ukraińców, że on jest, jednak to była jakaś świętość dla nich. A ta Feniu-
kowa to była gosposią u popa. I ona ten obraz zabrała, jak on wyjeżdżał tam 
gdzieś ...
[JB] A skąd ten pomysł, żeby tam na miejscu cerkwi pobudować kapliczkę. Kto 
na to wpadł i dlaczego?
[ZS] Bo tak dużo było wypadków na Śliwnicy  u młodzieży. Dużo, bardzo dużo 
wypadków było. I tu był taki dziadek Mazuryk. On był Ukrainiec, ale on jedyna 
dusza dla wszystkich. Jemu nie robiło różnicy, czy Polak, czy Ukrainiec, czy ktoś. 
I on powiedział, że jak ta Matka Boska nie wróci na Śliwnicę w to miejsce, nie, 
to tak[ie wypadki] będą. No, i ksiądz proboszcz [Bartmiński] to zorganizował, 
żeby tam była ta kaplica. Bo wzięła, ten obraz, Feniukowa. [Ona] umarła, a dała 
swojej siostrze. I ona zabrała [go] do Przemyśla. Z Przemyśla zabrały ten obraz 
ukraińskie siostry, no i dały jakiemuś biskupowi. Nie wiem gdzie. Ksiądz wiedział 
– do Zielono Góry, czy gdzieś tam, gdzie mieli swoje to klasztory.  No i on zabrał 
ten obraz. No, ale ksiądz się starał, proboszcz, żeby kopia była tego obrazu, no 
powstała ta kaplica. I ta kopia obrazu tam się mieści w tej kaplicy. I tam idą 
majówki.
[JB] Tak? Niech pani powie, kto tam chodzi teraz ? 
[ZS] Wszyscy, wszyscy, Polacy i Ukraińcy, i kto by nie był. Ale że teraz to u nas 
nie ma tak – Polacy, Ukraińcy – to wszystko już spolszczone.
[JB] I śpiewa się w jakim języku?
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[ZS] Polskim, polskim, litanie, no a różaniec w październiku odmawiają. I dzieci 
kupa, i kwiatki, i wszystko, i świeczki świecą, tak że nie ma żadnej różnicy.

 Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2003, TN UMCS 1416A;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB] 

2. O cudownym obrazie Matki Boskiej w kapliczce w Śliwnicy    
[JB] Pani Wandziu, niech pani opowie, jaka była przyczyna postawienia tej ka-
pliczki na miejscu dawnej cerkwi w Śliwnicy.
[WS] We wsi Śliwnica, tam gdzie była ta cerkiew i ten obraz zaginął, następo-
wała seria wypadków. Młodzi ludzie ginęli. Młodzi ludzie w wypadkach. I ludzie, 
nie wiem, czy to komuś się przyśniło, tak mówili przynajmniej, że Matka Boska 
chce wrócić na Śliwnicę. I stąd ta seria wypadków. I naciskali na księdza prałata 
Stanisława Bartmińskiego, żeby postawić tam kapliczkę, żeby ksiądz szukał tego 
obrazu. No i ksiądz się podjął tego i znalazł ten obraz. Wybudowali wspólnymi 
siłami kapliczkę i ten obraz… Oryginał nie wrócił do Śliwnicy, tylko został prze-
kazany do Komańczy, natomiast tamten ksiądz, ja nie pamiętam, to w Gliwicach 
było czy gdzieś, nie wiem, gdzie ten obraz był znaleziony15. To ksiądz prałat bę-
dzie wiedział i ten obraz, on zobowiązał się do zrobienia kopii tego obrazu i przy-
wieźli kopię tego obrazu i w procesji ze świecami… Już nie powiem, to gdzieś 
jest opisane w książce, którą  ksiądz pisał16. W procesji  został przeniesiony do 
tej kapliczki. I wtedy skończyły się te wypadki. Tam zginęło bardzo dużo mło-
dych chłopców, dwadzieścia lat, dziewietnaście lat. Po prostu samochód jechał 
i potrącił. Dziewczynka taka, ile ona miała? Tej Kozakowej córka. Do pierwszej 
komunii była, wyszła na ulicę, samochód ją zabił. 
[ZS] Chłopak, syna tak samo. 
[WS] Tak że była cała seria wypadków i to ludzie uważali, że po prostu trzeba ten 
obraz sprowadzić.

Wanda Sus [WS],  Zuzanna Sus [ZS], Krasiczyn 2013, TN UMCS 1762/9; 
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB] 

 
3. Relacja proboszcza o obrazie Matki Boskiej w Śliwnicy
W tej cerkwi [w Śliwnicy] był kiedyś obraz Matki Bożej i ten obraz ja zastałem 
tutaj w domu pani Stefanii Feniuk, która była gospodynią u księdza ostatniego 
greckokatolickiego. I po jego wywiezieniu, on wyjechał na Ukrainę, tam potem 
został zamordowany, ona ten obraz wzięła do siebie. Ten obraz wisiał na ścianie. 
Ja chodziłem do chorych, spowiadałem głuchoniemą, to była siostry córka. Na 
ten obraz patrzyłem i on mi się bardzo podobał. I prosiłem, żeby ona mi ten obraz 
dała. – „Nie, tego obrazu księdzu nie dam, bo to jest nasza pamiątka” – nie tłu-

15 Obraz był w kaplicy domowej ks. mitrata Jana Martyniaka w Legnicy. 
16 Zob. Ks. Stanisław Bartmiński, Krasiczyn. Zarys dziejów parafii i społeczności. Wyd. II 

(w druku). 
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macząc, dlaczego to jest pamiątka. Jak ona zmarła, to obraz zginął. I nie było go. 
I ja chciałem, żeby mi dali, a nie tak się jakoś wytłumaczyli. Później taka sytuacja 
nastała, że w Śliwnicy jakieś nieszczęście padło na ludzi. W ciągu roku czy dwóch 
było chyba z osiem wypadków tragicznych, śmiertelnych. Ginęli ludzie jeden po 
drugim. Z mostu skoczył Sus. Brat zabił brata Emila, choć się wcześniej nie wa-
dzili. Minęło kilka tygodni, jeden  gospodarz pojechał  do Przemyśla kupić samo-
chód i znaleziono go w rowie zakatowanego na śmierć. Sołtys Martyński poszedł 
do lasu ciąć drzewo i tak przygniótł go upadający konar, że na miejscu wyzionął 
ducha. Niedługo później, prawie w tym samym miejscu, sosnowy drąg tak odbił 
w głowę Bednarczyka, że z nieboszczyka nie było co zbierać. Młoda dziewczynka 
zginęła pod kołami, w bramie swego domu, choć tą drogą rzadko kiedy przejeż-
dżał samochód, inny  chłopak utopił się w rzece, choć woda do kolan.  Dwoje 
dzieci Świrków zatruło się grzybami… Może to zbieg okoliczności, ale wcześniej 
tu nigdy nie było tylu tragicznych, przypadkowych śmierci jak w końcu lat osiem-
dziesiątych17. 

 ks. Stanisław Bartmiński, Krasiczyn 2011, TN UMCS 1697A

4. Matka Boska pokazuje się we śnie i prosi o wybudowanie kapliczki
Tam jest kapliczka, w Nahurczanach, no teraz to jest Śliwnica, tylko kiedyś 
nazywano Nahorczany. Mamy mojej siostra mówi tak: „Popatrz Hela, jak tam 
jasno koło tej kapliczki. Popatrz jak tam jasno”. Mama zagląda i zagląda, ta 
dzie! Tam nic nie widzi. No i ludzie patrzą, nikt nie widzi nic, tylko uona. […] 
Zawsze jej się śniło, żeby tu postawili kapliczke, bo jej Matka Boska się poka-
zuje, żeby tu postawić kapliczke. To tam jest ta kapliczka, ódnowili teraz ładnie. 
No i wreszcie sprzedali gdzieś pole i z tego pola uudłożyli jakieś tam pieniądze 
i tą kapliczke postawili i ta kapliczka tak tam stoi. [...] Ksiądz święci zawsze 
na Wielkanoc, uo, majówki śpiewają, [też nabożeństwa] w październiku w ka-
pliczce. 

Emilia Martyńska, Śliwnica 2009, TN  UMCS 1676

5. Pielgrzymki z Krasiczyna na Kalwarię Pacławską
[ZK] My na pielgrzymke to chodzimy na Kalwarie [Pacławską]. Na Kalwarii. 
Idzie się tędy na Rokszyce, na Brylińce. Teraz o, dwunastego, pójde w sierpniu. 
Pójdzie człowiek na tą Kalwarie, chodzi sie po tych dróżkach, to jest naprawde 
co takiego, to jest przeżycie, wie pan, takie naprawde, takie, no jak to powiedzieć, 
takie...  no, pomóżcie mi.
[JB] Religijne?
[ZK] Religijne takie przeżycie. Tak, wspólnie z wszystkimi. I bardzo ładnie. Tu-
taj od nas zawsze chodzą pielgrzymki, razem sie trzymają. I ksiądz idzie z nimi. 
I chodzą tam później po Kalwarii razem. [...] To już trzy razy tu byłam. Tam, gdzie 

17 Na ten temat również zob. reportaż w „Gazecie Wyborczej” z dnia 20 kwietnia 2001 roku. 



223OPOWIEŚCI KRASICZYŃSKIE. HISTORIE OSOBISTE I LOKALNE Z KRASICZYNA ...

córka pracuje, z emkaesów jeżdżą. Zawsze robią sobie na Kalwarię wycieczki, 
zamawiają msze święte. I idziemy na msze święte i do spowiedzi, jesteśmy tam 
na Kalwarii. Późnij zjeżdżamy na dół koło tego Wiaru [rzeka], robimy se tam 
ognisko, tam śpiewają, tam tańczą, tam sobie takie różne zabawy urządzają. To 
już z emkaesów z Przemyśla. To juz co roku w jisieni sie jedzie. Trzy razy byłam 
z nimi. 
Jakoś tak duchowo człowiek przeżywa to, jakoś tak inaczej sie czuje. Pójdzie tam, 
wyspowiada sie. Tam są już obcy księża, prawda, to sie tam wyspowiada szczerze. 
I do tej Matki Boski – przecież ta Matka Boska jest cudowna – pomodli sie. Jakoś 
tak lżej na duchu, nie? Z Krasiczyna na Kalwarie idzie sie przez Rokszyce, przez 
Brylińce, tu bliżej. Ja dokładnie nie wiem, ile to kilometrów. Bierze sie, przeważ-
nie bułke sie piecze, wie pan, bułke, taką białą bułke sie piecze i bierze sie chleb, 
ten no, ser, masło, no i tam jakaś woda, jakieś pomidory, jakieś tam ogórki, coś 
takiego, i tam sie później kupuje zupe na Kalwarii, herbate. 
[JB] Czy pielgrzymka śpiewa coś po drodze?
[ZK] Prosze pana, śpiewa sie, całe droge sie śpiewa. Ja w ogóle dużo śpiewałam, 
bo chodziłam na chór tutaj. Chór był piękny w Krasiczynie. Piękny był chór. 
Piękne głosy mieli tutaj babki. A jak słuchałam, jak brałam swój ślub, jak mnie 
zaśpiewali, to tak całe ślub swój przepłakałam. Tak sie rozrzewniłam tymi głosa-
mi. Takie śliczny głosy mieli. I później ja też chodziłam i śpiewałam. I znam take 
jedne pieśń, take piękne, że nie moge ją, zawsze ją musze śpiewać:

 Polska Królowo, przyczyń się za nami,
 z płaczem do Ciebie wołamy.
 Tak jak cierpimy, niedolą nękani,
 wstaw się za nami, błagamy.
  O Matko Boska, Królowo Nieba,
  uproś nam łaskę, jakiej nam trzeba.
  Naucz nas wytrwać w ciężkiej niedoli
  i pociesz, Matko, gdy serce boli.
 O, nie opuszczaj nas, nie opuszczaj,
 choć winy nasze zbyt ciężkie są.
 O Matko Boska, Matko, poruczaj
 twemu Synowi nas zalanych łzą. 
 O, nie opuszczaj, o Matuchno Pana,
 zlituj się, o Matko, zlituj się. 

Zofia Kozak, Krasiczyn 1998, TN UMCS 1231A 

6. O polskich i ukraińskich pielgrzymkach do Kalwarii Pacławskiej
[JB] Pani chodziła na Kalwarię?
[SZ] Ja chodziłam przed wojną, czternaście razy byłam. No, a później, już jak nas 
wywieźli, wojna wybuchła, pojechali my na Wołyń. Tam byłam cztery lata na Woły-
niu. Wrócili my, no to już tak często nie chodziłam, tylko już tak od czasu do czasu.
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[JB] Czy tylko Polacy, czy też i Ukraińcy przychodzili na Kalwarię?
[SZ] Razem wszystko co było. Nawet proszę pana, byli z tego, Czortków, Kołomyja, 
z tamtych stron, nazywali ich Bojki. No, ja nie wiem, czy to taka nazwa była, czy 
tylko tu nasze tak nazywali. Bo tak mężczyźni mieli tutaj takie lusterka, o, tak jak 
księża mają teraz, oni mieli tu lusterka. No i szli kómpanią cało. Śpiewali, głośno 
tak wyśpiewywali, jak nie wiem co. Trzymali sie tak za ręce, tak no chodzili po dróż-
kach. To już mówili my: „Uważajcie, bo Bójki ido” to oni tak sie trzymali wszystkie, 
tak o, za ręce. I tak szli za ręce całą drogą i nie pytali, czy ktoś idzie czy nie. Pchali 
sie na grande. No i chodzili my po dróżkach. Było tych dróżek dwadzieścia osiem 
i było czternaście potem drugiego dnia. Do spowiedzi trzeba było iść. Zaraz jak my 
tam przyszli na Kalwarie, to każdy sobie szukał miejsca już do spania. Przeważnie 
po ogrodach spali, bo nie było tak jak teraz tych domów.
[JB] Proszę pani, my to znaczy kto?
[SZ] To znaczy wszyscy ludzie tutaj jak stąd od nas, i Polacy, i ze światu przyjeż-
dżali przecież też, no, nie tylko tutaj o, z naszych tych ...
[JB] Z Krasiczyna, stąd?
[SZ] Z Krasiczyna. No i z Krasiczyna, z Tarnawiec, no wszystko stąd, cała para-
fia. Bo do krasiczyńskiegó kościoła należało dwanaści kościołów tutaj. Chodzili 
ze Zalesia, z Tarnawic, z Chołowic, tam z tegój z Mielnowa, tak jak teraz, o.
[JB] Ale to były cerkwie przed wojną, na Kalwarię jak szli – osobno czy razem?
[SZ] No, to każdy miał swoje kompanie. Krasiczyn miał swoją, jakaś tam chorą-
giew, napisane „Krasiczyn” i przewodnik taki szed i nas prowadził. A Kurytniki 
szli ze swojo kompanio, Tarnawce swojo kompanio. Ale później razem wszyscy 
sie tam zbierali, na tych nabożeństwach.
[JB] A w jakim języku śpiewali?
[SZ] Różnie śpiewali. My po polsku, oni po rusku. […] Oni śpiewali, jak chcieli. 

Stanisława Zybińska [SZ], Krasiczyn 2003, TN UMCS 1416A;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

 7. O pieśniach śpiewanych podczas pielgrzymek na Kalwarię
[JB] A pani pamięta, jak śpiewali podczas pielgrzymki na Kalwarię Pacławską?
[SZ] No, to co po polsku, to pamiętam. A to co po rusku, to panu powiem. Tylko 
jedno przypominałam sobie kiedyś, to co oni śpiewali. Zaraz, zaraz, jak to jest? 
„Matko nasza, Matko”, nie, „Maryjo Matko, idemo do Tebe, szczoby Ty” Zaraz, 
ja musze se przypomnieć, chwileczke. 
 Maryjo Matko, idemo do Tebe,
 szczoby Ty po smerti wziała nas do sebe.
 My Tia wzywajem i ruki podnosym,
 spasaj nas, spasaj, choserno [?] prosim.

To pamiętam, co oni śpiewali, bo ja jeszcze byłam taka dziewczynka, nie? Se to 
wzięłam do głowy, bo oni tu takie mieli na głowie wianuszki. To chusta pod brode 
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powiązana. Mężczyźni tu w różnych kapeluchach takich o, i to mnie ciékawiło, 
jak młoda byłam, to o.

Stanisława Zybińska [SZ], Krasiczyn 2003, TN UMCS 1416A;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

8. Pielgrzymi kalwaryjscy śpiewali w swoim języku
[JB] A proszę pani, na Kalwarię Pacławską jak szli i śpiewali, to osobno czy ra-
zem, Polacy i Ukraińcy?
[SZ] No, to jak szli z kompaniami, prosze pana, to tak kompania szła, śpiewała 
sobie po polsku, ci śpiewali po rusku, a jeszcze Czechy chodzili przecież, to też 
śpiewali sobie znów swoim językiem. I taka była mieszanina, że trudno było usły-
szeć, co śpiewaju. Troszkie tu posłuchali my tej pieśni, troszki tu i tak my sami 
uczyli sie śpiewać po troszki do naszej tam piosenki jakiejś tam. Bo śpiewali 
i w Leżajsku, Matka Boska była tam, śpiewali do Matki Leżajskiej, jak tam sie 
ubjawiła gdzieś na polu Matka Boska. Chłop orał ...

Stanisława Zybińska [SZ], Krasiczyn 2003, TN UMCS 1416A;  
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

9. Witanie i żegnanie Kalwarii
[SZ] Jak my wchodzili na Kalwarie, to było jeszcze kawałeczek tej drogi, ja wiem, 
tak jak stąd dalej jak do kościoła, no to nasza kompania idzie cała. Tak już chwa-
ła Bogu, weszli my na górę, bo my szli przez Wiar [rzeka], przez wode trzeba było 
iść tutaj tędy. Nie wiem, czy pan kiedy był tam?
[JB] Byłem, byłem.
[SZ] To tak, kto miał parę groszy jeszcze tak o na boku, to tam na jedzenie trzy-
mał, czy na mszy dać, to tam jeszcze siadł na ten wóz i przejechał przez wode, 
a kto nie, to tam szli przez wode i na drugie strony i do Góry Kalwaryjskiej. Jak 
my już wyszli tam całkiem na góry i było już tylko kawałeczek, tam był święty, 
oj, nie święty tylko Adam i Ewa, była figurka i tam druga figurka. Niektórzy szli 
taki młodzi, nie wiem, kto im to powiedział, że jak zęby ich bolą, trzeba ugryźć 
troszki tego muru z Adama czy z Ewy. Na co to było, czy to taka [!] zabobon, 
nie wiem. To jak my już tam wyszli na góre, to my wtedy śpiewali: „Witamy cię 
Kalwaryjo, miejsce święte wybrane, na tej górze, w tym klasztorze Matki naszej 
kochanej”, to my śpiewali, jak my wchodzili. I „Błogosław nas, Panienko, na-
sza miła Patronko”.
[JB] Dobrze, dobrze, jeszcze koniec tego? Niech pani dokończy.
[SZ] No to takie zwrotki tam. To to ten [...] tak wszystko nie pamiętam od razu. 
Jak my odchodzili, to znów żegnali my się, to znów to śpiewali my. Też jak my 
wyszli już z kościoła, ksiądz nas pobłogosławił i wtedy ta nasza komapnia, tak jak 
mówi o swoich kompaniach, ale też niejedni byli już pobłogosławione, odchodzi-
li ze śpiewem, drudzy podchodzili pod ten schodek tego klasztoru, znów ksiądz 
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błogosławił i ze śpiewem odchodzili. I tak każda kompania osobno szła. Jedni do 
dnia wychodzili, jedni w południe, jedni [później].

Stanisława Zybińska [SZ], Krasiczyn 2003, TN UMCS 1416A; 
rozmowa z Jerzym Bartmińskim [JB]

10. „Modlę się do Matki Boskiej, ale serce Pana Jezusa jest na pierwszym 
miejscu”
Jak byłam mała, to strasznie chciałam pójść do zakonu sercanek. Strasznie uwiel-
białam serce Pana Jezusa. Ja tak nie miałam takiej modlitwy szczerej do Matki 
Boskiej jak do serca Pana Jezusa. I jestem w ogóle wielbicielką Serca Jezusa, nie 
wiem dlaczego. Owszem, modle sie, prosze bardzo, modle sie do Matki Boskiej, 
różaniec co dzień odmawiam, ale serce Pana Jezusa to jest na pierszym miejscu. 

Zofia Kozak, Krasiczyn 1998, TN UMCS 1231A

11. O świętych obrazach w domu
Prosze pana, bo tera nie ma mody, wie pan, wieszać tyle obrazów. Przedtym to 
kiedyś był obraz na obrazie, a teraz ni ma tego. Teraz, widzi pan, wisi serce Pana 
Jezusa, tam są zdjęcia i tu jest Święty Ojciec i koniec. I tam jest krzyż i wystarczy. 

Zofia Kozak, Krasiczyn 1998, TN UMCS 1231A 

Wykaz informatorów:
Bartmiński Stanisław ks., ur. 1936 w Przemyślu, zam. Krasiczyn [SB]
Kozak Zofia ur. 1924  w Korytnikach, zam. Krasiczyn [ZK]
Martyńska Emilia, ur. 1935 w Śliwnicy, zam. Śliwnica, gm. Krasiczyn [EM]
Prokopski Bogdan, ur. 1948 w Komarze k. Krasiczyna, zam. Krasiczyn [BP]
Przewodniczka NN po zamku w Krasiczynie
Rodzeń Józefa ur. 1933 w Tarnawcach, zam. Tarnawce, gm. Krasiczyn [JR]
Sus Wanda ur. 1953 w Przemyślu, zam. Przemyśl [WS]
Sus Zuzanna ur. 1924 we Wrzawach koło Tarnobrzegu, zam. Krasiczyn [ZS]
Śmigielski Jan ur. 1918 w Reczpolu, zam. Chołowice, gm. Krasiczyn [JŚ]
Więcek Medard [brak danych], zam. Dybawka, gm. Krasiczyn [MW]
Właścicielka restauracji „Impresja” w Krasiczynie [W]
Zybińska Stanisława ur. 1917 [brak danych]  [SZ]

Informatorami byli również mężczyźni i kobiety, których dane nie są nam 
znane. W tekście występują jako: NN1, NN2, K, M.
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FIDES ET LITTERAE. AUTOUR DE LA LITTÉRATURE 
POLONAISE D’EXPRESSION LATINE

Docteure ès lettres, spécialiste en littérature religieuse, Katarzyna Janus mène 
des recherches sur la littérature ancienne, polonaise et néolatine, dont l’étendue 
va de l’époque médiévale jusqu’au XVIIIe siècle. Depuis 2013, dans ses publi-
cations, on observe un certain intérêt qu’elle porte à l’étude du motif de l’Esprit 
Saint dans la culture et la littérature polonaises. 

Actuellement, Katarzyna Janus occupe un poste de professeure associée  
à l’Académie Jan Długosz à Częstochowa (Institut d’études polonaises).

Le livre Słowo – religia – kultura. Studia Neolatina (fr. Verbe1 – religion – 
culture. Studia Neolatina) est un recueil d’articles publiés dans les années 2009-
2014, portant sur la littérature néolatine et, dans certaines mesures, polonaise. Les 
articles – en tant que textes d’interprétation – comprennent des analyses de textes 
anciens. On y voit des hymnes médiévaux anonymes à côté de textes baroques 
signés par des auteurs tels que Maciej Kazmierz Sarbiewski (l’un des meilleurs 
poètes polonais d’expression latine) et Jan Rachtamowicz Cynerski (poète latin 
baroque peu connu). Le recueil ne se limite pourtant pas aux études de textes 
médiévaux ou bien baroques, puisqu’il comporte également des écrits abordant la 
thématique de la réception de textes anciens à l’époque moderne, autant du point 
de vue traductologique (étude comparée de traductions polonaises d’hymnes 
latins médiévaux dans l’entre-deux-guerres), que philosophique et théologique 
(encyclique Fides et ratio du pape Jean Paul II).

Le contenu du livre a été divisé en trois parties : la première (Medievalia) réunit 
des études relatives à la culture médiévale, la deuxième (Sarbieviana) comporte 
des interprétations de textes de Maciej Kazimierz Sarbiewski, la troisième (Varia) 

1 Allusion au prologue de l’Évangile selon saint Jean.
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englobe des réflexions sur divers textes (textes baroques, médiévaux, traductions, 
discours théologiques).

Le premier cycle d’articles s’ouvre par un texte qui amorce la question 
d’hymnes médiévaux : Piętnaście dni gniewu w hymnie średniowiecznym «De 
Extremo Iudicio». Tekst,  przekład, objaśnienia. Le texte débute par une vague 
comparaison entre deux hymnes médiévaux : Dies irae de Thomas de Celano 
et De Extremo Iudicio d’un auteur anonyme. C’est la description de ce dernier, 
qui devient l’objectif principal de l’étude, ce qui, sans doute, contribue à une 
meilleure connaissance du texte peu connu jusqu’à présent. En outre, l’auteure 
tâche à donner au lecteur une reproduction de l’édition de l’hymne en question2. 
Accompagné d’une traduction polonaise (23 quatrains au total), le texte latin 
possède pourtant quelques défauts, voire fautes typographiques, à savoir : strophe 
5 : sie au lieu de sic ; strophe 9, vers 2 : Instrumentis bellicis non sic laberentur 
(ce vers a été répété) au lieu de Turres, domus oppida cuncta destruentur ; 
strophe 21 : Caclique au lieu de Caelique. Le texte de l’édition est suivi d’une 
esquisse dans laquelle l’auteure essaye de repérer des textes sources possibles de 
l’hymne De Extremo Iuditio traitant sur la prophétie des quinze jours (prophétie 
concernant de terribles événements qui précéderont le Jour du Jugement).  
À côté des sources bibliques, l’auteure mentionne deux textes qui auraient été 
utilisés (directement ou indirectement) à la conception de l’hymne : l’Évangile 
des Hébreux3 (texte apocryphe) et, rédigée en latin au XIIIe siècle, par Jacques 
de Voragine, la Légende Dorée. Les deux textes mentionnent la prophétie des 
quinze jours. Katarzyna Janus n’omet pas le fait que ce motif était également une 
inspiration aux artistes du Moyen Âge (l’article reproduit deux gravures, p. 21, 
22, qui représentent les prophéties du premier et du sixième jour). 

Le deuxième article Hermeneutyka milczenia w kilku utworach religijnych 
polskiego średniowiecza. «Żywot Pana Jezu Krysta» Baltazara Opecia, kazania 
Peregryna z Opola constitue un texte intéressant dans lequel l’auteure aborde 
une thématique concernant l’actualisation de l’anthropologie du silence dans la 
littérature religieuse-médiévale, latine et polonaise. L’entrée en matière représente 
l’évocation d’un traité d’Albertano da Brescia: Ars loquendi et tacendi, une 
espèce de centon, regroupant plusieurs extraits puisés de divers auteurs. Non sans 
raison, le traité est considéré par Katrzyna Janus comme un texte représentatif 
grâce auquel on peut avoir une idée de comment les gens de l’Europe du XIIIe 
siècle percevaient le silence. On passe ensuite à la littérature polonaise. À titre 

2 Le texte latin est donné d’après l’édition suivante : Analecta hymnica medii aevi. Pia dicta-
mina. Reimgebete und Leselieder des Mittelalters. Sechste Folge. Aus Handschriften und Wiegen-
drucken herausgegeben von Clemens Blume S. J., Leipzig 1899, p. 294-296.

3 Le texte de l’Évangile des Hébreux n’est pas parvenu jusqu’à nos jours, comme le signale 
Katarzyna Janus, mais, grâce à une catéchèse celtique du 9e siècle, nous sommes en mesure de dire 
que le texte mentionnait la prophétie des quinze jours précédant le Jour du jugement.
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d’exemple, on y voit deux textes d’étude abordés : des sermons latins4 d’un 
dominicain silésien, Pérégrin d’Opole (XIIIe/XIVe siècle), et l’un des livres les 
plus anciens conçus en polonais Żywot Pana Jesu Krysta de Balthazar Opec 
(XVe/XVIe siècle). Les deux œuvres représentent respectivement deux types 
de littérature (la littérature savante latine et celle populaire vernaculaire). Ils 
trouvent leur inspiration dans la Bible et en sont une interprétation en s’inscrivant 
dans l’herméneutique sacrée médiévale. Katarzyna Janus étudie les deux sources 
en y repérant des extraits d’interprétations bibliques qui concernent directement 
le silence. Dans le cas de Pérégrin d’Opole, l’analyse porte sur les exempla5 qui 
illustrent des interprétations bibliques données par le frère prêcheur. Pour ce qui 
est de l’œuvre polonaise Żywot Pana Jezu Krysta6, l’étude se limite au chapitre 
77 : Jezusa miłego pokorne milczenie. Comme le souligne l’auteure de l’article, 
le traité possède des fonctions mystagogiques et vise à populariser, par le biais 
du polonais, les questions théologiques, peu accessibles aux illitterati dont la 
connaissance du latin était ou mauvaise, ou nulle. Le chapitre 77 rappelle la 
conversation que Pilate eut avec Jésus juste avant sa condamnation à mort.

Malgré les atouts évidents de l’article qui aborde une question intéressante 
du point de vue non seulement littéraire, mais aussi anthropologique, le texte 
(pour ce qui est des notes en bas de page) possède pourtant quelques fautes de 
typographie, à savoir : dans la note 36 (p. 33) on lit dixie au lieu de dixit, ensuite 
inqies au lieu de inquies ; dans la note 37, la citation grecque de la Septante est 
dépourvue de signes diacritiques. 

La contextualisation biblique du lexème grec καιρός constitue une ouverture 
du troisième article du cycle Medievalia, intitulé Kairós powtórnego przyjścia. 
Średiniowieczne imaginaria. Des observations philologiques se trouvent ici 
accompagnées de remarques de nature théologique sur la parousie du Christ, 
faisant fond sur des textes du Nouveau Testament à côté de textes patristiques. 
Le καιρός de la parousie du Christ, comme l’écrit Katarzyna Janus, s’exprime en 
deux phases dans l’hymnographie médiévale : d’un côté, il s’agit de l’imaginaire 
d’événements précédant le Jugement dernier, de l’autre, d’une vision de 
l’inexprimable beauté de la Jérusalem céleste. Pour ce qui est de la première 
phase, l’auteure se sert, à titre d’exemple, de la prophétie des quinze jours dont il 
était question plus haut. Ensuite, pour illustrer d’exemples la seconde phase, elle 
évoque Canticum, quo incitantur servi Dei ad caelestem Patriam desiderandam 
dont le texte intégral a été reproduit à la fin du texte (34 strophes au total). Les 
citations tirées de l’hymne, qui illustrent la vision du ciel, sont données en 

4 Peregryn z Opola, Kazania De tempore i De sanctis, éd. J. Wolny, trad. J. Mrukówna, Kraków 
– Opole 2001.

5 Sur exemplum, cf. T. Szostek. Exemplum w polskim średniowieczu, Warszawa 1997. 
6 Żywot Pana Jezusa Chrystusa Stworzyciela I Zbawiciela rodzaju ludzkiego wedle ewangeli-

stów świętych, z rozmyślaniem nabożnym doktorów pisma Świętego, krótko zebrany przez X. Balta-
zara Opecia, wedle edycji Jana Hallera roku 1522, éd. S. Polkowski, Gniezno 1884.
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polonais. Malheureusement, le texte latin de l’hymne n’est pas libre de fautes de 
frappe, ce qui constitue un défaut majeur du texte. Par exemple, dans le titre, on 
lit QNO INCITANTNR au lieu de QUO INCITANTUR, etc. Ceci étant dit, il faut 
retenir que l’article, nonobstant ces fautes, aide à mieux comprendre, par le biais 
de l’hymnographie, la mentalité eschatologique, si caractéristique de l’époque 
médiévale chrétienne.

Parmi plusieurs textes proposés dans le livre, il y en a deux qui, aux yeux 
d’une personne intéressée à la littérature ancienne, mériteraient, peut-être, une 
attention spéciale. Les textes font partie du troisième cycle Varia. Si le premier: 
Jana Rachtamowicza Cynerskiego Pieśń wotywna (1640) – barokowy wyraz czci  
i modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej traite sur un poème peu connu, l’autre 
intitulé : Średniowieczne hymny « na warsztacie » twórców Dwudziestolecia. 
Studium porównawcze aborde la question des traductions polonaises d’hymnes 
médiévaux latins.

Le premier article, évoqué ci-dessus, débute par la présentation de la silhouette 
d’un auteur polonais d’expression latine, Jean Rachtamowicz Cynerski, peu 
connu de nos jours. On voit ensuite le contenu de l’hymne mis en relief, à savoir : 
les pérégrinations de l’icône de la Vierge Noire, à partir du moment légendaire 
de sa création par saint Luc, jusqu’au moment historique de sa rénovation qui eut 
lieu en 1430, ordonnée par le roi Władysław Jagiełło. L’article relate l’histoire 
des pérégrinations en s’appuyant sur des exemples tirés du poème (extraits 
latins juxtaposés à leurs traductions polonaises). La narration poétique de 
Rachtamowicz Cynerski aboutit à une prière lyrique adressée à la Vierge Noire, 
qui fait preuve non seulement de dévotion mariale, mais aussi de patriotisme, 
comme l’affirme Katarzyna Janus. La prière engobe : la patrie, la famille royale, 
tous les États, c’est-à-dire : le Sénat, l’Académie, les savants, la jeunesse, bref, 
tout ce qui contribue au bien de la patrie. L’auteure de l’article termine par donner 
la traduction polonaise de la narration poétique intégrale de Jean Rachtamowicz 
Cynerski.

L’article Średniowieczne hymny «na warsztacie» twórców Dwudziestolecia. 
Studium porównawcze entame la matière en évoquant, de manière générale, le 
travail difficile du traducteur de textes poétiques. Les années 1930 témoignent 
d’un intérêt spécial que portaient certains traducteurs aux hymnes médiévaux 
latins. Plusieurs d’entre eux travaillaient simultanément sur les mêmes textes 
latins. Ces traducteurs sont : Bronisław Gładysz, Tadeusz Karyłowski, Jan 
Piwowarczyk, Józef Birkenmajer, Leopold Staff, Jadwiga Gamska Łępicka. 
Le choix des hymnes latins Veni Creator Spiritus, Te Deum laudamus est très 
intéressant, étant donné leur présence dans la liturgie de la messe ; inutile de 
dire que leurs traductions sont connues et chantées aujourd’hui par les fidèles. 
Reste aussi la question de l’hymne, comme genre littéraire, dont la forme est 
assez difficile à traduire, vu qu’elle comporte non seulement du pathétique, mais 
aussi de la poésie, comme on le lit dans l’article. Par la suite, on passe à l’étude 
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comparée, très intéressante, traitant diverses traductions des mêmes textes latins. 
En annexe à cet article, on trouve les textes latins suivis des traductions officielles 
utilisées dans la liturgie catholique, en Pologne.

En conclusion, on peut constater que le livre, perçu en son ensemble, malgré 
ses défauts typographiques, se présente comme un recueil intéressant, portant sur 
la littérature néolatine, considérée sous des aspects religieux. Il faut reconnaître 
que le recueil propose au lecteur une lecture de textes anciens qui, vu leur 
intertextualité et la polyphonie culturelle, exigent une attention particulière et la 
mise en contexte permanente. 

Le livre de Katarzyna Janus Słowo – religia – kultura. Studia Neolatina est 
une contribution intéressante aux études polonaises et médiévales, puisqu’il 
reproduit, traduit et commente des œuvres peu connues, dont la lecture pourrait 
être une inspiration de mener des recherches ultérieures sur la littérature polonaise 
d’expression latine. À l’époque actuelle, il est très difficile à un(e) chercheur(e) 
de trouver des champs de recherches peu explorés, étant donné l’état actuel – 
parfois très avancé – des connaissances en plusieurs matières, sans mentionner le 
cas des sciences humaines, voire des études littéraires. C’est pourquoi les livres 
qui contribuent au développement des connaissances sont toujours accueillis 
avec enthousiasme.





ROCZNIK PRZEMYSKI t. 53 
LITERATURA I JĘZYK z. 2 (21) 2017

JUSTYNA GAŁUSZKA (Kraków)

KILKA UWAG W KWESTII KAZNODZIEJSTWA 
PRZEMYSKIEGO FRANCISZKANINA 

KONRADA KAWALEWSKIEGO

Badanie kaznodziejstwa epoki staropolskiej przeżywa w ostatnich latach swój 
renesans, choć na Zachodzie prace poświęcone temu zjawisku są o wiele bardziej 
różnorodne niż w Polsce. Największym zainteresowaniem na rodzimym gruncie cie-
szy się kaznodziejstwo, omawiane w syntetycznych lub monograficznych dziełach, 
w których skupiano się przede wszystkim na języku, stylistyce i symbolice kazań. 
Agnieszka Gocal w swojej książce zajmuje się twórczością Konrada Kawalewskie-
go, franciszkanina-reformaty, żyjącego w Przemyślu na przełomie XVIII i XIX w1. 
Kazania, które zostały poddane analizie w recenzowanej pracy, zostały wygłoszone 
w latach 1810-1822 w przemyskiej katedrze; część z nich została wydana drukiem 
w Przemyślu (1814-1832), w drukarni Jana Gołębiowskiego, część pozostaje w rę-
kopisach, które „wciąż czekają na dogłębną analizę” (s. 12). Niewątpliwie podjęty 
temat wart jest uwagi historyków i literaturoznawców, wypełnia dotychczasową lukę 
w opracowaniach na temat oratorstwa duchownego. Autorka nie wyjaśnia, dlacze-
go nie uwzględniła w swojej analizie kazań rękopiśmiennych, a jedynie drukowane 
zbiory. Dokonuje jednak porównań między ich różnymi wersjami, co stanowi jeden 
z najciekawszych wątków pracy i interesujące studium pracy kaznodziejskiej.

Książka składa się z krótkiego, siedmiostronicowego wstępu, pięciu rozdzia-
łów, zakończenia, bibliografii i indeksu osób. We wstępie autorka przedstawia 
dość wybiórczo stan badań nad twórczością kaznodziejską (nie odwołuje się 
np. do żadnych opracowań obcojęzycznych2), wymienia ostatnie prace na ten 
temat, jednak nie przywołuje ich w przypisach, umieszczając tam tylko dzieła po-
wstałe 25 lat temu, nie zaś najnowsze opracowania (m.in. Filipa Wolańskiego3). 

1 Agnieszka Gocal, Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawa-
lewskiego (1758-1832), Przemyśl 2016, Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk  
w Przemyślu, ss. 226. Fragmenty z omawianej pracy przytaczam dalej w tekście głównym, podając 
obok cytowanego ustępu numer strony w nawiasie.

2 M.in. E.Ch. Dargan, A History of Preaching. From the close of the Reformation period to 
the end of the nineteenth century, 1572-1900, Grand Rapids 1970; J.B. Schneyer, Geschichte der 
katolischen Predigt, Freiburg 1969. 

3 F. Wolański, Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej 
schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw, Toruń 2012.



234 JUSTYNA GAŁUSZKA

Duża część wstępu skupia się na przedstawieniu kaznodziejstwa staropolskiego 
w okresie oświecenia i omówieniu podejmowanych przez nie tematów. Badaczka 
zwraca uwagę na odmienność sposobów formułowania wypowiedzi, argumenta-
cji i przekazywanych treści w społecznościach wielkomiejskich, małomiastecz-
kowych i wiejskich. Autorka nie omawia jednak źródeł wykorzystanych w pracy 
oraz ich przydatności dla podjętego tematu, poza krótką refleksją nad kazaniami 
samego Konrada Kawalewskiego. Niewątpliwie mankamentem pracy jest brak 
zarysowania tła historycznego i społecznego miasta. Nie mogę zgodzić się rów-
nież ze stosowaniem ciągłych odniesień do czasów stanisławowskich bez zazna-
czenia, że zakonnik pracował w zupełnie innych warunkach niż jego poprzedni-
cy. Agnieszka Gocal nie wspomina bowiem o utracie państwowości przez Rzecz-
pospolitą, mimo że Przemyśl został włączony do Austrii już w 1772 r. Nie jest 
wobec tego jasne, jaki kraj ma na myśli autorka, pisząc: „działalność polityczna 
reformata (sic!), tworzącego na peryferiach, z dala od umysłowego centrum[…]” 
lub „jego działalność jako kaznodziei i zakonnika pełniącego odpowiedzialne 
funkcje przypadła bowiem na początek XIX wieku i wiązała się z trudnościa-
mi wynikającymi z sytuacji politycznej, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita”  
(s. 12). Przecież Rzeczpospolita od 1795 r. formalnie zniknęła z mapy kontynentu 
europejskiego, zaś sam Przemyśl znalazł się w rękach austriackich już w 1772 r.! 

W części zatytułowanej „Kaznodziejstwo oświeceniowe – rekonesans”  
(s. 15-70) Autorka wprowadza kilka numerowanych podrozdziałów (chociaż 
określenie „rozdział” nie pojawia się ani w spisie treści, ani w dalszej części 
pracy). Na ośmiu stronicach przedstawia zarys teorii kaznodziejstwa. Opiera się 
on głównie na rozważaniach Mieczysława Brzozowskiego i odwołuje do zmian 
zachodzących w kaznodziejstwie pod wpływem oświecenia, stanowi zatem re-
kapitulację dotychczasowych badań w tej dziedzinie. Agnieszka Gocal w sposób 
niewystarczający odwołuje się do opracowań z zakresu literaturoznawstwa, je-
dynie w przypisach odsyła czytelnika do wybranych pozycji, nie ocenia również 
ich przydatności dla prowadzonych przez siebie badań. Dopiero na stronie 22 
wspomina, że „na koncepcję teologii pastoralnej w Polsce wpływ miała polity-
ka zaborców, w szczególności zaś austriackiego”. Nie są to jednak jej konsta-
tacje, lecz wnioski zaczerpnięte z literatury. Następnie zostaje zaprezentowana 
problematyka kazań oświeceniowych, jednak mamy tutaj do czynienia z pewną 
niekonsekwencją. Autorka nie informuje czytelnika, czy ma na myśli oświecenie 
w Europie, czy w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. Ostatecznie otrzymujemy 
streszczenie podstawowych elementów oświeceniowego oglądu świata. Agniesz-
ka Gocal krótko omawia zagadnienie sceptycyzmu religijnego, deizmu, mate-
rializmu, ateizmu etc. Przedstawia też problemy społeczne i ekonomiczne (np. 
związki między poszczególnymi grupami społecznymi, koncepcje fizjokratyzmu 
i merkantylizmu), które zajmowały ważne miejsce w kaznodziejstwie. Odwo-
łuje się również do kwestii politycznych, zaangażowania Kościoła w propagan-
dę działalności  króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie korzysta jednak 
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z wielu opracowań dotyczących tego zagadnienia4. Przywołane są przykłady 
z kazań z epoki stanisławowskiej, w których odnoszono się zarówno do kwestii 
religijno-moralnych, jak i politycznych. W jednym akapicie Autorka informu-
je czytelnika o zmianie problematyki podejmowanej przez kapłanów w okresie 
porozbiorowym. Nie wyczerpuje to zagadnienia, które powinno zostać należy-
cie uwypuklone i wykorzystane jako podstawa do omawiania twórczości kazno-
dziejskiej Kawalewskiego.

W trzecim podrozdziale Gocal dokonuje klasyfikacji kazań, powołując się 
na ustalenia Andrzeja Jana Zakrzewskiego5 oraz Mieczysława Korolki6. Wyod-
rębnione zostają tutaj kazania tematyczne i kazania homilijne, których w epoce 
oświecenia było stosunkowo niewiele. Autorka, omawiając te dwa rodzaje, nie 
odnosi ich do twórczości reformaty. Dopiero w dalszych częściach książki znaj-
dujemy te dwa określenia stosowane zamiennie (s. 79). Jednak najczęściej dla 
twórczości Kawalewskiego używane jest samo określenie „kazanie”. 

Kolejna część pracy została poświęcona krótkiemu przedstawieniu postaci 
Konrada Kawalewskiego. Gocal podaje podstawowe informacje o tej osobie na 
podstawie biogramów encyklopedycznych oraz ustaleń innych badaczy (m.in. 
J.S. Pelczara). Cenne jest wykorzystanie archiwaliów Zakonu Franciszkanów 
Reformatów w Krakowie. Następnie przedstawia historię prowincji reformatów 
oraz klasztoru w Przemyślu. W dalszej części wyliczone zostają wydane drukiem 
zbiory z kazaniami Kawalewskiego, który, zdaniem Autorki, „był niezwykle pra-
cowitym kaznodzieją” (s. 80). Niestety, czytelnik nie wie, na jakiej podstawie 
została postawiona ta teza. Autorka nie przedstawia swojej opinii na szerszym 
tle, ani twórczości franciszkanów, ani innych kapłanów zakonnych lub diece-
zjalnych. Porównuje tematykę podejmowaną przez przemyskiego reformatę 
z twórczością jego współbrata – Józefa Męcińskiego, który opublikował około 
30 tomów kazań, cieszących się w XIX w. dużą popularnością. Agnieszka Gocal 
pisze również o wydawcy kazań Kawalewskiego i niespodziewanie kończy rys 
biograficzny kapłana obszernym cytatem z kroniki klasztornej o jego śmierci, 
w żaden sposób go nie komentując.

Niewątpliwie najciekawszą część książki stanowi analiza kazań reformaty, 
wygłoszonych w latach 1810-1822. Autorka skupiła się na czterech problemach: 
odpieraniu zarzutów „libertynów, deistów i masonów” (s. 85-97), konieczności 
odnowy moralnej i obyczajowej polskiego społeczeństwa (s. 97-111), przymio-

4 M.in. A.J. Zakrzewski, Kształtowanie opinii publicznej w XVIII w. na przykładzie działalnoś-
ci kaznodziejskiej Michała F. Karpowicza (1714-1803), „Przegląd Humanistyczny”1978, nr 12,  
s. 56-57; idem, Idee Oświecenia w kazaniach polskich. (Studium literacko-socjologiczne), Często-
chowa 1986; M. Ślusarek, Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej – inspiratorzy, twórcy, odbior-
cy, „Napis” 1995, seria II, s. 101-117; eadem, Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Napis” 1994, seria I,  s. 135-152. 

5 A.J. Zakrzewski, Idee Oświecenia w kazaniach polskich: (studium literacko-socjologiczne), 
Częstochowa 1986. 

6 M. Korolko, O prozie Kazań sejmowych Piotra Skargi, Warszawa 1971. 
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tach kobiet (s. 111-142) oraz wizji stosunków społecznych (s. 142-164). Pierwszy 
podrozdział został opublikowany jako osobna rozprawa, o czym dowiadujemy 
się z przypisu numer 203 na stronie 85. Objętościowo zarówno artykuł, jak i pod-
rozdział liczą 12 stron. Nasuwa się zatem pytanie: dlaczego Autorka włącza te 
rozważania do swojej książki? Czy nie powinna skupić się na innych sprawach, 
poruszanych przez Kawalewskiego w jego twórczości? W omawianym podroz-
dziale wielokrotnie oddaje ona głos swojemu bohaterowi: często cytuje jego po-
glądy dotyczące prądów wolnomyślicielskich, skupiając się przede wszystkim 
na najczęściej pojawiających się w jego kazaniach opiniach o znaczeniu rozumu 
jako narzędzia poznawania i pojmowania religii. Omawia również jego stanowi-
sko wobec popularnej wówczas filozofii, krytykę libertynów i zwolenników reli-
gii naturalnej. Ilustruje te wywody przykładami z twórczości reformaty, ale nie-
stety nie stosuje przypisów, które umożliwiłyby zlokalizowanie cytatów. Wspo-
mina, że kaznodzieja: „kilkakrotnie odniósł się do poglądów libertynów” (s. 92), 
ale ponownie nie umieszcza stosownego przypisu. Podobna sytuacja ma miejsce 
podczas analizy opinii Kawalewskiego na temat masonerii. Autorka stwierdza, 
że większość elit oświeceniowych należała do masonerii. Ponownie nasuwa się 
pytanie ‒ na jakiej podstawie wysnuła tę tezę: własnych badań, literatury, a może 
stereotypów? Wspomina o loży masońskiej, założonej przez marszałka nadwor-
nego koronnego i kasztelana krakowskiego Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha 
ok. 1755 r. w Dukli. Nie powołuje się jednak ani na biogram w Polskim słowniku 
biograficznym autorstwa Marii Czaplińskiej, ani na jej książkę (wydaną już pod 
nazwiskiem Czeppe) Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycz-
nego Jerzego Augusta Mniszcha 1750-1763 (Warszawa 1998). Autorka podaje za 
Martą Deszczyńską informacje o liczbie księży-masonów w Warszawie w latach 
1818-1820. Chciałoby się zapytać: „i cóż z tego”? Trudno przecież porównywać 
wpływy masonerii w Warszawie i Przemyślu. Agnieszka Gocal, po omówieniu 
reakcji duchowieństwa katolickiego na zjawisko masonerii oraz zasług cesarza 
Franciszka II Habsburga w zwalczaniu tego ruchu, w dwóch zdaniach podsumo-
wuje swoje ustalenia dotyczące refutacji przemyskiego reformaty.

Następnie Autorka przedstawia kolejny aspekt twórczości Kawalewskiego, 
dotyczący konieczności odnowy moralnej i obyczajowej społeczeństwa. Nie za-
rysowuje jednak choćby szkicowo obrazu społeczności Przemyśla, jej proble-
mów itp. Gocal odsyła czytelników jedynie do książki Waleriana Kramarza Lud-
ność Przemyśla w latach 1521-1921 (Przemyśl 1930); następnie wymienia tytuły 
kazań reformaty, które dotykały ważnych problemów społecznych: pijaństwa, 
próżniactwa, kłamstwa, kradzieży itp. Przedstawia kolejno opinie na temat hu-
laszczego stylu życia, zabaw i rozrywek godnych potępienia, nadmiernego spo-
żywania trunków, czytania książek zakazanych przez Kościół. Często w tekście 
znajdujemy dygresje dotyczące poglądów oświeceniowych twórców: Ignacego 
Krasickiego, Hugona Kołłątaja. Czy miały one służyć jako tło dla przedstawienia 
myśli Kawalewskiego? Moim zdaniem są one zbyt obszerne i nie zawsze dosto-
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sowane do danej problematyki. Bardziej interesujące i trafne byłoby odniesienie 
poruszanych przez reformatę problemów do ówczesnej sytuacji w Przemyślu, 
borykania się z problemami alkoholizmu, hulankami i zabawami, które przyczy-
niały się do demoralizacji społeczeństwa. Czy kaznodzieja trafnie zdiagnozował 
problemy trapiące ówczesnych przemyślan?

W trzecim podrozdziale zostają przedstawione poglądy Kawalewskiego na 
rolę kobiet w różnych dziedzinach życia. W swoich kazaniach skupiał się on 
przede wszystkim na cnotliwym wychowaniu panien, przygotowywaniu ich do 
małżeństwa, przy jednoczesnym wypełnianiu surowych nakazów. Zalecał ko-
bietom skromność, wystrzegania się okazji do grzechu, unikania kontaktów 
z mężczyznami itp. Wskazywał również na rolę rodziców w kształtowaniu 
postaw i charakterów młodych dziewcząt. Wielokrotnie stwierdzał wyższość 
życia w czystości panieńskiej niż w małżeństwie. Wypowiadał się również na 
temat wdów, którym zalecał zachowanie czystości, sumienne wykonywanie 
obowiązków, częstą modlitwę, przebywanie w kościołach, spowiadanie się, 
unikanie zabaw i godne życie. Najczęściej jednak duchowny poruszał proble-
matykę małżeństw. Kładł duży nacisk na zachowywanie poprawnych stosun-
ków między poszczególnymi członkami rodziny – za to odpowiedzialna była 
przede wszystkim kobieta. Agnieszka Gocal trafnie konkluduje, że swoimi 
przekonaniami Kawalewski nie wyróżniał się na tle epoki. Autorka szeroko 
omawia kwestię edukacji kobiet w okresie oświecenia, czerpiąc przede wszyst-
kim z H. Kołłątaja i I. Krasickiego, w mojej opinii zbyt obszernie, gdyż nie do 
końca odpowiada to poglądom Kawalewskiego na zagadnienia związane z po-
zycją kobiet w ówczesnym społeczeństwie, które wyrażał w swoich mowach. 
O wiele ciekawszy aspekt, czyli porównanie z kazaniami innych kapłanów tego 
okresu, zostaje ograniczony do jednego akapitu. Interesujące byłoby porów-
nanie poglądów reformaty z opiniami kaznodziejów przemyskich lub szerzej 
– galicyjskich. Następnie przedstawiono opinie Kawalewskiego na temat mał-
żeństwa, wzajemnych obowiązków małżonków, roli kobiety i mężczyzny w ży-
ciu społecznym. Dziwić może powołanie się w przypisie na artykuł dotyczący 
życia społecznego dwudziestolecia międzywojennego (s. 127, przypis 294). 
Jak słusznie zauważyła Gocal, zmiany w tej sferze życia nie były rewolucyjne, 
ale czy nie lepiej byłoby odwoływać się do literatury poświęconej zakresowi 
czasowemu, którego dotyczy omawiana praca? Autorka w interesujący spo-
sób przedstawia problematykę konfliktów małżeńskich, separacji, rozwodów 
oraz życia rodzinnego, troski o potomstwo i jego wychowanie. Następnie, do-
syć niespodziewanie, przechodzi do omówienia poglądów Kawalewskiego na 
zabobony, wróżby itp. Zapewne przyczyną umieszczenia tego typu rozważań 
w tym podrozdziale był związek owych praktyk z kobietami, choć moim zda-
niem fragment ten lepiej pasowałby do podrozdziału wcześniejszego. W pod-
sumowaniu tej części zabrakło mi rozwinięcia opinii Autorki, wprawdzie traf-
nie zarysowanej, o bohaterze jej książki, i próby odpowiedzi na pytania: jaki 
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człowiek i kapłan wyłania się z kazań reformaty? Jakie ma poglądy, co sądzi 
o otaczającym go świecie? Czy jego kazania są adekwatne do sytuacji dziewięt-
nastowiecznego, prowincjonalnego miasta galicyjskiego?

W czwartym podrozdziale zostały przedstawione kazania dotyczące kształto-
wania relacji społecznych. Autorka zarysowuje szerokie tło, wyjaśniając zainte-
resowanie kapłanów tą tematyką oraz najważniejsze zagadnienia podejmowane 
przez kaznodziejów. Po tym obszernym wstępie (s. 142-155) omawia problema-
tykę podejmowaną przez Kawalewskiego. W swoich kazaniach zwracał się on 
do mieszkańców miasta, zatem to o relacjach między nimi mówił najczęściej. 
Rozpatrywał zależności między służącymi a panami, ich wzajemne powinności, 
w oparciu o Ewangelię. Nauczał o konieczności dostrzegania w sługach ludzi, 
którym należy się opieka i troska nie tylko o potrzeby doczesne, ale również o ży-
cie duchowe. Autorka trafnie stwierdza, że reformata nie wyróżniał się w swoich 
poglądach na tle pozostałych kapłanów, a jedynie nie podejmował niektórych 
tematów związanych z rozwojem ekonomicznym, zmianami w prowadzeniu go-
spodarstw, gdyż dotyczyły one głównie majątków ziemskich i nie byłyby zrozu-
miałe dla mieszkańców Przemyśla. 

Następnie Autorka podejmuje próbę analizy kazań drukowanych i rękopi-
śmiennych. Informuje czytelnika, że w Archiwum Zakonu Franciszkanów-Re-
formatów w Krakowie znajduje się ponad 150 niepublikowanych kazań i homilii. 
Rodzi się zatem pytanie: dlaczego ten materiał nie został chociaż częściowo wy-
korzystany podczas analizy treści kazań wygłaszanych przez reformatę? Agniesz-
ka Gocal bardzo ciekawie przedstawia proces powstawania kazań, uważnie śledzi 
pracę Kawalewskiego nad tekstami, widoczną w rękopisach. Konfrontuje formę 
rękopiśmienną i drukowaną, zauważając niekiedy dość istotne zmiany: usuwanie 
licznych pytań retorycznych, bezpośrednich zwrotów do adresata i niektórych 
dosadnych sformułowań. Niezwykle interesujące są fragmenty poświęcone sztu-
ce oratorskiej reformaty i jego pracy nad kazaniami nie tylko w warstwie reto-
rycznej, ale i merytorycznej. Uważam, że jest to bardzo ciekawa część książki  
A. Gocal, choć i tutaj podsumowanie jest zdecydowanie zbyt krótkie.

W dalszej kolejności Autorka bada poetykę kazań zakonnika. Przedstawiony 
zostaje typowy układ kazania, od którego przemyski reformata w swoich utwo-
rach nie odchodził. Różnice odnaleźć można w budowie kazania tematycznego 
i homilii. W sposób interesujący przedstawiona została ta problematyka, opatrzo-
no ją licznymi i trafnie dobranymi przykładami. Wspomniano również o innych 
kategoriach kazań (m.in. hagiograficznych), które dopiero czekają na opracowa-
nie.

Niestety, czytelnika może rozczarować zakończenie, liczące niespełna cztery 
strony. Autorka w niezwykle oszczędny sposób podsumowuje wyniki swoich ba-
dań. Zaznacza wyraźnie, że wiele spraw pozostaje niejasnych: biografia reforma-
ty, jego poglądy dotyczące ówczesnej sytuacji politycznej itp. Postuluje również 
konieczność podjęcia badań nad kazaniami hagiograficznymi, które uznaje za 
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ciekawy i ważny element twórczości Kawalewskiego. Moim zdaniem ta część 
wymagałaby rozwinięcia i próby odpowiedzi na pytanie, być może prozaiczne, 
ale istotne z punktu widzenia podejmowanej przez autorkę problematyki: jakim 
kapłanem był Konrad Kawalewski? Czy jego kazania odzwierciedlały problemy 
społeczne mieszkańców Przemyśla, a może były od nich oderwane i stanowiły 
jedynie pokaz oratorstwa i przysłowiową „sztukę dla sztuki”? Czy swoimi poglą-
dami, nakazami i zakazami trafiał on do serc i umysłów słuchaczy? Jaka jest war-
tość artystyczna tych kazań, czy wyróżniają się one na tle sztuki kaznodziejskiej 
tego okresu? Czy duchowny zapisał się pozytywnie w pamięci mieszkańców, co 
stanowiłoby kolejny argument dla badania twórczości tego konkretnego kapłana?

Podsumowując, należy stwierdzić, że Agnieszka Gocal podjęła się trudnego 
i ciekawego tematu. Kaznodziejstwo pozostawało przez długie lata poza sferą 
zainteresowań historyków i literaturoznawców. Bez wątpienia cenne jest również 
przywrócenie przemyskiej społeczności pamięci o jej kapłanie. Nie ukrywam, że 
podczas lektury brakowało mi odniesień do ówczesnej sytuacji Przemyśla, szcze-
gólnie podczas omawiania problematyki relacji społecznych i konieczności od-
nowy moralno-obyczajowej społeczeństwa. Autorka często uciekała w dygresje, 
niekiedy zbyt długie i niewiele wnoszące do właściwej narracji. Niektóre tezy 
mogą budzić zdziwienie, gdyż nie zostały opatrzone odpowiednimi przypisami 
i trudno je zweryfikować. Niestety czytelnik nie otrzymuje informacji, jakimi 
kryteriami kierowała się Gocal podczas wyboru kazań reformaty. Również po-
dział zastosowany w zasadniczej części książki może budzić zastrzeżenia. Czy 
nie byłoby lepiej połączyć wątków obyczajowych i traktujących o kształtowaniu 
relacji społecznych w jedną całość? Jak już zaznaczałam, autorka chętnie oddaje 
głos swojemu bohaterowi, rzadko komentując obszerne cytaty, wyraźnie unika-
jąc wyrażania swoich opinii, a skromne podsumowania poszczególnych części 
są, moim zdaniem, niewystarczające. Za interesujące uważam rozdziały traktu-
jące o porównaniu kazań rękopiśmiennych i drukowanych oraz o ich warstwie 
poetyckiej. Autorka wielokrotnie nie umieszcza stosownych przypisów podczas 
przywoływania cytatów ze źródeł (m.in. ss. 106, 114, 128, 157). W bibliografii 
jako pierwsze powinny zostać wymienione materiały rękopiśmienne, następnie 
drukowane. Nie rozumiem kategorii „źródła i materiały uzupełniające” – w jakim 
celu została ona wydzielona? Niewątpliwie korzystanie z książki ułatwiłby wy-
kaz skrótów, których w tekście pojawia się dosyć dużo. Pomimo tych wątpliwo-
ści praca Agnieszki Gocal stanowi interesujące studium poświęcone twórczości 
kaznodziejskiej przemyskiego kapłana. 
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Współcześni badacze literatury, historii i kultury coraz chętniej sięgają po 
teksty dotyczące praktyki dnia codziennego, odsłaniające fragmenty przestrze-
ni prywatnej. Diariusze, pamiętniki, listy, zapiski, autobiografie – formy te, 
niewpisujące się w konwencje i gatunki literackie oraz niespełniające warunku 
obiektywnego przekazu historycznego, przez długi czas były niedoceniane przez 
humanistykę. Książka Memuarystyka w dawnej Polsce1, gromadząca studia nad 
egodokumentami powstałymi pomiędzy XVI a XIX wiekiem, ilustruje nie tylko 
skalę zainteresowania naukowego tego rodzaju piśmiennictwem, ale też różno-
rodność podejmowanych tematyk i strategii badawczych. 

Niniejszy tom jest dziewiątym z publikowanej przez Uniwersytet Pedago-
giczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serii poświęconej dawnej 
literaturze użytkowej. Jak zapowiadają we wstępie Redaktorzy tomu, ma on sta-
nowić „kolejny etap służący pełniejszemu rozpoznaniu różnego rodzaju egodo-
kumentów z terenów dawnej Rzeczpospolitej” (s. 7). Praca pod redakcją Piotra 
Borka, Dariusza Chemperka i Anny Nowickiej-Struskiej zawiera dwadzieścia je-
den artykułów naukowych, które konsekwentnie łączy podejmowana tematyka, 
zaś otwiera ją artykuł Stanisława Roszaka, poświęcony przeglądowi metodologii 
stosowanych w Europie do badań nad szeroko pojętą memuarystyką. Interesująco 
wypada zwłaszcza podjęta przez autora próba uściślenia terminologii. Zwracając 
uwagę na różnorodność używanych określeń w pracach międzynarodowych ze-
społów (egodokument, samoświadectwo, piśmiennictwo przestrzeni prywatnej, 
piśmiennictwo w pierwszej osobie, life writing), autor proponuje termin „archi-
wum pamięci” jako najszerszą kategorię, obejmującą wszystkie rodzaje piśmien-
nictwa prywatnego. Dopełnieniem tych systematyzujących rozważań jest artykuł 
Bożeny Popiołek, w którym autorka podejmuje próbę umiejscowienia i oceny 
wartości „drobnych” egodokumentów doby staropolskiej – raptularzy, luźnych 
notatek, parapamiętników. Podkreśla także, że są one nieocenionym źródłem dla 
badań dotyczących życia codziennego szlachty. 

1 Memuarystyka w dawnej Polsce, red. P. Borek, D. Chemperek, A. Nowicka-Struska, Col-
legium Collumbinum, Kraków 2016, ss. 363. Odwołania do omawianej pracy sygnalizuję dalej 
w tekście głównym.
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Piśmiennictwo przestrzeni prywatnej z natury rzeczy skoncentrowane jest na 
osobie – tej, która pisze, czy też tej, która jest adresatem lub przedmiotem opisu. 
Wśród kolejnych prac w omawianym tomie znajdują się studia przybliżające kon-
kretną postać w świetle prywatnej twórczości. Za sprawą artykułu Rafała Wójcika 
poznajemy bliżej postać szesnastowiecznego lekarza i burmistrza poznańskiego, 
Kaspra Goskiego, który nabywszy w czasach studenckich zwyczaju czynienia no-
tatek, pozostał wierny temu przyzwyczajeniu prawdopodobnie przez resztę życia. 
Autor artykułu wydobywa na światło dzienne „momenty” pokazujące różne aspekty 
życia Goskiego, z których największe wrażenie wywierają te, które ukazującą jego 
czułość i przywiązanie do córek i żony. Teresa Chynczewska-Hennel zwraca z kolei 
uwagę na momenty i sytuacje, których autor memuaru – Albrycht Stanisław Radzi-
wiłł – nie opisał, mimo iż z całą pewnością był ich świadkiem i uczestnikiem. Au-
torka kieruje uwagę na fakt, iż pamiętnikarze doby staropolskiej niechętnie opisują 
te elementy rzeczywistości, które są im dobrze znane i wydają się równie oczywiste 
dla innych. Tym także tłumaczy lakoniczny opis spotkań i uroczystości, w których 
uczestniczył Radziwiłł. Innemu przedstawicielowi tego rodu, Januszowi Radzi-
wiłłowi, poświęcony jest kolejny artykuł. Dariusz Milewski przygląda się, w jaki 
sposób współcześni opisywali i oceniali w swoich listach i pamiętnikach tę, jedną 
z najbardziej kontrowersyjnych w historii Polski, postać. Dzięki studium Marioli 
Jarczykowej prześledzić możemy przebieg dwutygodniowej podróży Bogusława 
Kazimierza Maskiewicza, której celem był udział w uroczystościach koronacyjnych 
Jana III Sobieskiego poprzedzonych pogrzebem dwóch poprzednich królów. Autor-
ka zauważa, iż Maskiewicz zdaje dokładną, acz selektywną relację z tych niezwy-
kłych wydarzeń: najpierw z przebiegu „funeralnej pompy” (s. 112), następnie zaś 
z ceremonii koronacji. Valentyna Sobol przygląda się Diariuszom podróżnym Filipa 
Orlika, analizując je pod kątem historii życia prywatnego, zaś Jolita Sarcevičiene 
omawia roczne zapiski Antoniego Kazimierza Sapiechy, przybliżając czytelnikowi 
codzienne życie jego rodziny. Rolf Fieguth omawia – na bogatym materiale źródło-
wym – autobiograficzne wątki w Carmina Franciszka Dionizego Kniaźnina. Wska-
zuje na kontrastowe przedstawienia, za pomocą których kreowana jest postać poety, 
zauważając, że sprzeczności są programem całego tomu Carmina. 

W tomie znajdują się także opracowanie podejmujące tematykę „doświadczania 
miejsca” przez dawnych pamiętnikarzy. Są to zarówno teksty poruszające proble-
matykę pamięci miejsca, czy zbiorowej pamięci, jak i tematykę podróży, konfron-
tacji tego, co znane, swoje z tym, co nowe i obce. Mirosław Lenart koncentruje się 
na opisywanych w pamiętnikach i diariuszach wrażeniach z podróży do Padwy. Za-
uważa, analizując opisywane trasy turystyczne, iż dla wielu przybyszów z terenów 
Rzeczpospolitej wizyta w Padwie miała znaczenie prestiżowe, zaś szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się obiekty sakralne. Artykuł Anny Nowickiej-Struskiej 
dotyczy pamięci miasta zachowanej w lubelskich mirakulach dominikańskich. Au-
torka analizuje teksty pod kątem związków narracji z miastem i sposobu, w jaki 
teksty budowały pamięć kulturową i komunikacyjną. Piotr Borek na podstawie wy-
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branych mieszczańskich diariuszy z połowy XVII wieku przedstawia interesujący 
obraz rzeczywistości oblężonego miasta i jego mieszkańców. Autor wskazuje, że 
w opisach życia w oblężonym Lwowie widoczne jest nie tylko przerażenie miesz-
kańców, ale także ich męstwo, patriotyzm i głębokie przywiązanie do miejsca. 
Kolejne teksty stanowią ciekawe zestawienie postrzegania opozycji „swój-obcy” 
z dwóch perspektyw. Katarzyna Puzio przedstawia obraz Anglii i Anglików, jaki 
wyłania się z dzienników Juliana Uryna Niemcewicza. Najbardziej frapującą cechą 
tegoż obrazu jest fakt, że dla Niemcewicza głównym kryterium, wedle którego 
oceniał opisywanych Anglików, był ich stosunek do sprawy polskiej. Jak zauważa 
autorka, uniknął dzięki temu kontynentalnych stereotypów, według których Bry-
tyjczycy mieli być dumni, flegmatyczni i wyrachowani. Z kolei Regina Lubas-Bar-
toszyńska przygląda się obrazowi Polski i Polaków w tekstach autobiograficznych 
pisarzy obcych XX i XXI wieku. Autorka wskazuje szereg autorów wspominają-
cych o Polsce i Polakach, porządkując zebrany materiał według kryterium chrono-
logicznego i „nasycenia” polskością.  

Warto zwrócić uwagę na artykuły przybliżające czytelnikowi „kobiecą” me-
muarystykę, pokazującą staropolską rzeczywistość widzianą z nieco innej per-
spektywy. Artykuł Dariusza Chemperka przywołuje niezwykle barwną postać 
pierwszej polskiej pamiętnikarki, zabobonnej, kochliwej i żywiołowej „medy-
cyny doktorki i okulistki” – jak sama o sobie pisała Salomea Pilsztynowa (zob.  
s. 188). Autor studium, analizując opisy podróży Pilsztynowej w kontekście jej 
problemów z autoidentyfikacją i poszukiwaniem miejsca autobiograficznego, po-
dejmuje interesującą próbę patrzenia na tekst jej pamiętnika przez perspektywę 
geopoetyki. Małgorzata Chachaj dokonuje przeglądu twórczości pamiętnikarskiej 
kobiet doby stanisławowskiej. Z prezentowanych przykładów wynika, że teksty 
te, choć mają różny charakter, pokazują fascynujące wycinki z życia, osobowość 
i aspiracje autorek, stając się dla współczesnego badacza i czytelnika szansą na 
bliższe poznanie sposobu, w jaki osiemnastowieczne kobiety doświadczały ota-
czających je świat.  Kolejna kobieca narracja, którą poznajemy dzięki artykuło-
wi Bożeny Mazurkowej, to relacja z podróży Walerii Tarnowskiej. Tarnowska 
jawi się w swoich pismach nie tylko jako czujna i baczna obserwatorka odmien-
nych realiów i zwyczajów – pokazuje także subtelnie wyrażony zmysł krytyczny 
wobec tak zwanego wielkiego świata. Daleka od bezrefleksyjnych zachwytów 
nad życiem toczącym się w Paryżu czy Rzymie, potrafiła z dużym wyczuciem 
analizować swoje przeżycia powstałe pod wpływem zetknięcia z konkretnym 
miejscem. Klaudia Smaza przygląda się autobiograficznej relacji Wirydianny Fi-
szerowej, zwracając uwagę przede wszystkim na związek osoby z przestrzenią 
– konkretnymi regionami i miastami. Autorka pokazuje przykłady przestrzennej 
wyobraźni Fiszerowej, wskazując jednocześnie na nowe możliwości odczytania 
i interpretacji dawnej memuarystyki. W artykule Doroty Żołądź-Strzelczyk ana-
lizowane są fragmenty pamiętników staropolskich dotyczące dzieciństwa. Tema-
tyka ta poruszana jest w memuarystyce na trzech płaszczyznach: pamiętnikarz 
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opisuje wspomnienia z własnego dzieciństwa, obserwacje tego okresu u wła-
snych dzieci, bądź u dzieci z otoczenia. Autorka artykułu przedstawia fragmenty 
tekstów pokazujące w przejmujący sposób, jak – pomimo upływu setek lat – 
bliskie są doświadczenia ludzi dotyczące fundamentalnych przeżyć, takich jak 
oddzielenie od rodziców czy śmierć dziecka. 

Egodokumenty to także niezastąpione źródło wiedzy na temat praktykowanych 
zwyczajów i zachowań, interesujące tym bardziej, że oprócz informacji o faktach, 
informują także o odczuciach i emocjach towarzyszących konkretnym wydarze-
niom. Dzięki tekstowi Moniki Żeromskiej-Ciesielskiej czytelnik może dowiedzieć 
się, jaką rolę w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich i pozy-
cji społecznej odgrywało otrzymywanie i wręczanie darów. Umacnianie swojego 
miejsca w hierarchii poprzez przysparzanie sobie sprzymierzeńców i zjednywa-
nie „interesantów” stosownymi upominkami było sposobem tyleż kosztownym, 
co niezwykle skutecznym. Elementem szlacheckiej obyczajowości był też sposób 
świętowania karnawału. Tomasz Ciesielski kreśli obraz niezwykle bujnych i boga-
tych w towarzyskie atrakcje zapustów szlacheckich i magnackich, jaki wyłania się 
z Opisu obyczajów Jędrzeja Kitowicza i diariuszów z okresu saskiego. Jak wyni-
ka z przytaczanych opisów, czterdziestodniowy post poprzedzały huczne zabawy, 
nadwyrężające majątek, zdrowie i – bywało – obyczajność sarmackich rodzin. 

Podsumowując – Memuarystyka w dawnej Polsce zainteresuje nie tylko ba-
daczy literatury i historii. Może ona stać się frapującą lekturą dla każdego czy-
telnika zaciekawionego tematem życia codziennego w dawnej Polsce. Równie 
usatysfakcjonowany będzie czytelnik poszukujący w tej książce tematu osobi-
stego doświadczenia przestrzeni, jak i kobiecego widzenia świata i doświadcza-
nia siebie. Pozycja ta posiada wiele cennych walorów, do których należą przede 
wszystkim wysoka wartość naukowa zamieszczonych tekstów, szeroka perspek-
tywa postrzegania analizowanych utworów oraz zróżnicowanie podejmowanych 
tematów przy jednoczesnej konsekwencji w podążaniu za główną myślą zbioru. 
Rozpiętość czasowa omawianych pamiętników jest imponująca – co stanowić 
może pewną kontrowersję, gdyż zapowiadana w tytule „dawna Polska” repre-
zentowana jest także przez memuarystykę wieku XIX, a nawet – idąc tropem 
ostatniego artykułu w tomie – wieku XXI. 

Ta szeroka perspektywa czasowa usprawiedliwiona jest – w mojej opinii – 
intencją Redaktorów, by możliwie najpełniej zaprezentować stan nowych badań 
nad egodokumentem. Do publikacji warto sięgnąć, poszukując odpowiedzi na, 
jakże istotne dla badacza memuarystyki, pytania: jaki wpływ na tekst ma osoba 
piszącego i sytuacja, w jakiej się znajduje? Czego możemy się dowiedzieć o pa-
miętnikarzu i jego czasach analizując to, co napisał, na równi z tym, co postano-
wił ominąć? Jakie perspektywy badawcze otwierają się przed badaczem memu-
arystyki stosującym nowe metodologie badawcze? Z perspektywy czytelniczej 
najbardziej satysfakcjonujące jest chyba jednak to, że każdy artykuł uchyla rąbka 
osobistej tajemnicy, odsłania fragment prywatnej rzeczywistości. 
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O WINCENTYM POLU RAZ JESZCZE

 W 2015 roku nakładem Agencji Wydawniczej a Linea ukazał się obszerny tom 
studiów i szkiców poświęconych twórczości Wincentego Pola. Redaktorem zbioru 
jest Małgorzata Łoboz, znana i ceniona badaczka twórczości tego poety. Obrazy 
natury i kultura. Studia o Wincentym Polu1, bo tak brzmi pełny tytuł interesującego 
nas zbioru, to lektura zarówno dla czytelników zawodowo zajmujących się litera-
turą romantyzmu, jak również dla osób zainteresowanych nią nieprofesjonalnie.

Twórczość Wincentego Pola, przez lata traktowana marginalnie, na początku 
XXI wieku stała się atrakcyjnym obszarem badawczym. W związku z obchodami 
dwusetnej rocznicy urodzin poety zorganizowana została seria wydarzeń kultu-
ralnych i naukowych, których efektem są między innymi kolejne tomy pokon-
ferencyjne2. Należy do nich także publikacja Obrazy natury i kultura...  – efekt 
projektu badawczego Wincentego Pola studia z natury i krajobrazu, skupiający 
rozprawy autorów reprezentujących wiodące ośrodki naukowe. Nawet przy po-
bieżnej lekturze zwraca uwagę interdyscyplinarny charakter dzieła: odnajdziemy 
tu między innymi studia o charakterze literaturoznawczym, językoznawczym, hi-
storycznym, przyrodoznawczym oraz dotyczące geografii. Uwzględniono zatem 
niemal wszystkie dziedziny, którymi zajmował się Pol. Co interesujące, w recen-
zowanym tomie pojawiają się nawet opinie oceniające poglądy polityczne poety: 

Gdy w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku (zwanego „wiekiem Eu-
ropy”) indywidualne i zdecydowane cele polityczne zaczęły ujawniać narody sło-
wiańskie – Pol doskonale diagnozował problemy podzielonego kontynentu. (s. 21) 

 – zauważa na przykład jedna z autorek (Małgorzata Łoboz), inni badacze tak-
że podkreślają w swoich tekstach wyjątkowość osobowości i – wykraczających 

1 Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, pod red. Małgorzaty Łoboz, Agencja Wy-
dawnicza a Linea, Wrocław 2015, ss. 688.  Odwołania do omawianej pracy oznaczam dalej w teście 
głównym.

2 Rok 2007 ogłoszono rokiem Wincentego Pola, w związku z czym podjęto różne działania 
o charakterze naukowym, zorganizowano konferencje polonistyczne, geograficzne, wystawy, spo-
tkania w muzeum Pola w Lublinie. Efektem tych przedsięwzięć są między innymi tomy Wincen-
tego Pola fascynacje literaturą i krajobrazem, pod red. T. Piersiaka i A. Timofiejewa, Lublin 2010 
oraz Wincenty Pol (1807-1872): w służbie nauki i narodu, pod red. K. Grodzińskiej i A. Kotarby, 
Kraków 2010.
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poza stereotypowe wyobrażenia na temat zatrudnień literata –  osiągnięć Pola, 
często wskazując na jego zdolności dyplomatyczne oraz liczne kontakty z wybit-
nymi Europejczykami. 

 Tytuł tomu nawiązuje do tematyki, która od lat stała się znakiem rozpoznaw-
czym badań dotyczących Pola, a więc do relacji natura-kultura obecnej w jego 
twórczości. Zatem już na wstępie rodzi się pytanie, czy autorom udało się wnieść 
nowe treści do istniejącego już, dość obszernego, stanu badań. 

Trzydzieści trzy rozprawy składające się na interesujące nas dzieło uporząd-
kowane zostały w trzech kręgach problemowych: I. Geografia i podróżopisar-
stwo, II. Krajobraz i edukacja. Literackie aspekty twórczości geograficznej oraz 
III. W kręgu literatury, kultury i obyczaju. Pierwsza część, poświęcona geografii 
i podróżopisarstwu, stanowi wnikliwy, krytyczny osąd działalności poetyckiej 
i naukowej Pola. Jacek Kolbuszewski (Tatry w twórczości literackiej Wincentego 
Pola) rozprawia się z mitem poety – wybitnego znawcy Tatr, udowadniając, że 
wyobrażenie to jest sporym nadużyciem. Uczony konsekwentnie wskazuje błędy 
i niedociągnięcia w nawiązujących do tematyki tatrzańskiej tekstach Pola i kon-
kluduje: 

Wincenty Pol w pisaniu o Tatrach i góralach dopuszczał się nie tylko kon-
fabulacji, ale także pewnych mistyfikacji, do których w utworze par exel-
lence fabularnym, a nie naukowym, miał pełne prawo. (s. 39) [mowa o Ob-
razach z życia i natury – K.B.] 

Studium Kolbuszewskiego okazuje się zatem interesujące także jako przyczy-
nek do dyskusji na temat literackiej legendy Wincentego Pola. 

 Nieco inaczej do kwestii zgodności pomiędzy geografią Polski a geografią 
literacką Pola podchodzi Antoni Jackowski (Wincenty Pol – prekursor geografii 
religii w Polsce), który – podobnie jak Kolbuszewski – zauważa tu wiele nie-
ścisłości. Stwierdza na przykład: „Oceniając dzieło Pola z perspektywy 150 lat 
można oczywiście wykazać wiele uchybień, przede wszystkim geograficznych, 
wynikających głównie stąd, że autor nie wędrował osobiście po opisywanych 
terenach” (s. 127). Jednak, zdaniem badacza, rozliczne błędy popełnione przez 
Pola w opisach polskich krain geograficznych, choć mogą wpłynąć na nasze wy-
obrażenia o wiedzy geograficznej autora, nie powinny zaburzyć wizerunku głę-
boko religijnego poety-patrioty. Nie o realia bowiem chodzi. Do rangi symbolu 
w rozprawie Jackowskiego urasta jedno z wydarzeń z życia Wincentego Pola. 
Oto na przełomie lipca i sierpnia 1852 roku Pol zorganizował dla swoich studen-
tów wycieczkę w Tatry, podczas której ustawili oni w Dolinie Kościeliskiej krzyż 
z napisem „I nic nad Boga”. Śpiewali przy tym pieśni patriotyczne i religijne, 
co stało się pretekstem dla władz zaborczych do usunięcia inicjatora wyprawy 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednakże postawiony przez Pola krzyż stoi do 
dnia dzisiejszego.
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  Przywołane rozprawy wpisują się w biografizujący nurt badań nad twór-
czością Wincentego Pola. Jak wiadomo osiągnięcia naszego autora w dziedzinie 
geografii stale poddawane są w wątpliwość, choć ciągle brakuje szczegółowych 
studiów poświęconych tym kwestiom. Dlatego teksty krytyczne, oparte na dro-
biazgowej analizie topografii i toponimii, można uznać za cenne głosy przyczy-
niające się do naukowych weryfikacji i rozstrzygnięć, jeśli idzie o tę problematy-
kę. Wydaje się, że mogą być one interesujące także dla czytelników hobbystycz-
nie zainteresowanych obecnością wątków geograficznych w literaturze. Tego 
typu studiów nie brakuje w omawianym tomie.

Pojawiają się wśród autorów ostrożni badacze, którzy tak jak Joanna Pociask-
-Karteczka (Wincentego Pola ustalenia hydrograficzne. Próba oceny) i Krystyna 
Harasimiuk (Próba krytycznej oceny dorobku geograficznego i krajoznawcze-
go Wincentego Pola) zaznaczają w tytułach swoich rozważań, iż są one jedynie 
rodzajem rekonesansu badawczego. Mimo to wnikliwa interpretacja utworów 
i precyzja argumentacji sprawiają, że teksty te są bardzo wartościowe z perspek-
tywy czytelnika zainteresowanego tematem. Prace te są bowiem nie tylko cha-
rakterystyką dorobku Wincentego Pola ale też działaniem służącym usytuowaniu 
osiągnięć pisarza w kontekście współczesnego mu stanu nauki. Natomiast stwo-
rzone przez Grażynę Połuszejko Kalendarium podróży Wincentego Pola to do-
skonałe kompendium wiedzy, zbierające i porządkujące niektóre fakty związane 
z biografią autora Pieśni o ziemi naszej. Opracowanie to w sposób enumeratyw-
ny wskazuje kolejne etapy życia poety w powiązaniu z miejscami przez niego 
odwiedzanymi. Dotychczas nikt nie podjął się tak skrupulatnego zbadania tych 
wątków, a są to kwestie interesujące nie tylko dla literaturoznawców, lecz także 
dla historyków zainteresowanych dziejami poety w kontekście ówczesnych wy-
darzeń politycznych. Za bardzo cenne należy uznać tutaj także ustalenia pozwa-
lające wskazać, znajdujące realizację w tekstach literackich, metody badawcze 
Pola. Czytamy na przykład (J. Pociask-Karteczka, Wincentego Pola ustalenia 
kartograficzne): 

W opisach i analizach hydrograficznych posługiwał się [pisarz – K.B.] nie tylko 
słowem, ale również mapą. Opracowania reprezentują wysoki poziom naukowy; 
Pol wykorzystywał tabelaryczne zestawienia hydrologicznej oraz wyniki obserwa-
cji stanów wody. (s. 162)

W drugiej części tomu zatytułowanej Krajobraz i edukacja. Literackie 
aspekty twórczości geograficznej zgromadzone zostały teksty dotyczące przede 
wszystkim inspiracji i motywacji twórczych Wincentego Pola. Autorzy kładą 
szczególny nacisk na fakt, że Pol to jednocześnie poeta i geograf–naukowiec 
co wyróżnia go spośród pisarzy polskiego romantyzmu (J. Lyszczyna, Podróżo-
pisarstwo Pola na tle podróżopisarstwa romantycznego, s. 297 oraz M. Łoboz, 
„Krajowidoki” Wincentego Pola w kręgu estetyki romantycznej (inspiracje Józe-
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fa Kremera), s. 319). Refleksje zawarte w rozprawach włączonych do tej części 
recenzowanego tomu krążą częstokroć wokół zjawisk, które można by określić 
jako problem przynależności Pola do prądu romantycznego oraz kwestia źródeł 
jego literackiej wyobraźni. Stąd na przykład próby odpowiedzi na pytanie, czy 
dzieło autora Pieśni Janusza jednoznacznie wpisuje się w nurt romantycznego 
podróżopisarstwa. I tak na przykład Jacek Lyszczyna rozwiązuje ten dylemat na-
stępująco:   

Był [Pol – K.B.] niewątpliwie podróżnikiem po ojczystej ziemi, poznającym i opi-
sującym jej skrywane nieraz przed okiem wędrowca dyletanta tajniki, dlatego sta-
rał sie być świadomym geografem i etnografem, romantyczne wzloty zastępując 
w tych przypadkach rzeczowym opisem. (s. 309)

Trzecia część recenzowanego zbioru, najbardziej obszerna i zróżnicowana 
tematycznie, nosi tytuł W kręgu literatury, kultury i obyczaju. Zawarte w niej 
rozprawy autorstwa językoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, choć 
nawiązują do podejmowanej wcześniej problematyki, proponują nieco inną 
perspektywę badawczą. Na plan pierwszy wysuwa się tutaj przede wszystkim 
kwestia swoistości dzieła i osobowości Wincentego Pola w kontekście literatury 
i kultury jego czasów

Na przykład Władysława Książek-Bryłowa w znakomity sposób charaktery-
zuje idiolekt pisarza (Idiolekt Wincentego Pola, s. 581-602), Małgorzata Łoboz 
stawia pytanie o obecność w tej twórczości wątków biedermeierowskich (Trady-
cja i detale. Biedermeieryzm Wincentego Pola, s. 663-674), zaś Grażyna Połu-
szejko sięga po zapisy nutowe utworów „śpiewaka pieśni niedogranych” (Utwo-
ry Wincentego Pola w zapisach nutowych, s. 643-662)3.

Już przywołanie tych trzech rozpraw daje wyobrażenie o jakości podejmowa-
nej problematyki, która częstokroć zdecydowanie wykracza poza dotychczasowy 
obszar naukowej refleksji nas spuścizną Wincentego Pola. Można przy tym po-
wiedzieć, że recenzowany tom przyczynia się do nakreślenia nowych perspektyw 
badawczych, zwłaszcza że pojawiają się w nim próby częściowych rekonstrukcji 
tych dzieł pisarza, które zaginęły lub zostały zniszczone w czasie rabacji galicyj-
skiej w 1946 roku.  

Odpowiadając na postawione na początku tego krótkiego omówienia pytanie 
o nowatorstwo recenzowanego zbioru studiów, wypada jeszcze raz podkreślić 
jego bogactwo metodologiczne. Chociaż sam tytuł dzieła kieruje nas w stronę 
tematyki wielokroć już podejmowanej (natura-kultura), to sposób realizacji tych 
zagadnień, głęboko interdyscyplinarny charakter prezentowanych badań, pozwa-
la wykroczyć poza znane ustalenia dotyczące życia i twórczości Wincentego Pola. 
Bogactwo tematyczne tomu sprawia przy tym, że jest on interesującą propozycją 

3 Muzykę do utworów Wincentego Pola pisali m.in. Józef Sierosławski, Alfred Bojarski oraz 
Ignacy Komorowski.
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lektury i dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, i dla czytelników nie 
zajmujących się zawodowo prezentowaną problematyką.  Nie będzie przesadą 
konkluzja, że każda z sześciuset osiemdziesięciu ośmiu stronic składających się 
na dzieło Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu została wykorzy-
stana z pożytkiem dla działań naukowych i popularyzatorskich skupionych na 
spuściźnie nadal fascynującego romantycznego autora.    
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