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od naczelnego

Awięc wojna! Smutne to i tragicz-
ne. Czego się obawiano, nastąpiło. 
Konflikt zbrojny pomiędzy Rosją 

a Ukrainą, trwający od ośmiu lat, 24 lutego 
2022 roku osiągnął kolejny etap. Wojna 
rosyjsko-ukraińska różni się od dotychcza-
sowych, m.in. pod względem propagandy 
używanej przez zwaśnione strony, choć 
każda niesie to samo – śmierć i zniszczenie.

To kolejna z wojen, które co pewien czas 
wybuchają w różnych zakątkach świa-
ta, okrutna i bezsensowna, i jak każda, 
stanowiąca wielką porażkę człowieka. 
Głos największego autorytetu i przywódcy 
duchowego, nawołujący: „Trzeba odrzu-
cić wojnę, miejsce śmierci, gdzie ojcowie 
i matki grzebią swoje dzieci, gdzie ludzie 
zabijają swych braci, nawet ich nie wi-
dząc; gdzie potężni decydują, a biedni 
umierają”... – wydaje się, iż jest głosem 
wołającego na puszczy.

Pocieszające, że w tym ogromie zła dzieje 
się równocześnie tyle dobra... Najbliżsi 
sąsiedzi, ale nie tylko oni, okazują współ-
czujące serce, z pełnym poświęceniem 
pomagają. Jakże nieprzebrane są pokłady 
ludzkiej solidarności z uchodźcami. Rzesze 
wolontariuszy bezinteresownie ofiarowują 
swój czas. Miałem okazję doświadczyć 
ofiarnej pracy mieszkańców stolicy, choć 
nie tylko stolicy, na warszawskim Dworcu 
Centralnym. Niewyobrażalne wprost po-
święcenie osób od młodych po emerytów. 
Podobnie w całym kraju, jak Polska długa 
i szeroka; rodziny przyjmują pod swój 
dach uciekających z terenu Ukrainy, któ-
rych z każdym dniem przybywa. 

Decyzje rządzących Polską zapadły nie-
wiarygodnie szybko. Gościnnie otwar-
to granice i szerokim gestem popłynęło 
wielkie wsparcie dla osób z ukraińskim 
dokumentem tożsamości, wszak gdy woj-
na, wszystko inne schodzi na dalszy plan. 

Diametralnie inaczej wygląda kwestia 
repatriacji Polaków do Ojczyzny. Niejako 
w cieniu obecnych działań wojennych 
23 marca w Senacie RP odbyło się kolej-
ne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą, której 
przedmiotem obrad była kontynuacja 
dyskusji nad rekomendacjami raportu 
zatytułowanego: Instytucjonalny model 
samorządowej polityki repatriacyjnej. 
Ograniczenia i narzędzia wsparcia ze 
strony władz centralnych. 

Z perspektywy czasu widać, że „przy-
jęcie ustawy o repatriacji w 2000 roku 
nie miało na celu ułatwienia powrotu 
rodaków, lecz przeciwnie, służyło ograni-
czaniu repatriacji” – stwierdza krytycznie 
Michał Łajewski – jeden z uczestników 
posiedzenia w Senacie, na co dzień re-
daktor portalu informacyjnego dla re-
patriantów „Zapiski repatrianta” oraz 
kanału na YouTube „Re: Patria”, który 
próbuje pomóc tym, którzy pragną wrócić 
do kraju swoich Ojców.

Fakt ograniczenia repatriacji dobitnie 
pokazuje liczba wiz wydanych naszym 
rodakom w latach 2001-2004 na Ukrainie 
(odpowiednio: 381, 245, 77, 56) i Bia-
łorusi (140, 127, 43, 39) w porównaniu 
z następnymi latami, kiedy wydawano 
zaledwie około 20.-30. wiz rocznie. Kre-
sowianie starali się wskoczyć wtedy do 
„ostatniego wagonu”, bo wspomniana 
ustawa pozbawiła ich prawa do repatria-
cji. W czerwcu 2000 roku, w trakcie prac 
nad ustawą, prezes Wspólnoty Polskiej 
prof. Stelmachowski stwierdził: „Należy 
się zastanowić, czy w naszym narodo-
wym interesie jest ściąganie do Polski 
ludzi z dawnych Kresów Wschodnich. 
Moim zdaniem należy raczej wzmacniać 
znaczenie Polski na tamtych terenach”. 
Do czego doprowadziło takie butne po-
dejście, widzimy obecnie w statystykach 
i w wiadomościach z Białorusi – konklu-
duje Michał Łajewski.

Równocześnie wskazuje, że „los kreso-
wian niebawem podzielili i Polacy z Azji, 
choć Kazachstan ciągle wyglądał znacznie 
lepiej od reszty, będąc de facto jedynym 
krajem, którego mieszkańcy mieli jakiekol-
wiek szanse wyjazdu. W następnych latach 
Polska miała sfinalizować przygotowania 
do przystąpienia do Unii Europejskiej, jed-
nak nieprzemyślane rozwiązania ustawy 
o repatriacji, brak spójnej wizji i narzędzi 

kontrolnych doprowadziły do totalnego 
zaniedbania całego procesu i spektaku-
larnego spadku liczby powracających 
Polaków ze Wschodu [...]. Mało tego, że 
obóz rządzący pęka z dumy, sprowadzając 
żałosne kilkaset repatriantów rocznie, 
to jeszcze ma tupet nazywać to uspraw-
nieniem i kilkukrotnym zwiększeniem 
tempa repatriacji”.

Polacy na Wschodzie pisali do gminnych 
władz w całym naszym kraju: „Rodacy, 
pomóżcie nam w przeprowadzce, przyj-
mijcie nas!” – i otrzymywali setki pra-
wie identycznych odpowiedzi: „Niestety, 
nie mamy pieniędzy, nie mamy mieszkań, 
nie mamy możliwości”. Łza się w oku 
kręci. Jest przecież jakaś hierarchia troski 
o rodzinę, naród, o czym możemy przeczy-
tać w jednym z tekstów tej edycji „Ostoi” 
(zob. Patriotyzm, s. 8).

Do jakich wniosków doszli członkowie 
Komisji senackiej w macu 2022 roku, 
można sprawdzić sięgając po stenogram 
z posiedzenia, który zamieszczono na stro-
nie Senatu RP. Polecam również pełną wy-
powiedź M. Łajewskiego, zamieszczoną na 
portalu „Rzeczpospolitej”, który stara się 
naświetlić problemy związane z repatriacją 
w wydaniu polskim, równocześnie przywo-
łując przykłady krajów, jak choćby Izraela 
czy Niemiec, które w tym samym czasie 
sprowadzały tysiące (Izrael) i dziesiątki 
tysięcy (Niemcy) repatriantów. Państwa 
te pokazały, że da się bez pompy i patosu, 
bez politycznych zagrywek i próżnego 
gadania skutecznie sprowadzić swoich 
rodaków do macierzy.

Nie tylko warto powtarzać za jednym 
z Ojców Niepodległości: „Jesteśmy Pola-
kami – więc mamy obowiązki polskie”... 
Rzesze naszych rodaków, których przod-
ków tragiczny los rzucił na wschodnie 
rubieże Europy i Azji, nadal czekają na 
pomoc. 

Uchodźcy i repatrianci

Jestem Polakiem... nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni  
mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla 
mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej 
z nimi, niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, 
indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, 
że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, 
interesy Polski, jako całości, interesy najwyższe, dla których należy 
poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno.
Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie!

ireneuSz St. BruSki

1ostoja NR 1 (5) / 2022



3  Patroni roku 2022

4  Sutarski: Zaczęło się od ciszy

5  Piórem Ernesta Brylla: Pod namiotem

6  Bartnik: Patriotyzm

10  Bartkowski: Nadzieja i „iskierka dobra”

12  Urbankowski: Dziękuję Ci Ukraino

13  Sellars: Orędzie na Światowy Dzień Teatru

14  Sztumski: 55 lat Teatru Wielkiego

16  W obiektywie Mistrza Zielińskiego

17   Świegocki: Dwa skrzydła poezji  

Adama Mickiewicza – bunt i pokora

22   Stasiewicz: Z dalszej perspektywy 

widać lepiej...

28   Żylicz: Bohdan Hulewicz – zapomniany 

dowódca Powstania Wielkopolskiego (cz. 1)

34  Sutarski: Matka Boska bez dłoni

35  Malczewski romantyczny

36  Prandota: Elegancki świat w miniaturze

41  Ministerialny program: Czasopisma 2022

42   Paszkiewicz-Jägers: Bardziej sztuka czy 

społeczna interwencja?

46  Królikowska-Avis: Downing Street i Ukraina

48  Z księgarskiej półki – Biała Róża

49  Raina: Hitler. Koniec Legendy – cz. 5

54  Truszczyński: Od UB do UE

58   Czajkowski-Ładysz: Gwiazdozbiór Bliźniąt 

w Warszawskiej Operze Kameralnej

60  Przychodzki: Wystawa. I co dalej?

62  Bruski: Bytomski Konkurs

63  Kociołkowska: Rozwinąć skrzydła

64  Mendakiewicz: Moralność w Operze... 

65  Biernacki: Budzyński uszlachetnia

68  Mieczkowski: Wojna to otwarta rana...

69  Burczycka-Woźniak: Midrasz o Jonaszu

70  Kabaret Małgorzaty Todd

71  „Syberyjski Krakowiak” na Czyl Pazy

71 Leończyk: Polacy w Rosji

72 KGHM z pomocą Ukrainie 

72  Szarzyński: Apel o pomoc

na oKłaDCe

i strona: Małgorzata Chomicz, Arterie II, 

linoryt, 26,6x26,8 cm, 2013 ©

iV strona: Henryk Cirut, Zimowy pejzaż, 2017 ©

6

28

 issn 2719-9096

CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE

  ReDaKToR naCZeLnY: Ireneusz St. Bruski, tel. +48 531 507 527 
11-041 Olsztyn, ul. Kardynała Hozjusza 12/3, e-mail: ostoja-redakcja@wp.pl 
  KoLeGiUM ReDaKCYJne: Jerzy Biernacki, Dobrochna Bugiera (DTP), Bożena Kociołkowska, 
Radosława Pieniężna-Grabowska (korekta), Peter Raina, Stefan Truszczyński 

  sTała współpRaCa: Andrzej Bartkowski, Ernest Bryll, Marzena Burczycka-Woźniak,  
Małgorzata Chomicz, Aleksander Czajkowski-Ładysz, Wojciech Goljat, Agnieszka Karaś, 
Romuald Karaś, Elżbieta Królikowska-Avis, Anna Mendakiewicz, Anna Mieszczanek,  
Jerzy L. Okuniewski, Jakub Pańków, Joanna Paszkiewicz-Jägers, Mirosław Prandota,  
Lech L. Przychodzki, Zbigniew Sajnóg, Krystyna Stasiewicz, Edward W. Stańczak,  
Konrad Sutarski, Kazimierz Świegocki, Jan Tetter, Małgorzata Todd, Bohdan Urbankowski
  DRUK: BookPress
  wYDawCa: Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza, 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 70
 KonTo: Bank Pekao S.A. nr 92 1240 5598 1111 0011 0708 8906

  

14

42

17 22

donatorzy CzasoPisma „ostoja”
prof. Stanisław Gajewski • Bożena Kociołkowska • Elżbieta Królikowska-Avis • Małgorzata 
Niczuk • Radosława Pieniężna-Grabowska • dr Peter Raina • Hanna i Jacek Wegnerowie

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom naszego czasopisma. Państwa życzliwość jest dla nas 
niezwykle ważna! Redaktor naczelny

54

58

54

2 Czasopismo społeCzno-kulturalne

w numerze



Ignacy Łukasiewicz, Maria Konop-
nicka, Maria Grzegorzewska, Wan-
da Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, 

Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski 
patronują rokowi 2022. Sejm RP, podej-
mując uchwałę w tej sprawie, zdecydował 
o uhonorowaniu tych wybitnych postaci 
oraz epoki, która miała niepodważalny 
wpływ na kształtowanie polskiej tożsa-
mości narodowej.

W styczniu br. przypada 140. rocznica 
śmierci, a w marcu 200. rocznica uro-
dzin Ignacego Łukasiewicza (1822- 
-1882) – farmaceuty i przedsiębiorcy, 
pioniera przemysłu naftowego w Euro-
pie, filantropa i działacza niepodległoś-
ciowego. „Należy on do zaszczytnego 
grona Polaków, których działalność 
odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na 
rozwój naszej Ojczyzny, jak również 
całego świata” – podkreślili posłowie 
w uchwale. Z wykształcenia farmaceu-
ta, podczas pracy w aptece prowadził 
badania nad destylacją ropy naftowej, 
z której udało mu się wydzielić naftę. 

Wśród dokonań Łukasiewicza należy 
wymienić utworzenie na ziemiach pol-
skich pierwszej na świecie kopalni ropy 
naftowej w Bóbrce w powiecie krośnień-
skim, a następnie uruchomienie kilku 
rafinerii. Wynalazł on także lampę naf-
tową. Nie sposób nie wspomnieć zaan-
gażowania patriotycznego Łukasiewicza: 
udział w konspiracji podczas Powsta-
nia Krakowskiego, wsparcie finansowe 
Powstania Styczniowego i pomoc jego 
uczestnikom. Był on także filantropem 
i działaczem społecznym.

200 lat temu, w marcu 1822 roku, 
zmarł Józef Wybicki (ur. 29 września 
1747), autor polskiego hymnu narodowe-
go, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z ini-
cjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik 

prac wdrażających Konstytucję 3 Maja, 
współorganizator Insurekcji Kościusz-
kowskiej. W nadchodzącym roku będzie-
my obchodzić także 275. rocznicę jego 
urodzin oraz 225-lecie powstania Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech, która 
w dwudziestoleciu międzywojennym stała 
się naszym hymnem narodowym. „To 
Józef Wybicki z gen. Janem Henrykiem 
Dąbrowskim napisali odezwę do Polaków 
powołującą się na słowa Napoleona oraz 
stworzyli zręby Księstwa Warszawskiego” 
– napisali posłowie w uchwale.

120 lat temu, 1 kwietnia 1902 roku, 
w Petersburgu urodził się wybitny pisarz, 
publicysta, działacz emigracyjny – Józef 
Mackiewicz (zm. 31 stycznia 1985). Ten 
jeden z największych pisarzy polskich 
w swej twórczości przedstawiał życie 
mieszkańców pogranicza polsko-litew-
sko-białoruskiego na tle przełomowych 
wydarzeń historycznych i odwoływał się 
do tradycji wielonarodowej I Rzeczypo-
spolitej. Był nieprzejednanym wrogiem 
totalitaryzmów, szczególnie komunizmu, 
poszukiwał wszystkiego, co mogłoby 
łączyć mieszkańców Europy Środkowo-
-Wschodniej, w tym antybolszewicką 
opozycję w Rosji, na drodze ku wolności 
narodów. Izba ustanowiła pisarza patro-
nem 2022 roku, „uznając wielkość jego 
dorobku wytrwale wspierającego idee: 
niepodległości Polski, wolności i przy-
jaznego współistnienia narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej i niezłomnego 
oporu przeciwko komunizmowi”.

W maju 2022 roku będziemy święto-
wać 180. rocznicę urodzin Marii Sta-
nisławy Konopnickiej (1842-1910) 
– polskiej pisarki, poetki, tłumaczki 
i publicystki, twórczyni literatury dzie-
cięcej, która w swoich tekstach wyrażała 
sprzeciw wobec antypolskiej polityki 

zaborców. „Z tej okazji Sejm postanowił 
uhonorować jedną z najwybitniejszych 
pisarek w historii literatury polskiej, 
twórczynię Roty” – głosi treść uchwały 
przyjętej przez Izbę. Posłowie opisali 
w niej życiorys Konopnickiej oraz jej 
dorobek literacki: „Dokonała przełomu 
w polskiej literaturze dla dzieci, podno-
sząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny 
artyzmu. Za pomocą utworów literackich 
protestowała przeciwko antypolskiej 
polityce zaborców i niesprawiedliwości 
społecznej. Współorganizowała protest 
światowej opinii publicznej przeciwko 
niemieckim represjom wobec dzieci pol-
skich we Wrześni w latach 1901-1902 
i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła 
o prawa kobiet oraz pomagała uwię-
zionym z przyczyn politycznych przez 
rosyjskie władze”.

Również w maju będziemy obchodzić 
100. rocznicę utworzenia Państwowego 
Instytutu Pedagogiki Specjalnej, które-
go założycielką i patronką jest Maria 
Stefania Grzegorzewska (1887-1967) 
– działaczka społeczna, naukowiec, pe-
dagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsy-
cholog. Jak przypomniał Sejm w podjętej 
uchwale, mottem swojego życia i życia 
kolejnych pokoleń pedagogów specjal-
nych, specjalistów pracujących na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami uczyniła 
ona stwierdzenie: „Nie ma kaleki – jest 
człowiek”. Jej dzieła stanowią inspirację 
dla kolejnych badaczy i twórców akademi-
ckiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki 
edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej. Szczególną wartość nadała pracy 
nauczyciela-wychowawcy, którego widzia-
ła jako człowieka bogatego wewnętrznie, 
charyzmatycznego i empatycznego.

Ciąg dalszy na s. 4 
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30 lat temu, w maju 1992 roku, w drodze 
na swój dziewiąty ośmiotysięcznik, Kan-
czendzongę, zaginęła Wanda Halina 
Rutkiewicz-Błaszkiewicz (ur. 4 lute-
go 1943) – himalaistka, pierwsza Polka 
i trzecia kobieta na świecie, która zdobyła 
najwyższy szczyt świata – Mount Everest. 
W uchwale sejmowej przypomniano, że 
tego samego dnia, 16 października 1978 
roku, Karol Wojtyła został papieżem. Rok 
później w czasie wizyty w Polsce Jan Pa-
weł II powiedział do Wandy Rutkiewicz: 
„Dobry Bóg tak chciał, że tego samego 
dnia weszliśmy tak wysoko”. Rutkiewicz 
imponowała siłą, sprawnością fizyczną 
i niezwykłą inteligencją. Pokonywała 
bariery, została prekursorką kobiecych 
zespołów górskich, bo nie godziła się, by 
zdolne alpinistki „były wyłącznie brosz-
kami w męskich wyprawach”. Posłowie 
przypomnieli, że W latach 80. Wanda Rut-
kiewicz należała do „Solidarności”, działała 
też w opozycji antykomunistycznej.

Rok 2022 to również Rok Romanty-
zmu Polskiego, ustanowiony w 200. 
rocznicę wydania Ballad i romansów 
Adama Mickiewicza, które ukazały się 
w 1822 roku w Wilnie, zawarte w tomiku 
poetyckim, który wyznaczył początek 
polskiego romantyzmu. Wtedy po raz 
pierwszy ujrzały światło dzienne Ro-
mantyczność, Powrót taty, Świtezianka, 
Pani Twardowska, bez których trudno 
wyobrazić sobie ostatnich dwieście lat 
polskiej kultury.

Tak zrodziła się epoka, w której tworzy-
li genialni artyści, myśliciele i działacze 
polityczni, którzy w sytuacji narodowej 
niewoli stworzyli kraj duchowej wol-
ności, rozwinęli programy niepodle-
głościowe, a zarazem wynieśli polską 
literaturę, muzykę i malarstwo do rangi 
czołowych osiągnięć kultury europej-
skiej. Sejm przypomniał także innych 
najwybitniejszych twórców epoki ro-
mantyzmu: Juliusza Słowackiego, Zyg-
munta Krasińskiego, Cypriana Norwida 
w dziedzinie literatury, Fryderyka Cho-
pina i Stanisława Moniuszkę w muzyce, 
Piotra Michałowskiego i Jana Matejkę 
w malarstwie. 

Polski Parlament podkreślił, że „bez Mau-
rycego Mochnackiego i jego pism o wol-
nych Polakach, bez wieszczów Mickiewicza 
i Słowackiego, pochowanych w królewskich 
kryptach, bo Polacy uznali, że królom Polski 
są równi, nie byłoby Legionów Piłsudskiego 
czy Powstańców Warszawskich. To z ro-
mantyzmu wyrósł nowoczesny mesjanizm 
Jana Pawła II i unikatowy w dziejach świata 
ruch «Solidarność»”.

isB, MKiDn

Zaczęło się od ciszy 

Zaczęło się od ciszy 
niesamowitej głuchej przenikliwej ciszy
której nie można było wytrzymać
poza tym pustka była i nicość
Cisza ta potęgowała się pęczniała 
aż wreszcie pękła
rozsypując się po niebie gwiazdami
Bóg musiał schować się głęboko
by go odłamki tych olbrzymów nie zatłukły

Tak powstał wszechświat
z pustki i nicości
z nich ukształtował się człowiek
by w tej pustce i nicości
nauczył się odróżniać dobro od zła
i życia w świetle z dala od ciemności 

Dlatego długo trzeba było czekać 
lat tysiące
wszczynać wojny nie do wygrania 
by zgliszcza po nich i ruiny zostawały
upadki państw wędrówki ludów
aby ludzkość rozwinęła się wreszcie 
w kłębowisko ras kultur i nędzy 
a media w poprawność kłamstw 
gdzie nikt już nie odróżnia dobra od zła

i tak nastała cywilizacja chaosu
gdzie pieniądz stał się największą potęgą 
ziemia i wody musiały się mu podporządkować 
i powietrze mu służyć 
by on był jedynym strażnikiem chaosu
i ludzkiej nędzy 

Kiedy już i cała ludzkość przejęła ideę chaosu
a chaos nadal potęgował się i pęczniał
pękł wreszcie z nadmiaru pychy
i rozpadł się w pustkę i nicość

Bóg uznał że owa pustka i nicość 
doskonalsze są od chaosu
wyszedł wtedy z ukrycia
i z ulgą odetchnął 
konrad SutarSki
2020
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pod namiotem
 
Ponoć koczujemy pod namiotem – Niebo
Jest gdzieś podparte konstrukcją ruchomą...
Na razie nikt nie zwija namiotu.
Jak w domu
Bawimy się niewinnie w pokoju dziecinnym
Stawiamy z klocków miasta i ludzi sukcesu
Pod kopułą biznesu.
Niegrzeczne chłopaki
I dziewczyny, co wiedzą jak są siebie warte
Bawią się w kupno – sprzedaż. Niektórym do smaku
Jest wojna. Więc kreują mody dla żołnierzy
Tak żeby wyglądali nienagannie do boju
I w trumnie jak należy
Czasem coś spruje się, psuje Łopoce.
Szkielet namiotu zachwieje się mocniej.
Ale już przeszło. Znowu jest nadęty
Po widnokręgu statecznie rozpięty
Zresztą kto patrzy, na nieboskłon. Po co?
My pracowicie popychamy życie
W przyszłość, co jest przed nami
A nigdy nad nami
Mówią już się zaczęło namiotu zwijanie
Ponoć zbierania czas do wędrowania?
Lecz nikt nie wysłał nam wypowiedzenia
Kto gotów? Tyle jest do zostawienia
Każdy się boi
Tyle niepokoju
To zaraz minie
Namiot się nie zwinie
Przecież tak twardo stoi...

erneSt Bryll

2009

FOT. © ARMIN AK
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Słowo „patriotyzm”, używane od XVIII 
wieku, pochodzi od łacińskiego pa-
tria, oznaczającego ojczyznę, czyli 

ludzką i przyrodniczą niszę życia, rodzi-
cielską wobec nas, ojcowską i macierzyńską 
(pater po łacinie znaczy ojciec). Patriotyzm 
zaś oznacza postawę afirmacji, czci i miłości 
ojczyzny wraz z gotowością pracy dla niej, 
poświęcenia i obrony. Problematyka patrio-
tyzmu w pozytywnym znaczeniu występuje 
w kilku odsłonach: wspólnoty rodzinnej, 
narodu, państwa, świata, cywilizacji, religii, 
różnych rodzajów patriotyzmu, a wreszcie 
skutków jego braku.

Odniesienia patriotyczne
Podstawowymi odniesieniami postawy 

patriotycznej są: własna kraina, wspól-
nota ludzka, naród, państwo, cywilizacja 
i w pewnym sensie także religia, słowem: 
cała rzeczywistość, która nas zrodziła 
i rodzi nadal. Oczywiście, najgłębszym 
korzeniem patriotyzmu jest poczucie 
więzi z rodzicami, rodziną, rodem i całą 
wyjściową niszą ludzką. Postawa patrio-
tyczna objęta jest czwartym przykazaniem 
Bożym: „Czcij Ojca swego i Matkę swoją”. 
Na początku patriotyzm miał inny wymiar: 
biologiczne i duchowe pochodzenie od 
konkretnych ludzi, miejsca urodzenia, 
ziemi, kultury, języka, kultu religijnego, 
co miało wymiar bardzo lokalny. Dziś 
nazywa się to „małą ojczyzną”.

Dopiero po upadku kultur nomadycz-
nych, wędrowniczych powstały wielkie 
formy ojczyzny: ludy, narody, państwa, 
imperia, cywilizacje, Kościoły i tutaj wystą-
piła duża odległość od rodziny, rodziców 
i dziadów. Na przykład cesarz rzymski, bez 
względu na to, z jakiej krainy pochodził, 
zyskiwał swego rodzaju ojczyznę w postaci 
całego Imperium Rzymskiego. Jedno-
cześnie w tych wielkich formach pojawiły 
się pewne rozterki, do czego patriotyzm 
najbardziej się odnosi: do krainy pocho-
dzenia, do narodu, państwa, cywilizacji 
czy może kultu religijnego. Odpowiedzi 
były dosyć różne. Na przykład we Francji 
patriotyzm odnosił się przede wszystkim 

do państwa, gdyż Francuzi właściwie nie 
odróżniają narodu od państwa. W Polsce 
natomiast chodzi bardziej o naród. U nas 
patriotą jest raczej ten, kto miłuje Na-
ród, a nie państwo. I tak w sumie do dziś 
przez około 200 lat nie mieliśmy swego 
państwa, tylko mieliśmy Naród Polski. 
Państwo zniszczył nam dawniej anar-
chizm magnacki. Dziś zaś chce to uczynić 
liberalizm. Bardzo podobnie u Żydów, 
których patriotyzm odnosił się – i nadal 
odnosi – do narodu, bo państwa nie mieli 
oni przez ponad 2 000 lat.

W historii z czasem doszło do sytuacji 
wiązanej: osobiste, prywatne i bardziej 
żywe uczucie przypisywano tzw. ojczyźnie 
małej, tzn. rodzinie, okolicy pochodzenia, 
określonej niszy społecznej i geograficz-
nej, a więzi publiczne, bardziej prawne, 
socjalne i polityczne odnoszono do tzw. 
wielkiej ojczyzny, czyli do państwa, na-
rodu, większego terytorium, cywilizacji. 
Patriotyzm wielkoojczyźniany umacniał się 
z jednej strony przez konieczność ściślej-
szego wiązania się człowieka z całą wielką 
formą: z państwem, narodem, cywilizacją, 
kontynentem, a z drugiej strony przez 

konfrontację lub walkę na śmierć i życie 
z innymi ludami, narodami, państwami, 
cywilizacjami. W rezultacie mamy kilka 
podstawowych rodzajów patriotyzmu: 
narodowy, państwowy, cywilizacyjny, a na-
wet i religijny (np. w islamie). Oczywiście, 
mówimy tu tylko o ojczyźnie w znaczeniu 
głównym, nie zaś o „drugiej”, „trzeciej” itp.

Patriotyzm narodowy jest to poczucie 
szczególnej więzi z narodem, a więc z tą 
gałęzią drzewa ludzkości, do której się na-
leży i z której się pochodzi, np. obywatele 
polscy narodowości ukraińskiej uważają 
się raczej za patriotów ukraińskich; Polacy 
w Ameryce, nawet w drugim i trzecim po-
koleniu, uważają bardzo często Naród Pol-
ski za ojczysty; Żydzi żyjący w diasporze po 
całym świecie czują się przede wszystkim 
patriotami narodowości żydowskiej, nie 
zaś państwa ani nawet religii.

Patriotyzm państwowy jest to poczucie 
organicznej więzi z państwem, w którego 
obrębie leży mała ojczyzna i często może 
to być państwo wielonarodowe, jak Rzym, 
I Rzeczpospolita Polska, Rosja, USA. 
Ludzie różnych narodowości czują się 
Rzymianami, Rosjanami, Amerykanami.

„W historii miały miejsce znaczne przekształcenia w poglądach i postawach patriotycznych, ale ostatnio w kulturze euroatlantyckiej, pośród 
tzw. inteligencji, zagnieździł się silny bakcyl radykalnego antypatriotyzmu, paralelny zresztą do ogólnego upadku moralnego, zwłaszcza 
w dziedzinie etyki życia” – pisał nie tak dawno wybitny człowiek polskiej nauki, twórca tzw. personalizmu uniwersalistycznego, Czesław 
Stanisław Bartnik. 21 marca 2022 roku mija 2. rocznica śmierci Księdza Profesora, z tej okazji przypominamy jeden z jego tekstów.

patriotyzm
CZESŁAW ST. BARTNIK

Józef Chełmoński, Bociany, 1900
Fot. muzeum narodowe w warSzawie
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Można chyba mówić również o patrioty-
zmie cywilizacyjnym, czyli o poczuciu wię-
zi człowieka z całą cywilizacją pochodzenia 
i rozwoju. Na przykład Europejczyk jest 
patriotą cywilizacji łacińskiej. Oczywiście, 
patriotyzm cywilizacyjny czy kulturowy, 
nie jest tak mocno emocjonalny, jak np. 
narodowy.

Wreszcie jest patriotyzm du-
chowo-religijny, czyli głębokie 
wiązanie się z religią lub Kościo-
łem pochodzenia i wychowania, 
z wyznaniem ojców i dziadów, 
z ich obrządkiem, liturgią, oby-
czajami religijnymi (np. opła-
tek bożonarodzeniowy).

Oczywiście, sfery patrioty-
zmu mogą być mieszane lub 
złożone, decyduje przy tym po-
chodzenie czy długie lata wy-
chowania i szkoły, ale w sumie 
nie jest to takie mechaniczne. 
Dużo ma do powiedzenia wola 
i decyzja osoby ludzkiej, jakie 
odniesienie uzna za naczelne. 
W każdym razie trzeba moc-
no podkreślić, że ojczyzna we 
właściwym znaczeniu to nie tyl-
ko nisza geograficzna: ziemia, 
okolica, rośliny, zwierzęta, kli-
mat, ale także – a raczej przede 
wszystkim – ludzie, którzy w tę 
geografię się wpisali, a więc ro-
dzice, rodzina, ród, krewni, na-
uczyciele, wychowawcy, grupy 
rówieśnicze, koleżeństwo, na-
stępnie większe wspólnoty, jak 
wspólnoty pracownicze, pań-
stwo, naród. Ci wszyscy ludzie 
zrodzili nas fizycznie, osobowoś-
ciowo czy duchowo, wychowali, 
ukształtowali, także przez swoje 
zalety, wartości, idee, obyczaje, 
kulturę, język, sposoby życia, 
wierzenia. W zakres zaś patrioty-
zmu wysokiego wchodzą większe 
społeczności: naród, państwo, 
kultura, religia. Jednak trzeba 
zauważyć, że dla mniejszości 
różnego rodzaju ojczyzną po-
chodzenia nie są ludzie danej 
wielkiej formy, np. narodu, ale 
najczęściej ich mniejszościowe 
otoczenie ludzkie oraz geogra-
fia. Czasami też członkowie mniejszości, 
którzy się nie asymilują z danym narodem, 
żyją z nim w konflikcie, ci zaś, którzy się 
asymilują, bywają przez innych członków 
mniejszości uważani za zdrajców.

Mówiąc o ludziach, nie chcę lekceważyć 
geografii. Do każdego człowieka, zwłaszcza 
bardziej refleksyjnego, może przemawiać 
bardzo emocjonalnie świat rzeczy i przy-
rody z dzieciństwa czy młodości, jak dom 

rodzinny, drzewo przy domu, droga polna, 
żaby w pobliskim stawie, kaczeńce na łące, 
bocian na dachu stodoły, stara kapliczka 
przydrożna, stado kuropatw czy zwykłe 
zwierzę domowe... Wracałem kiedyś do 
kraju samolotem z polskim chłopcem, któ-
ry już od wczesnego dzieciństwa mieszkał 

w Nowym Jorku. Kiedy zbliżaliśmy się do 
Okęcia i zobaczył przez okno na pastwisku 
krowy, zapytał żywo, czy to „prawdziwe”, 
po czym bardzo się wzruszył. Żywa krowa 
była dla niego znakiem ojczyzny. 

Pasma składowe postawy patriotycznej
Patriotyzm to nie tylko poglądy, rozu-

mienia, sfera intelektualna, ale także sfera 
wartościowania, ocen, osądów, uczuć, 

a wreszcie postępowania i działania. 
Jest to więc postawa skomplikowana. Są 
postawy patriotyczne niepełne. Bywają 
ludzie rozumiejący wagę ojczyzny, ale 
nie mają żywszych uczuć patriotycznych 
i nic nie czynią dla tej ojczyzny albo na-
wet przeciwnie: szkodzą jej, atakują ją, 

poniżają, wykorzystują; człowiek 
może być patologiczny w każdej 
dziedzinie. Są ludzie, którzy ży-
wią jakieś uczucie dla ojczyzny, 
ale jej dobrze nie rozumieją lub 
mają błędną ideologię, jak nazi-
ści. I są ludzie, którzy rozumieją 
ojczyznę, kochają ją nawet, lecz 
nic dla niej nie robią.

Idealna postawa patriotycz-
na winna być całościowa, czyli 
trójpasmowa: należyte poglądy 
na ojczyznę, poczucie miłości 
i obowiązku wobec niej oraz 
dobry i wielki czyn dla niej. 
Jednakże współczesna ideolo-
gia liberalna i ateistyczna raczej 
niszczy już całą postawę patrio-
tyczną, czego jesteśmy świadka-
mi i w Polsce, zwłaszcza wśród 
naszej dziwnej inteligencji.  
Są tworzone całe ośrodki do 
zwalczania naszego tradycyjnego 
patriotyzmu jako oszołomstwa, 
czegoś anachronicznego i błęd-
nego. Prym w tym wiodą nasze 
media polskojęzyczne.

Wściekłość na polski patrio-
tyzm przechodzi ludzkie po-
jęcie. Znam zresztą też i wielu 
duchownych, dla których miłość 
Ojczyzny i praca dla niej to dzi-
wactwo i oszołomstwo. Myślę, 
że atakowanie patriotyzmu en 
bloc wypływa z pewnej słabości 
intelektualnej i duchowej w obli-
czu propagandy globalistycznej. 
W każdym razie otwarte zwalcza-
nie patriotyzmu jest takim czy 
innym zwyrodnieniem.

Między nacjonalizmem 
a kosmopolityzmem
Patriotyzm właściwy jest jakimś 

złotym środkiem między nacjo-
nalizmem a kosmopolityzmem. 
Nacjonalizm ubóstwia swój na-

ród, uważa go za jedyny, doskonały, wy-
łącznie godny szacunku i miłości. I często 
taka postawa łączy się z uciskaniem innych 
narodów, wyzyskiwaniem, podbijaniem, 
a nawet likwidowaniem. W takim ujęciu 
ludzkość nie jest jedną rodziną narodów, 
lecz służy tylko jako tło i tworzywo dla 
własnego narodu, który zresztą ma być 
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całkowicie wolny od norm etycznych, 
zwłaszcza chrześcijańskich. Może obec-
nie na świecie jest trochę lepiej, ale do 
bardzo niedawna grasowały jeszcze narody 
bandyckie, które kierowały się jedynie 
prawami biologicznymi i darwinowską 
zasadą walki i przemocy. Jest w tym coś 
strasznego i niepojętego, jak mogły się 
ukształtować w nowożytnej cywilizacji 
takie krwawe narody, jak niemiecki, sowie-
cki i niektóre inne. Przecież to szaleństwo. 
Myślę, że u podstaw takich zjawisk leży 
walka z Bogiem.

Na przeciwległym biegunie w stosunku 
do nacjonalizmu lokuje się kosmopo-
lityzm, który również kwestionuje po-
chodzenie narodów od Stwórcy, Boskie 
przykazanie miłości Ojca i Matki, i ludzi 
swojego domu, a za bóstwo uważa naturę, 
przyrodę, kosmos lub jakąś ideę ludzkości. 
Jest tu też pogarda rzeczywistości macie-
rzyńskiej i rodzicielskiej w imię anonimo-
wej całości świata i odrzucania prawdy 
o Bogu jako dawcy życia. W efekcie ma 
istnieć tylko moje „ja” i wszechświat, nie 
ma rodziców, nie ma wspólnot ludzkich, 
nie ma nadrzędnych praw i norm, ja od ni-
kogo nie zależę, może jedynie od kosmosu.

I tutaj jedni i drudzy, nacjonaliści i kos-
mopolici, zarzucają, że miłość ojczyzny 
ma pochodzenie religijne bez związku 
z porządkiem natury. Przy tym głównie 
katolicyzm jest oskarżany o rzekome po-
pieranie nacjonalizmu. Nasi niedowa-
rzeni ideologowie liberalni wrzucają do 
jednego worka religię i naród, katolicyzm 
i nacjonalizm. Przy czym zazwyczaj nie 
rozróżniają określeń: „nacjonalistyczny” 
od „narodowy”. I tak każdą partię naro-
dową nazywają „nacjonalistyczną”. Jest 
to albo brak wyczucia języka albo świa-
domy przekręt w tłumaczeniu z języków 
zachodnich terminu „nationalis”. Nie 
pomyślą, że np. nie powie się po polsku 

„Bank Nacjonalistyczny” lecz „Bank Naro-
dowy”, albo nie „hymn nacjonalistyczny” 
lecz „hymn narodowy”, albo też nie „Teatr 
Nacjonalistyczny” lecz „Teatr Narodowy” 
itd. I nijak nie można temu rozbojowi 
słownemu zaradzić, bo media polskoję-
zyczne są całkowicie głuche, nadają tylko 
w jedną stronę.

Jedni i drudzy, nacjonaliści i kosmopoli-
ci, próbują też wmawiać społeczeństwom, 
że patriotyzm nie jest „naukowy”, naukowe 
są natomiast albo nacjonalizm czy rasizm 
(Rosenberg), albo kosmopolityzm czy 
internacjonalizm (Trocki). Tymczasem 
patriotyzm nie jest rzeczą samej teologii, 

lecz ma genezę czysto naturalną, a teologia 
tylko go wzmacnia. Właśnie o patrioty-
zmie traktują nauki świeckie, jak historia, 
psychologia, socjologia, politologia, peda-
gogika, podczas gdy teorie nacjonalizmu 
i kosmopolityzmu nie mają nic wspólnego 
z nauką, lecz są ideologiami czy wprost 
niedorzeczną propagandą. Trzeba na-
tomiast przyznać, że teologia, zwłaszcza 
katolicka, wspiera nauki świeckie w tym 
względzie. Teologia pokazuje, że zwalcza-
nie właściwego patriotyzmu ma korzenie 
ateistyczne: neguje Boga jako Dawcę życia, 
godzi w miłość do człowieka, zwłaszcza 
w miłość rodzinną i etykę ogólnoludzką 
i wreszcie prowadzi do ubóstwienia czło-
wieka jako rzekomego kreatora siebie 
samego i świata.

Miłość ojczyzny 
i miłość całej ludzkości
Miłość ojczyzny – jak nauczał Chrystus 

– nie kłóci się bynajmniej z miłością do 
całego rodzaju ludzkiego. Rzecz ma się 
odwrotnie: miłość rodzaju ludzkiego za-
czyna się od miłości do rodziców i całej 
rodzicielskiej niszy. 

Katechizm Kościoła Katolickiego na-
ucza, że „czwarte przykazanie [czcij 
ojca swego i matkę swoją] domaga się 
ukazywania czci, miłości i wdzięczności 

obywateli względem ojczyzny oraz tych, 
którzy nią rządzą lub kierują” (KKK 2199; 
por. KK 75). Trzeba przełamać postawę 
masońską, według której należy kochać 
ludzkość, a nie ojczyznę. Przecież nie 
można miłować ludzkości, jeśli nie mi-
łuje się swoich najbliższych, miłość ma 
swój porządek i hierarchię. Nie można 
miłować wszystkich matek, oprócz swojej 
lub swoją dopiero na końcu. Nie można 
miłować wszystkich ojczyzn i narodów 
oprócz swoich, jak też nie można miło-
wać tylko swojej ojczyzny, nienawidząc 
innych. Miłość patriotyczna bierze swój 
początek od miłości swoich, jak i miłość 
swoich rodziców oraz swojej ojczyzny ma 
być silniejsza niż owych innych.

Podobnie nie da się naprawdę miłować 
ludzi innych religii i Kościołów, nie miłując 
swoich. Nie można – jak chce niedojrzały 
liberalizm – negować swoich rodziców, 
swojej rodziny, swojej ojczyzny, swojego 
narodu, swojej cywilizacji, swojego wy-
znania na rzecz innych. Byłaby to głęboka 
patologia psychologiczna i osobowościo-
wa. Pismo Święte naucza: „A jeśli kto nie 
dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, 
wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzą-
cego” (1 Tm 5,8). Jeśli jakiś chrześcijanin 
nie dba o swoją rodzinę, o swoją ojczyznę, 
o swój naród, o swój Kościół lokalny, to 
wypiera się wiary i gorszy jest od ateisty. 
Toteż błędna lub/i przewrotna jest posta-
wa tych niektórych katolików polskich, 
którzy rzekomo bardzo miłują Kościół 
uniwersalny, a bardzo nie lubią Kościoła 
nad Wisłą.

Kościół powszechny – Kościół polski
Trzeba nawiązać jeszcze do innej paraleli: 

Kościół powszechny a Kościół lokalny. Oto 
większość katolików, nie tylko świeckich 
ale i duchownych, jest tak uformowana, że 
sądzi, iż istnieje tylko jeden wymiar Koś-
cioła katolickiego, a mianowicie Kościół 
powszechny, i w tym sensie określany jako 
katolicki, zdający się niejako sprzyjać po-
jęciu kosmopolityzmu i globalizmu, a nie 
istnieją Kościoły partykularne i lokalne, 
odpowiadające jakby rodzinom, naro-
dom i ojczyznom. Na przykład mówi się 
tylko: „Kościół katolicki w Polsce” a nigdy 
„Kościół polski”, żeby rzekomo unikać 
„nacjonalizacji” Kościoła powszechnego. 

Zapewne kryje się w tym założenie, że 
istnieje tylko uniwersalny wymiar Koś-
cioła, unoszący się gdzieś wysoko ponad 
konkretnymi społecznościami ludzkimi, 
no i przybywający do Polski jakby raczej 
„z zewnątrz” i gościnnie. Chyba myśli 
się, że Kościół katolicki to jedna ogrom-
na diecezja światowa, której właściwym 
biskupem jest Papież, lokalne diecezje są 
tylko kawałkami, jakby parafiami owej 

 Ciąg dalszy ze s. 7
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jednej diecezji, a biskupi są jakby probosz-
czami reprezentującymi Papieża w terenie. 
Stąd to właśnie często uważa się, że nie 
można mówić: Kościół polski, niemie-
cki, francuski, włoski, chiński itd., bo to 
byłoby rozbicie Kościoła powszechnego 
i potworzenie Kościołów narodowych lub 
nawet nacjonalistycznych, o co zresztą 
nasi katolicy liberalni niedwuznacznie 
nasz Kościół oskarżają. Ale jest to pogląd 
błędny, inaczej uczy Sobór Watykański II. 

Sobór przypomina naukę katolicką, 
że Kościół w pełnym ujęciu jest niejako 
dwubiegunowy. Jest to, istotnie Koś-
ciół powszechny, Kościół całego świata 
i wszystkich wieków, ale składa się on 
także z konkretnych Kościołów lokalnych, 
jak np. Kościół polski, i partykularnych, 
czyli diecezjalnych. Biskupi bowiem jako 
następcy Apostołów mają również misję 
kościołotwórczą i Papież, choć ma pełnię 
władzy jurysdykcyjnej, to jednak nie jest 
jedynym następcą Kolegium Apostol-
skiego, jedynym biskupem we właści-
wym znaczeniu.

Według teologii zatem, Kościół po-
wszechny realizuje się w Kościołach lo-
kalnych, a Kościół lokalny realizuje się 
w Kościele powszechnym. „Poszczególni 
biskupi – uczy Sobór – są widzialnym 
źródłem i fundamentem jedności w Koś-
ciołach partykularnych, uformowanych na 
wzór Kościoła powszechnego, w których 
istnieje i z których się składa jeden i je-
dyny Kościół katolicki” (KK 23). „W tych 
Kościołach – uczy dalej Sobór – obecny 
jest Chrystus, którego mocą jednoczy się 
jeden, święty, katolicki i apostolski Koś-
ciół” (KK 26). Przypomina to Eucharystię, 
gdzie cały Chrystus jest w całej Hostii i cały 
w każdej cząstce tejże Hostii. Oczywiście, 
Kościół powszechny nie jest zwykłym zbio-
rem Kościołów lokalnych i partykular-
nych, lecz jest całością organiczną, jednym 
Ciałem Mistycznym Chrystusa, w sferze 
widzialnej i historycznej kierowanym dziś 
przez Papieża, biskupa diecezji rzymskiej, 
czyli przez głowę Kolegium Biskupiego. 
Toteż Kościół niezłączony z Papieżem nie 
jest Kościołem katolickim.

Ze względu na rzeczywisty charakter 
Kościoła lokalnego (krajowego lub pa-
triarchalnego) i Kościoła partykularnego 
(diecezjalnego) całkowicie poprawne jest 
mówienie o „Kościele polskim”. Biorąc 
historycznie, wyrażenia „Kościół polski” 
obawiano się do niedawna używać ze 
względu na reformację (wiek XVI), kiedy 
to groziło utworzenie Kościołów narodo-
wych, oderwanych od Rzymu. U nas np. 
długo wahał się w tej sprawie w XVI wieku 
ks. prymas Jan Łaski. I potem były obawy, 
żeby Kościoła rzymskokatolickiego nie 
mylić z Kościołem polsko-narodowym. 

A zatem „Kościół polski”, realizowany 
i prowadzony przez Episkopat polski, 
żyje w ludziach społeczeństwa i Narodu 
Polskiego i nie jest jakąś „złą” cząstką 
Kościoła powszechnego. W sferze sakra-
mentalnej Kościół polski nie jest jakiś 
gorszy od Kościoła włoskiego, rzymskiego, 
izraelskiego, francuskiego i innych. Róż-
nice mogą zachodzić jedynie w ludzkiej 
i historycznej sferze realizacji Kościoła.

Nie można zatem – powtórzmy raz 
jeszcze – popełniać takiego błędu, jako-
by należało czcić i miłować jako Matkę 
tylko Kościół powszechny, a pomiatać 
Kościołem lokalnym polskim jako rzeko-
mo „nacjonalistycznym” i „zacofanym”, 
jak to zdają się czynić niektóre ośrodki 
liberalne katolików, zwłaszcza ośrodek 
krakowski i dominikański. Trzeba także 
czcić, miłować i rozwijać Kościół polski 
i słuchać z pełnym oddaniem Episkopatu 
polskiego w całości, jak i poszczególnych 
biskupów w diecezjach. Obie te postawy 
trzeba łączyć w jedną. Podobnie ma się 
sprawa z miłością ojczyzny i miłością ca-
łego stworzenia i świata, trzeba je łączyć 
w jedną miłość o dwu ogniskowych (por. 
K. Wojtyła, Myśląc Ojczyzna, Znak, Kra-
ków 1979; Jan Paweł II, Pielgrzymki do 
Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Znak, 
Kraków 2004; K. Czuba, Ojczyzna w na-
uczaniu Jana Pawła II, Olsztyn 1990).

Niektóre skutki braku patriotyzmu
Brak prawdziwej i uczciwej postawy 

patriotycznej może mieć liczne skutki 
ujemne, zwłaszcza dla życia społecznego 
i politycznego. Oto niektóre ważniejsze: 
brak czci i szacunku do ludzi swego po-
chodzenia, brak poczucia więzi społecz-
nych i ducha społecznego, zła współpraca 
ze wspólnotami, brak altruizmu, ofiar-
ności dla innych oraz ogólny egoizm, 

wiązanie się ze złymi stowarzyszeniami, 
partiami i organizacjami, jak np. maso-
neria, żeby tam szukać oparcia dla swych 
działań, brak wyższych ideałów, poczucia 
odpowiedzialności i współświadomo-
ści etycznej, a także utrata tożsamości 
narodowej i obywatelskiej, co bardzo 
sprzyja patologii społecznej, gospodar-
czej i prawnej. Człowiek bez patriotyzmu 
przed nikim i przed niczym nie odpo-
wiada, nie dba o swoje dobre imię i nie 
troszczy się ani o swoją przeszłość, ani 
o przyszłość społeczną.

Do czego może prowadzić brak patrio-
tyzmu, pokazuje fakt, że pewni Polacy go-
dzili się w jakimś sensie na plany Układu 
Warszawskiego, według którego w razie 
wojny mogłyby zniknąć z powierzchni 
43 miasta polskie i zginąć miliony Pola-
ków. Albo brak patriotyzmu prowadził do 
wielkich mordów na Polakach, na swoich 
braciach, ze strony przestępczych partii 
i ugrupowań. Jak mogą się uważać za Pola-
ków i patriotów ludzie, którzy podpisywali 
rezygnację z niepodległości i wolności 
polskiej? Albo czy postępowość kosmo-
politów polskich miała polegać na tym, 
żeby katolikom w Polsce nie dać wolnego 
głosu w sprawach społeczno-politycznych 
i uczynić ich niewolnikami we własnym 
kraju katolickim? 

W rezultacie trzeba bardzo zadbać o pa-
triotyczne wychowanie młodzieży, a zresz-
tą i całego społeczeństwa. Bowiem walka 
z Polską zaczyna się od walki z naszym 
patriotyzmem, udowodnili to i Niemcy, 
i Sowieci, i nowsi chętni na okupację na-
rodu katolickiego. Wrogowie patriotyzmu 
czynią więc zło przeciwko swoim rodzi-
com, przeciwko całemu społeczeństwu, 
przeciwko Bogu jako Ojcu, a w konse-
kwencji i przeciwko sobie samym.

CZesław sT. BaRTniK

Jacek Malczewski, Portret Sybiraka Józefa Tislowitza. 
Smutek. O powrót do Ojczyzny, 1918 FOT. © SZTUKA.AGRAART.PL
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Nadzieja
19 lutego 2022
Wczoraj wieczorem wysłuchałem wypo-

wiedzi prezydenta Andrzeja Dudy i pre-
zydenta Joe Bidena po spotkaniu szefów 
państw NATO i EU. Pierwszy raz dało się 
wyczuć ich drżące głosy i niewiarę w sens 
dalszych rozmów. Groźba otwartej wojny 
na Ukrainie nie była nigdy wcześniej tak 
bliska realizacji. 

Głos prezydenta Dudy chwilami zamierał, 
choć wcześniej zawsze był wartki, jakże 
jednak często lekceważąc sens wypowiedzi. 
Teraz wyjątkowo zastanawiał się nad treścią 
wypowiadanych słów. A nawet chwilami nie 
wiedział, jak powinno brzmieć następne 
zdanie. Zaczynał czuć, raptem po sześciu 
latach, że „słowo może wylecieć ptakiem, 
a wrócić kamieniem”. Po refleksji jednak 
powiedział, że „cały czas jest oczywiście 
prowadzony dialog z Rosją, ale możliwo-
ści, to widać wyraźnie, coraz bardziej się 
wyczerpują”. Widać było na prezydenckim 
obliczu niepewność. Zresztą także na ob-
liczu prezydenta Joe Bidena, który wręcz 
stwierdził, że „mamy powód, by uważać, że 
atak Rosji nastąpi w ciągu następnych dni”.

To najstraszniejsze słowa, jakie można 
usłyszeć. Wojna to słowo, które nie może 
do mnie ciągle w pełni dotrzeć, mimo setek 
książek i filmów, którymi jestem nałado-
wany i mimo niekończących się opowieści 
mojej matki, która przeżyła wojnę w War-
szawie. Mimo faktu, że mój ojciec zginął 
w obozie koncentracyjnym. Okrucieństw 
wojny chyba nikt nie jest w stanie opisać. 
Ciągle jednak wierzę, że – jak śpiewał Nie-
men – „ludzi dobrej woli jest więcej” i że te 
najbliższe dni czy godziny przyniosą nam 
mimo wszystko dobrą nowinę, że jednak 
nie dojdzie do wojny. Ta wojna byłaby 
niewyobrażalną tragedią dla naszych kul-
turowych braci Ukraińców, pośrednio dla 
setek milionów ludzi w wielu krajach, ale 
i dla również kulturowych naszych braci 
Rosjan, którym życzymy jak najlepiej, a któ-
rzy zostali wtłoczeni piekielnym, czarnym 
tłokiem w destrukcyjny „rosyjski ład”. 

Choć dyplomaci całego świata dziś w Mo-
nachium zapewniają, że jest jeszcze czas 
na środki dyplomatyczne to jednak ich 
biała flaga zaczyna się wynurzać z okopów. 
Boże, cóż to byłoby za nieszczęście dla 
milionów ludzi, gdyby znów zaczął pano-
wać nad światem demon zła. Kiedy znów 

człowiek mógłby drugiemu człowiekowi 
zgotować taki straszny los.

Około rok temu zamieściłem na FB mój 
felieton pt. Iskierka dobra. Pozwolę sobie 
go dziś przypomnieć na łamach „Ostoi” 
bo taka „iskierka dobra” mam nadzieję, 
że i teraz zabłyśnie i znów dobro, choć jak 
zawsze czasowo, zwycięży zło.

Tekst jest bardzo prywatny, ale mam na-
dzieję interesujący i tyczący tematu. Zapra-
szam więc do lektury...

Iskierka dobra
2 maja 2021
Chcę przywołać kilka osobistych wspo-

mnień z mojego życia i może tym wywołać 
refleksję w dyskursie towarzyskim. Tekst 
ma związek z datą moich urodzin 2 maja 
1945, a może nawet mojego poczęcia 
w sierpniu 1944.

Dnia 23 sierpnia 1944 roku w Warsza-
wie, w dzielnicach Targówek, Pelcowizna, 
Szmulowizna... Niemcy ogłosili przez ob-
wieszczenia i uliczne głośniki obowiązko-
we stawiennictwo mężczyzn w celu robót 
publicznych. Zbiórka miała miejsce na 
ul. Radzymińskiej w Warszawie. Według 
mojej siostry Aliny (dziś Kucharskiej), któ-
ra wtedy miała osiem lat i pamięta odpro-
wadzenie naszego ojca na miejsce zbiórki. 
Według relacji mojej matki uczestniczyło 
w tym marszu na ul. Radzymińską setki, 
a może i kilka tysięcy ludzi. Mężczyzn 
odprowadzały całe rodziny. 

Matka i siostra wspominały, że mężczyźni 
byli zastraszeni komunikatami. Niemcy 
grozili, że w przypadku ich niestawien-
nictwa odbędą się egzekucje rodzin. Mój 
ojciec, był namawiany wielokrotnie by nie 
stawił się na miejsce zbiórki. Wielu męż-
czyzn wtedy ukryło się i dzięki temu przeży-
li. Sąsiadka podobno wielokrotnie i usilnie 
namawiała go na pozostanie i ukrycie się 
w jej mieszkaniu, we wnęce zasłoniętej sza-
fą, oczywiście ryzykując swoje życie. Ojciec 
był nieubłagany, nie chciał ryzykować życia 
rodziny czy sąsiadów i odprowadzony przez 
żonę Zofię i ośmioletnią córkę Alinę udał 
się z ulicy św. Wincentego, gdzie mieszkali 
wtedy moi rodzice, na ulicę Radzymińską 
(na Pradze – prawobrzeżnej Warszawie – 
kilka kilometrów od ul. św. Wincentego). 

Na drugi dzień rozeszła się wiadomość, 
że mężczyźni zgrupowani są na dworcu 
Warszawa Wschodnia. Matka moja udała 
się tam i znalazła ojca za ogrodzeniem 
z setkami innych zatrzymanych. Ojciec 
przekazał informację, że są tu przekupni 
Niemcy i prosił matkę o przyniesienie zło-

tych obrączek, które matka przechowywała 
w mieszkaniu. Pokonując, duże odległości 
pieszo zjawiła się ponownie, po kilku go-
dzinach, na dworcu Warszawa Wschodnia. 
Niestety plac, gdzie wcześniej było zgru-
powanych wielu więźniów, był już pusty. 

Kolejnego dnia (tu już posiłkuję się opo-
wieściami powtarzanymi kilkadziesiąt razy 
przez matkę) nadeszła wiadomość, która 
do dziś jest dla mnie trudna do uwierze-
nia. Otóż, zjawił się w mieszkaniu moich 
rodziców... żołnierz niemiecki, który przy-
niósł kartkę z adresem (ul. św. Wincentego 
i numer domu) i tekstem: „Wyjeżdżamy 
w niewiadomym kierunku. Władek”. 

Pokonując barierę językową, niemiecki 
żołnierz wyjaśnił, że znalazł tę kartkę przy 
torach kolejowych przy wyjeździe z War-
szawy. Fakt ten stanowi do dziś dla mnie 
trudną do uwierzenia kwestię, choć ciągle 
wierzę, że zwyrodnienia nie należy wiązać 
z narodowością. Tu jest ogromny rozdział 
rozważań... Matka moja w wielu, na ten 
temat, rozmowach potwierdzała prawdzi-
wość tego zdarzenia choć też nie mogła w to 
uwierzyć mając doświadczenia bestialskich 
czynów Niemców w czasie wojny. 

Moje całe życie z matką, do 2001 roku, 
obfitowało w ciągłe tragiczne wspomnie-
nia z czasów wojny w Warszawie, których 
do dziś mam w głowie dziesiątki i które 
utwierdzają mnie w przekonaniu, że niby 
banalna historia z „kartką przyniesioną 
przez Niemca” nie mogła się zdarzyć w re-
alnym świecie. No, proszę sobie wyobrazić 
jeszcze raz tę sytuację... Żołnierz niemiecki 
znajduje karteczkę przy torach kolejowych, 
podnosi, czyta, nie rozumie, co jest na-
pisane. Ale czy naprawdę nie rozumie? 
Myślę, że natychmiast wie, jaką taka kart-
ka zawiera tragiczną treść, rozszyfrowuje 
adres. Zastanawia się. Jest sam. Myśl, 
która zmusza go jednak po niewątpliwej 
burzy sumienia, do zadania sobie trudu 
i dostarczenia kartki pod konkretny adres. 
Ta sytuacja mogłaby być, tak sobie wyob-
rażam, treścią kilku scenariuszy filmów 
psychologicznych czy teatralnych sztuk. 
Karteczka. Jeden gram, ale gdzież tam, 
gram. A jednak to są tony – na wadze in-
telektu człowieka, jego godności – nawet 
jeśli tamtemu człowiekowi zdarzyło się być 
Niemcem i żyć w tej nieszczęsnej części 
Europy tamtego niewyobrażalnego czasu. 

Jest najokrutniejsza w historii wojna. 
W Warszawie trwa od 25 dni najtragiczniej-
sze w historii... Powstanie Warszawskie. 
Ten temat jest w świadomości Niemców 
i Polaków. Warszawa – miasto piekło,  

nadzieja i „iskierka dobra”
andrzeJ BartkowSki
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Warszawa – miasto bez siły, ciągle dające 
znaki życia, ale już prawie trup miasta. 
Kilka raptem dni temu dokonała się tu 
Rzeź Woli – największa masakra ludno-
ści cywilnej, monstrualna zbrodnia, któ-
ra pochłonęła kilkadziesiąt tysięcy ofiar. 
A tu... żołnierz niemiecki przynosi polskiej 
rodzinie znalezioną, wyrzuconą z wagonu 
karteczkę. Karteczkę, kawałek papieru, 
wyrok śmierci. Ale... przynosi, jednak przy-
nosi, i starając się, by został zrozumiany, 
wyjaśnia gdzie znalazł. Żołnierz niemiecki...

Ojciec mój został osadzony w obozie kon-
centracyjnym w Zwickau (KL Flossenburg), 
z którego wysłał dwa listy adresowane do 
brata mojej matki Zenona Wincławskiego, 
mieszkającego w Izbicy Kujawskiej, prosząc 
o przesłanie... cebuli i swetra. Z opowie-
ści kilku mężczyzn z sąsiedztwa – którzy 
bądź uciekli, bądź zostali uwolnieni przez 
Amerykanów (23 kwietnia 1945) z obozu 
koncentracyjnego w Zwickau, do których 
dotarła matka w 1945 i 1946 roku – ojciec 
zginął (zmarł?) w początkach 1945. Jeden 
z sąsiadów, który powrócił z tego obozu, 
świadczył przed sądem w sprawie o „po-
świadczenie śmierci”, że widział mojego 
ojca w obozie na początku 1945 roku „w ta-
kim stanie, że nie mógł przeżyć następnego 
dnia”. Nigdy jednak nie dotarliśmy do 
twardego dowodu dokumentującego fakt 
jego śmierci. Poszukiwałem też w Mię-
dzynarodowym Komitecie Czerwonego 
Krzyża w Genewie. Bez rezultatu. Moja 
matka długo żyła po wojnie nadzieją, że 
może ojciec wróci, odnajdzie się. 

I jeszcze inny epizod z czasu, kiedy szyko-
wałem się do przyjścia na świat... 

Moja matka 24 sierpnia 1944 roku, to 
znaczy w dniu wywiezienia mojego ojca 
z Warszawy, była w trzytygodniowej ciąży. 
Akt mojego poczęcia, według matki, miał 
miejsce w pierwszych dniach sierpnia ’44, 
a więc tuż po wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Można sobie wyobrazić panującą 
wtedy atmosferę grozy, zagubienia, trwogi 
i... zarazem potrzeby miłości, zbliżenia i... 
pożądania nawet w warunkach schronu. 

W marcu 1945 roku matka była już w za-
awansowanej ciąży, pozostając bez środ-
ków do życia w opustoszałej i zrujnowanej 
Warszawie. Piszę o tym, bo tu nastąpił inny 
epizod, być może interesujący dla historyka, 
a raczej jako ciekawostka ciągle trwającej 
machiny wojennej. 

Dziadkowie moi ze strony matki, Pelagia 
i Wincenty Wincławscy, mieszkali wtedy 
w Izbicy Kujawskiej (około 200 km na zachód 
od Warszawy). W ich mieszkaniu przez jakiś 
czas byli zakwaterowani żołnierze rosyjscy 
(Rosjanie wkroczyli do Izbicy 21 stycznia 
1945). Relacje między sołdatami-wyzwo-
licielami a moimi dziadkami były ponoć 
bardzo dobre, o czym świadczą zachowane 
wspólne zdjęcia. Nie wiem, jak przebiegały 
wtedy sprawy frontowe (początek marca 
1945), ale na propozycję mojego dziadka, by 
rosyjską ciężarówką pojechać do Warszawy 
i przywieźć moją ciężarną matkę, moją siostrę 
i skromny dobytek, zareagowali pozytywnie. 
Jedynym środkiem wyrazu wdzięczności 
była podobno tylko wódka, ale w znaczą-
cych ilościach. Zresztą, jaka mogła być wtedy 
inna forma wdzięczności, oprócz uścisków, 
jak wierzę serdecznych, bo na takie moja 
naiwność mogła być wtedy narażona, ale 

wierzę, że ta serdeczność między Rosjana-
mi i Polakami wciąż jest. W wielokrotnych 
relacjach przekonałem się o tym. 

To był wręcz heroiczny czyn w warun-
kach frontowych. Wart scenariusza bardzo 
kontrowersyjnego filmu. Wojna wprawdzie 
trwała, jak się później okazało jeszcze dwa 
miesiące, a więc... niby mogła zaczekać. 

Dzielni żołnierze zostawili więc chwilo-
wo front, zapakowali mojego przyszłego 
(za dwa miesiące) dziadka na ciężarówkę 
i wrócili do wcześniej przez nich wyzwo-
lonej Warszawy. Raptem 200 kilometrów 
w tył, co przy ówczesnym stanie dróg mu-
siało trwać jednak dłuższą chwilę. Doje-
chali jednak szczęśliwie. Ba, zaparkowali 
„wóz bojowy” pośród gruzów, przy Wiśle, 
przeszli po moście pontonowym na Pragę, 
bo ciężarówek nie wpuszczano, i po kilku 
kilometrach dotarli pieszo do mieszkania 
moich rodziców na ulicy św. Wincentego. 

W drugą stronę każdy dźwigał toboły, 
a pieszy konwój wsparty już był obecnością 
37-letniej wtedy kobiety, mojej matki Zofii, 
i jej 8-letniej córki Aliny. Po ponownym 
przejściu mostu pontonowego dotarli do 
pozostawionej ciężarówki. Jak tu sobie teraz 
wyobrazić ten „parking” wśród ruin? Po 
wdrapaniu się na platformę ciężarówki, 
matka przycisnęła córeczkę do swojego serca 
i brzucha pełnego, mającego wkrótce urodzić 
się, Andrzejka i wskazując na niezmierzone 
morze ruin rzekła do 8-letniej Aliny: „patrz 
córko – taka jest dzisiaj Warszawa”. 

Obecnie 86-letnia Alina po 78. latach, 
na szczęście w pełnym zdrowiu, potwier-
dza tamto zdarzenie i ciągle przy każdym 
naszym spotkaniu temat ten staje się au-
tomatycznie obecny i bardzo, bardzo waż-
ny. Alina, czyli Lila, wprawdzie ciągle ma 
pretensje do jednego z żołnierzy rosyjskich, 
który wtedy usiadłszy na jej lalce, na otwartej 
pace ciężarówki, zmiażdżył głowę lalki, ale 
traktuje to jednak jako temat drugorzędny. 
W pamięć zapadła też mojej mocno ciężarnej 
matce, ta powrotna 200-kilometrowa po-
dróż na tzw. pace odkrytą ciężarówką mocno 
podskakującą na powojennych wybojach, 
a do tego na kilkustopniowym mrozie. 

Ja tej podróży nie zapamiętałem, ale twier-
dzę do dzisiaj, że pojechałem na ruskiej 
ciężarówce z Warszawy do Izbicy się urodzić. 
Wkrótce potem przyszedłem na świat 2 maja 
1945. Ponoć poród miał się odbyć 1 maja, 
ale matka odłożyła go o jeden dzień, bo 
musiała iść na pochód. I tego jednego dnia 
mi zawsze brakuje.

Nie mogę się często oprzeć odrobinie hu-
moru, ale moje przymrużenie oka na końcu 
tej niewiarygodnej opowieści bynajmniej nie 
umniejsza powagi faktu. Ta eskapada miała 
miejsce. Udana, chyba dlatego, że dziadek 

Ciąg dalszy na s. 12 

Żołnierze Armii Czerwonej, której pierwsze oddziały pojawiły się w Izbicy Kujawskiej 
21 stycznia 1945 roku, zakwaterowani w domu Pelagii i Wincentego Więcławskich,  
dziadków autora tekstu, 1945 FOT. © ARCHIWUM ANDRZEJA BARTKOWSKIEGO
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miał na imię Wincenty i pomógł mu w tym 
jego święty patron i zarazem patron ulicy, 
z której wywiózł córkę, wnuczkę i później 
narodzonego wnuczka Andrzejka, który stał 
się jego dziadkowym spełnieniem. 

Niewiarygodna ciągle dla mnie jest sytuacja, 
w której w tamtym ekstremalnym czasie 
żołnierze jakiejkolwiek armii świata, niechby 
nawet nazywała się ona Armia Czerwona i nie 
wiem za ile hektolitrów wódki, zdecydowaliby 
się na taką lewiznę. Jestem też przekonany, że 
nie ma takiego dowódcy, który by powiedział: 
Posłuszajtie riebiata, Kola bieriet sierżanta, 
Ivana i Griszu i prygajet w Warszawu, eto 
wsiewo 200 km, a ottuda priwiezietie siemiu 
etowo dieda. My budiem żdać was zdes 
z etoj atakoj na Berlin. Oczywiście żartuję, 
ale zadaję sobie często pytanie, jak potoczy-
łyby się nasze losy, gdyby ci żołnierze mojej 
matce i dziadkowi wtedy nie pomogli. Kto 
by się wtedy zdecydował na tak karkołomną 
wyprawę? No i inne pytanie mnie dręczy: co 
się stało z tymi dobrymi żołnierzami? Kilka 
dni później opuścili Izbicę i pomaszerowali na 
Berlin. To nie byli bohaterowie farsy. Podaję 
nazwiska dwóch z nich, dysponuję zdjęcia-
mi, dowódca oddziału lejtnant Suchanow 
i kierowca Kisielow. Kilka dni później poma-
szerowali na Berlin. Niewielu tam przeżyło. 

Te dwie historie: ta z przyniesioną przez 
żołnierza niemieckiego kartką i ta, nieba-
gatelna, z bratnią pomocą sowieckich żoł-
nierzy, aż trudno uwierzyć, ale są jednak 
prawdziwe. Ale jakże kontrowersyjne.

Moje rozmyślania o tych niewyobrażal-
nie tragicznych obliczach wojny i mimo 
upływu siedemdziesięciu siedmiu lat każą 
mi wierzyć, że dobro można spotkać także 
w sytuacjach, w których trudno się go spo-
dziewać. Prawdziwa „iskierka dobra...”!

Ukraina
24 lutego 2022
Ukraina dziś jest w sercach i głowach se-

tek milinów ludzi sprzyjających wolności, 
demokracji, prawu, miłości...

Stało się coś, co jest wręcz niepojęte dla 
ludzi XXI wieku. Cywilizacja szczycąca się 
najwyższą marką – zhańbiła się.

Zaistniał najwyższej miary bandytyzm. 
Człowiek zabija drugiego człowieka. Zabija 
brata. Niszczy jego dobytek.

Jaki płacz, jaka rozpacz, jakie współczucie 
mogą wystarczyć na to potworne zło.

Pomyślmy wszyscy jak pomóc Ukraińcom. 
Było w historii wśród nas dużo złego z obu 
stron, ale i wiele dobrego. Teraz, szczególnie 
teraz musimy być braćmi. 

BOŻE CHROŃ UKRAINĘ niech słowa 
tego „duchowego hymnu Ukrainy” spełnią 
się ale... musimy Bogu w tym pomóc.

andrzej BartKowsKi

 Ciąg dalszy ze s. 11 Dziękuję Ci Ukraino

Jestem dzieckiem, które nie wie, że jest dzieckiem
mogę śmiać się, krzyczeć i znów śmiać się
nikomu to nie przeszkadza, nikogo to nie obchodzi
dokoła wszyscy krzyczą i śmieją się i znów krzyczą 

Dziękuję Ci Ukraino
Jakże szybko dorastam 
bawimy się w chowanego
niektórych łatwo znaleźć
Nigdzie nie uciekają 
bo chyba już uciekli

Dziękuję Ci Ukraino
jestem młodym, mimo ran tak silnym
że mógłbym dźwignąć karabin
rzucić granatem w słońce i 
w to niebo!
Znowu czuję na wargach
smak miłości, smak nienawiści 
nawet smakują podobnie:
smak krwi

Dziękuję Ci Ukraino
Moja dusza jest znowu młoda
Moje ciało bezpieczne i wygodne
nie skaleczone krzykiem, nawet śmiechem, nawet zapachem
dalekie od twoich ruin i ciał cuchnących wśród kamieni 

Dziękuję Ci Ukraino
Znów piszę wiersz miłosny

BoHdan urBankowSki

2/3 marca 2022

FOT. © ARTEM APUKHTIN, 2020
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Świat w każdej godzinie 
i w każdej minucie 
trzyma się kur-

czowo codziennego 
potoku wiadomości 
i dziennikarskich 
doniesień. Żyjemy 
w epickim okresie 
historii ludzkości, 
a głębokie i niosą-
ce konsekwencje 
zmiany jakich 
doświadczamy, 
są niemal poza 
naszymi możliwoś-
ciami uchwycenia, 
wyartykułowania, 
mówienia o nich 
czy przedstawiania.

Nie żyjemy w 24-go-
dzinnym cyklu informacji, 
żyjemy na krawędzi czasu. 
Redakcje mediów nie radzą 
sobie z tym, czego doświadczamy.

Jaki język i jakie obrazy mogłyby 
nam pozwolić zrozumieć głębokie zmiany 
i pęknięcia, których doświadczamy? I jak możemy 
przekazać treść naszego życia teraz – nie jako reportaż, a do-
świadczenie?

Teatr to sztuka doświadczania.
Jak w świecie zasypywanym wyczerpującymi doniesieniami 

medialnymi, symulacjami doświadczeń i upiornymi prognozami 
możemy wyjść poza powtarzane bez końca liczby, aby doświad-
czyć świętej nienaruszalności i bezkresu pojedynczego życia, 
ekosystemu, przyjaźni czy niezwykłej gry światła na niebie? 
Trwająca od dwóch lat pandemia COVID-19 przytępiła ludzkie 
zmysły, zredukowała nasze życie, przerwała więzi i wrzuciła nas 
w koszmarne Ground Zero we własnych mieszkaniach.

Tak wielu ludzi żyje na krawędzi. Jest tak dużo rażącej prze-
mocy – nie do pojęcia lub nie do przewidzenia. Tak wiele uzna-

nych systemów ujawniono jako struktury 
nieustannego okrucieństwa.

Teatr epickiej wizji, celu, uzdro-
wienia, naprawy i troski potrze-

buje nowych obrzędów. Nie 
musimy być zabawiani. 

Potrzebujemy być ra-
zem. Musimy dzielić 

tę samą przestrzeń 
i musimy kultywo-
wać uwspólnoto-
wienie przestrzeni. 
Potrzebujemy 
chronionych prze-
strzeni głębokiego 
zasłuchania i rów-
ności.

Teatr jest stwa-
rzaniem na ziemi 

przestrzeni równo-
ści między ludźmi, 

równości bogów, ro-
ślin, zwierząt, kropli 

deszczu, łez i odradza-
nia. W Sutrze Girlando-

wej Budda wymienia dziesięć 
rodzajów wielkiej cierpliwości 

w ludzkim życiu. Jedna z najpotęż-
niejszych nazywana jest Cierpliwością 

w Postrzeganiu Wszystkiego jako Mirażów. 
Teatr zawsze przedstawiał życie tego świata jako 

wyobrażenie przypominające miraż, pozwalający nam przeni-
cować ludzkie iluzje, złudzenia, ślepotę i wyparcie z wyzwalającą 
czytelnością i siłą.

Jesteśmy tak pewni tego, na co patrzymy i tego, jak na to 
patrzymy, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć i odczuć rzeczywi-
stości alternatywnych, nowych możliwości, rozmaitych podejść, 
niewidocznych relacji i ponadczasowych więzi.

To dla nas czas na głębokie odświeżenie umysłu, zmysłów, 
wyobraźni, a także naszych historii i naszych przyszłości. Ta 
praca nie może być wykonywana samotnie i w odosobnieniu. 
Teatr jest zaproszeniem do wykonania tej pracy wspólnie.

Za tę pracę ogromnie Wam dziękuję.
Tłum. arkadiusz Majewski / iTi polska

Tradycyjnie, 27 marca – w rocznicę otwarcia sezonu „Teatru Narodów” w Paryżu w 1962 roku – obchodzimy Światowy Dzień Teatru.  
To 60. obchody podczas których ludzie teatru przypominają wszystkim o wielkiej sile, jaką teatr może przynieść. 
Z okazji tego Dnia organizowane są różne krajowe i międzynarodowe wydarzenia teatralne. Jednym z najważniejszych z nich jest 
rozpowszechnianie Orędzia na Światowy Dzień Teatru, poprzez które na zaproszenie Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI postać 
światowej rangi dzieli się swoimi refleksjami na temat teatru i kultury pokoju. Pierwsze Orędzie zostało napisane przez Jeana Cocteau  
w 1962 roku. Autorem tegorocznego przesłania jest amerykański reżyser operowy, teatralny i festiwalowy Peter Sellars.
Sellars, urodzony w 1957 roku w Pittsburghu w Pensylwanii, jest profesorem na Wydziale Sztuki i Kultur Świata Uniwersytetu Kalifornijskiego 
(UCLA), gdzie wykłada od 1988 roku. Jest uważany za jedną z kluczowych postaci teatru i opery ostatnich 50. lat; członek American  
Academy of Arts and Sciences, laureat nagród m.in. MacArthur Fellowship, Erasmus, Polar Music Prize. 

orędzie na 60. Światowy 
Dzień Teatru

Peter SellarS
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Kiedy 19 stycznia 1967 roku po raz 
pierwszy podniosła się kurtyna na 
Moniuszkowskiej Halce – Łódź 

i cała Polska zobaczyły, że to, co wydawało 
się niemożliwe stało się faktem. Kolejne 
lata potwierdzały, jak bardzo słuszna 
była decyzja o budowie sceny operowej 
w Łodzi...

Teatr Wielki jest artystycznym konty-
nuatorem swojej znakomitej poprzednicz-
ki – Opery Łódzkiej, powołanej w 1954 
roku. Jej powstanie było efektem pasji 
i zaangażowania Stowarzyszenia Przy-
jaciół Opery na czele z Władysławem 
Raczkowskim, Tomaszem Kiesewetterem 
i Mieczysławem Drobnerem oraz Sabiną 
Nowicką, ówczesną dyrektor łódzkiego 
Studium Operowego. Przez ponad dzie-
sięć lat Opera Łódzka prezentowała swoje 
premiery na scenach Teatru Nowego 
i Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, by 
w końcu, w 1966 roku, otrzymać nową 
nazwę – Teatr Wielki w Łodzi oraz sie-
dzibę przy Placu Dąbrowskiego.

Wielokondygnacyjny gmach główny 
Teatru Wielkiego wraz z przewiązką na 
wysokości pierwszego piętra oraz budyn-
kiem zaplecza technicznego, zbudowany 
w latach 1949-1964 według projektu archi-
tektonicznego Witolda Korskiego, Józefa 
Korskiego sr. i Romana Szymborskiego, 
jest przykładem klasycyzującego socre-
alizmu – architektury lat 50. ubiegłego 
stulecia i jednocześnie dominującym 

komponentem prestiżowej zabudowy pl. 
Dąbrowskiego. Decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z 7 września 1976 
roku został wpisany do Rejestru Zabytków 
Województwa Łódzkiego.

Pierwsza dyrekcja Teatru Wielkiego 
w osobach Stanisława Piotrowskiego 
(dyrektor naczelny) i Zygmunta Lato-
szewskiego (dyrektor artystyczny), roz-
poczęła działalność przygotowując cztery 
imponujące realizacje, sięgając po dzieła 
Stanisława Moniuszki, Aleksandra Boro-
dina i Georgesa Bizeta.

Począwszy od 1967 roku Teatr przedstawił 
publiczności 333 premiery, wśród których 
były klasyczne dzieła operowe i baletowe, 
musicale i operetki, a także kompozycje 
wybitnych współczesnych twórców pol-
skich. Na scenie Wielkiego miały miejsce 
prapremiery światowe oper Romualda 
Twardowskiego Lord Jim oraz Maria Stu-
art. Tu odbyły się głośne inscenizacje dzieł 
Krzysztofa Pendereckiego Diabły z Loudun 
i Ubu król. Bogatą historię repertuaru Te-
atru Wielkiego tworzyli tej miary artyści, 
co m.in. reżyserzy: R. Sykała, K. Dejmek, 
M. Fołtyn, A. Hanuszkiewicz, M. Prus, 
M. Weiss-Grzesiński, R. Peryt, W. Za-
wodziński; scenografowie: H. Poulain, 
F. Starowieyski, M. Kołodziej, M. Stańczak, 
A. Kreuz-Majewski oraz znakomici dyry-
genci: B. Wodiczko, B. Madey, A. Wiche-
rek, T. Wojciechowski, W. Michniewski, 
E. Michnik, T. Kozłowski i choreografowie: 

F. Parnell, W. Borkowski, C. Drzewiecki, 
T. Kujawa, E. Wycichowska, A. Fodor, 
L. Massine, G. Veredon, G. Madia. 

Żadne jednak sukcesy Teatru nie byłyby 
możliwe gdyby nie znakomici soliści i po-
szczególne zespoły, którzy na przestrzeni 
wszystkich tych lat byli i są jego największą 
siłą. Dowodem rosnącej rangi Teatru Wiel-
kiego były gościnne występy na jego scenie 
gwiazd światowej wokalistyki (Victoria 
de Los Angeles, Fedora Barbieri, Kiri Te 
Kanawa, Daniela Dessi, Barbara Hendrix, 
Angela Georgiu, Aleksandra Kurzak, Nico-
lai Gedda, Renato Bruson, Jose van Dam, 
Placido Domingo, Franco Bonisolli, An-
drea Bocelli, Jose Cura, Robero Alagna), 
a także zaproszenie Teatru na Stagione 
w Teatro Vittorio Emanuele (m.in. Aida 
i Lucia di Lammermoor) oraz w Operze 
w Lyonie (Halka i Straszny dwór).

Od 1968 roku Teatr Wielki jest organi-
zatorem Łódzkich Spotkań Baletowych. 
Podczas 25. dotychczasowych edycji w Ło-
dzi gościły wszystkie najważniejsze zespoły 
baletowe z całego świata, a wśród nich 
m.in. Balet XX Wieku Maurice Béjarta, 
Nederlands Dans Theater, Sadler’s Wells 
Royal Ballet, Ballet Rambert, Cullberg 
Ballet, Batsheva Dance Company, Balet 
Teatru Bolszoj z Moskwy, Sankt-Peters-
burski Teatr Baletu Borysa Ejfmana, Ballet 
Nacional de Cuba Alicji Alonso, a także 
wszystkie zespoły baletowe polskich tea-
trów muzycznych.
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Minione ponad pięć dekad działalno-
ści Teatru Wielkiego świadczy o tym, że 
łódzka publiczność – ku wielkiej radości 
całego zespołu TWŁ – pokochała swój 
naprawdę wielki Teatr. 

W styczniu 2022 roku, podczas Gali 
Jubileuszowej zaprezentowano 

fragmenty oper Halka i Straszny dwór 
Stanisława Moniuszki, Kniazia Igora 
Aleksandra Borodina i Carmen Georgesa 
Bizeta – spektakli, które były wystawione 
na otwarcie Teatru 55 lat temu. Za pulpitem 
dyrygenckim stanęło czterech wspaniałych 

dyrygentów od dawna 
związanych z łódzkim 
Teatrem: Tadeusz 
Kozłowski, Wojciech 
Michniewski, Andrzej 
Knap i Adam Banaszak. 

Były wspomnienia, 
życzenia i upominki, 
i była dobra zabawa 
w najlepszym wyko-
naniu solistów Teatru 
Wielkiego z towarzy-

szeniem chóru, baletu i orkiestry.
Ponadto Gali towarzyszyły dwie wysta-

wy... Mój teatr – na której zaprezento-

wano zdjęcia Chwalisława Zielińskiego, 
fotografa, który obchodzi 50-lecie pracy 
artystycznej. Ponad 30 lat swojego arty-
stycznego życia spędził w Teatrze Wielkim 
w Łodzi dokumentując premiery, szerego-
we spektakle, Łódzkie Spotkania Baletowe 
i wszelkie inne wydarzenia z Teatrem 
związane. Druga wystawa zatytułowana 
Ryszard Kaja – scenograf teatru najwięk-
szego poświęcono pracy tego wybitnego 
artysty w łódzkim Teatrze. Pokazano na 
niej nie tylko projekty kostiumów, dekora-

cji i plakatów, ale również to, jak Ryszard 
Kaja widział ludzi teatru, tych z którymi 
się zaprzyjaźnił i z którymi pracował.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego kierując z okazji jubileuszu słowa 
uznania, podkreślił, że Teatr Wielki w Ło-
dzi wypełniając od ponad pół wieku swą 
szlachetną misję, ugruntowuje pozycję 
ważnego centrum sztuki wysokiej, stając 
się jednocześnie znaczącym ośrodkiem 
operowego kunsztu na kulturalnej mapie 
Polski. anDRZeJ sZTUMsKi, Twł

Orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi pod dyrekcją 
Honorowego Pierwszego Dyrygenta Tadeusza 
Kozłowskiego FOT. © JOANNA MIKLASZEWSKA / TWŁ
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Przez minionych 55 lat dokumen-
towało obiektywem dzieje Teatru 
Wielkiego w Łodzi wielu fotogra-

fów, wystarczy wspomnieć takich arty-
stów jak Franciszek Myszkowski, Jerzy 
Neugebauer, Juliusz Multarzyński czy 
Henryk Śmigacz. Jest jednak jeden arty-
sta-fotograf, który spędził w operze ponad 
35 lat – to Chwalisław Maria Zieliński.

Fotografia to jego zawód i pasja. Swoje 
życie zawodowe poświęcił głównie tea-
trowi. Początkowo związał się z Łódzkim 
Ośrodkiem Telewizyjnym, gdzie wyko-
nywał fotosy ze spektakli Teatru Telewi-
zji i programów rozrywkowych. W 1975 
roku rozpoczął pracę w Teatrze Wielkim, 
w którym pracował do 2012 roku czyli 
momentu przejścia na emeryturę. 

Przez ponad trzy dekady związku z TWŁ, 
który określał „swoim Teatrem Wielkim”, 
wykonał tysiące zdjęć, dokumentujących 
255 premier teatralnych oraz innych spek-
takli, koncertów, recitali, a także takich 
wydarzeń, jak kolejne edycje Warszta-
tów Operowych czy Łódzkich Spotkań 
Baletowych. 

Mistrz Zieliński równolegle współpracował 
również z Teatrem Muzycznym i łódzkimi 
teatrami lalkowymi. Jednocześnie uprawiał 
różne dziedziny fotografii: okolicznościo-
wą, katalogową, portretową, reportażową. 
Swoją wiedzą dzielił się z młodzieżą pra-
cując w szkole gdzie 
nauczał zawodu foto-
grafa. Ciągle aktywny 
zawodowo w różnych 
dziedzinach. Obecnie 
współpracuje przy 
tworzeniu Cyfrowe-
go Muzeum Teatru 
Wielkiego w Łodzi, 
wyjątkowego przed-
sięwzięcia dla dzie-
jów sztuki teatralnej 
w Polsce.

Z okazji 50-lecia 
Jego pracy artystycz-
nej ukazało się okazałe 
wydanie albumowe pt. 
Mój Teatr, prezentu-
jący fotografie jubila-
ta z lat 1975-2021. Na 
okładce zaprezentowano zdjęcie z opery 
Żydówka Jacques’a Fromental Halevy’ego, 
która w reżyserii Marii Fołtyn odbyła się 
w 1983 roku. Natomiast część fotograficzną 
edycji otwiera zdjęcie tancerzy: Kazimierza 
Wrzoska (Orfeusz) i Lilianny Kowalskiej 
(Prozerpina) z polskiej prapremiery Orfe-
usza Claudio Monteverdiego w reżyserii 

Waltera Ericha, wy-
stawionej 23 marca 
1975 roku. Na kolej-
nych z 228. stron, 
możemy powrócić 
myślą do 212. spek-
takli premierowych, 
które miały miejsce na 
łódzkiej scenie. Były to 
opery i balety, ale są 
także zdjęcia z kilku 
koncertów, między 
innymi Artura Rubin-
steina z 1975, Placido 
Domingo z 2009, Kiri 

Te Kanawy z 2010, czy Krzysztofa Pendere-
ckiego, którego Siedem bram Jerozolimy 
wybrzmiało przed Teatrem na Placu Dą-
browskiego 29 sierpnia 2009 roku.

W słowie wstępnym do albumu, dyrektor 
Dariusz Stachura dzieląc się osobistym 
wspomnieniem, wyraża również podzięko-
wania: „W 1989 roku, kiedy w Eugeniuszu 

Onieginie zadebiutowałem na scenie na-
szego Teatru Wielkiego, pierwszą pamiąt-
ką z tego niezwykłego dla mnie wydarzenia 
były zdjęcia autorstwa Pana Chwalisława 
Zielińskiego. Już wtedy, ten znany łódzki 
fotograf teatralny, był od ponad dziesięciu 
lat stałym «rejestratorem» wydarzeń ar-
tystycznych naszego Teatru [...]. Zwykło 
się mówić, że nie ma ludzi niezastąpio-
nych... Być może to prawda, ale bywają 
tacy, których zasługi trudno przecenić. 
Dla nas – ludzi Teatru – taką postacią 
jest Pan Chwalisław Zieliński – ze swoją 
osobowością i całym dorobkiem arty-
stycznym. [...] To kawał historii naszego 
Teatru i jego Autora! Panie Chwalisła-
wie dziękujemy...”.

Piękne jubileuszowe wydanie tego 
wszystkiego, co uwiecznił w kadrze Mistrz 
Chwalisław M. Zieliński, ukazało się nakła-
dem Teatru Wielkiego w Łodzi w ramach 
obchodów 55-lecia łódzkiej Sceny.

iReneUsZ sT. BRUsKi

w obiektywie Mistrza Zielińskiego
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Nazwijmy Pana Tadeusza poe-
matem pokory. Zdaje się, że nikt 
tak do tej pory nie określił tego 

dzieła, choć określano je różnie. Z samych 
tych określeń można by jeśli nie poemat, to 
przynajmniej litanię ułożyć. Niech przeto 
w litanii tej pojawi się i ta sekwencja – 
poemat pokory. 

Dlaczego jednak pokory? Słowo to przywo-
dzi na myśl naukę ewangeliczną o koniecz-
ności ukorzenia się i poniżenia przed Bogiem 
(Flp 2,2-8; Mt 18,4), jako że każdy człowiek 
jest grzeszny i słaby, i wobec Boga – jak to 
dramatycznie powiedział Kierkegaard – 
nigdy nie ma racji. Pojęcie pokory kojarzyć 
się też może z pojęciem bojaźni Bożej, która 
według Biblii jest „początkiem mądrości” 
(por. Syr 1,14), o czym niejednokrotnie mó-
wił w swych pismach Norwid – największy 
przeciwnik Mickiewicza, a o czym Mickie-
wicz, przynajmniej jako autor Wielkiej Im-
prowizacji, zdawał się zapominać lub nawet 
sądzić, że bywa inaczej.

Czy w Panu Tadeuszu jest coś takiego, 
co upoważniałoby nas do określenia go 
tym słowem w wyłożonym tu biblijno-
-teologicznym znaczeniu? Zapewne trudno 
byłoby utrzymać taką tezę. W przeci-
wieństwie do Dziadów oraz wielu innych 
medytacyjno-religijnych utworów Pan Ta-
deusz nie zawiera treści teologicznych ani 
teologiczno-moralnych, przeto i o pokorze 
w sensie religijnym mówić tu nie sposób, 
ale z pewnością można mówić o pokorze 
wobec świata. Wyraża się ona najpełniej 
w opisach przyrody, o których ironiczny 
skądinąd krytyk tego dzieła – Norwid – mó-
wił, że wspanialsze są od najprzedniejszych 
pejzaży Ruisdaela, a więc jednego z naj-
większych pejzażystów w dziejach sztuki 
malarskiej. Nie lada to uznanie w oczach 
takiego znawcy zarówno kunsztów plastycz-
nych, jak i poetyckich. Norwid miał jednak 
ambiwalentny stosunek zarówno do Pana 
Tadeusza, jak i do Dziadów.

W pierwszym ceniąc artyzm poetycki, 
a zwłaszcza owe genialne opisy przyrody, 
zżymał się na jego niski poziom intelek-
tualny i na trywialność duchową świata 
w nim przedstawionego. Raziło go to za-

pewne, że autor epopei zdawał się jakoś 
z tym światem psychicznie utożsamiać. 
Według Norwida cechowała Pana Tade-
usza „wyłączność”, które to słowo należy 
rozumieć jako przeciwieństwo uniwer-
salności, jako partykularność, prowin-
cjonalność wreszcie. W drugim natomiast 
dziele, ceniąc zarówno artyzm, jak i głębię 
intelektualną, widział niebezpieczeństwo 
dla uznawanej przez siebie z całym odda-
niem idei chrześcijańskiej. Ujrzał w nim 
ciemny błysk herezji. I słusznie. Dziady 
bowiem w swoim najwyższym wzlocie 
artystycznym (niektórzy nawet twierdzą, 
że najwyższym w całej poezji europejskiej), 
czyli w Wielkiej Improwizacji, są dziełem 
tyleż genialnym, co szatańskim. Bohate-
rem Wielkiej Improwizacji od początku 
powoduje podsycana przez złe duchy 
pycha. Słowo to pojawia się w utworze 
bezpośrednio, podobnie jak bezpośrednio 
występują w nim uosobione złe moce. 
Jeśli więc Dziady w swym szczytowym 
wzlocie artystycznym i filozoficznym na-
zwać poetycką eksplozją pychy ludzkiej, 
to Pana Tadeusza można by odpowiednio 
nazwać poematem pokory.

Pycha i pokora – oto absolutna antyteza. 
Czy oba największe arcydzieła Mickie-
wicza zasługują na to, by je potraktować 
jako człony jakiejś filozoficzno-poetyckiej 
antytezy? Ale na czym właściwie polega 
i czym się tłumaczy owa pokora i pycha, 
którą przypisujemy tym dziełom? Czytając 
Wielką Improwizację nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, że jej bohater nie jest wyłącznie 
postacią literacką, powołaną jedynie na 
użytek konstrukcji dramatu, ale że jego 
słowa i myśli wyrażają w jakimś stopniu, 
i w jakimś sensie, swoistą filozofię auto-
ra, choć ją zapewne wyrażają w sposób 
poetycko przesadny, doprowadzony do 
krańcowości zarówno co do formy, jak 
i do treści. Dziady bowiem nie są takim 
dramatem, o którym można by powiedzieć 
to, co najczęściej o dramacie w ogóle się 
mówi, a mianowicie, że jest najobiektyw-
niejszą ze sztuk. Potężny ładunek liryzmu, 
jaki one zawierają, czyni je dziełem na 
wskroś subiektywnym, a więc i w znacznej 
mierze osobistym. Konrad – poeta, będąc 
centralną postacią utworu, jest zarazem 

Dwa skrzydła poezji 
adama Mickiewicza:
bunt i pokora

Pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie;  
projekt Cyprian Godebski, 1898;  
rekonstr. Jan Szczepkowski, 1950 
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI, 2019

KAZIMIERZ ŚWIEGOCKI
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głównym wyrazicielem myśli i odczuć sa-
mego twórcy dzieła, jego alter-ego, a mó-
wiąc ściślej – jest reprezentantem pewnej 
strony, pewnego pokładu czy wymiaru jego 
osobowości. A osobowość to najwyraź-
niej autorytarna. Ów autorytaryzm ma tu 
charakter wręcz absolutny, a z religijnego 
punktu widzenia – bluźnierczy. Konrad 
domaga się władzy równej Bogu. Ba, nawet 
chce przewyższyć dzieło Stwórcy, pragnie 
bowiem poprawić je. Wie, że na szczyt tego 
pragnienia wynosi go podmuch pychy, ale 
wierzy przewrotnie i tragicznie, że pycha 
może stać się twórczą siłą w świecie:

Zaklinam, daj mi władzę: jedna część 
jej licha,

Część tego, co na ziemi osiągnęła pycha,
Z tą jedną cząstką ileż ja bym szczęścia 

stworzył! 
(w. 293-295; wszystkie cytaty według: 

A. Mickiewicz, Dzieła, t. III: Utwory dra-
matyczne, Warszawa 1955).

Nie bardzo wiemy, na czym by ostatecz-
nie miało to szczęście polegać, za to nie 
ulega wątpliwości, że owo dzieło tworzenia 
świata na nowo musiałoby zostać poprze-
dzone aktem totalnej negacji:

Tak gardzę tą martwą budową,
Którą gmin światem zowie i przywykł 

ją chwalić,
Żem nie próbował dotąd, czyli moje 

słowo
Nie mogłoby jej wnet zwalić
(w. 170-173).
Słowo w ustach Boga jest siłą stwórczą 

i porządkującą świat – to greckie λόγος 
i hebrajskie  רבד. Konrad zaś w powyższym 
fragmencie jak gdyby próbuje niszczy-
cielskiej mocy słowa. Poeta podąża tu 
w ślady Boga, ale nie jak złośliwy szatan, 
który będąc czystą negatywnością, miałby 
jedynie nicość posiewać tam, gdzie są byty 
i dobro, lecz jak drugi Bóg, wyższy od 
pierwszego, bo świadom niedoskonałości 
dotychczasowego dzieła stworzenia i pełen 
intencji natychmiastowej jego naprawy. 
W tym punkcie tragizm Konrada osiąga 
kulminację. Jego świadomość ludzkiego 
nieszczęścia i zarazem miłość do czło-
wieka pchają go jak siła fatalna do walki 
z Bogiem o świat. Aby zbudować nowy 
ład, trzeba wpierw zburzyć stary. Tego zaś 
strzeże i broni zazdrośnie jego Stwórca, 
tak jak rodzic broni swego dziecka, choćby 
nie było dzieckiem doskonałym. Los tej 
nierównej walki jest przesądzony i Konrad 
poniesie klęskę. Spadnie z wyżyn, „gdzie 
graniczą Stwórca i natura”, na zimny grunt 
więziennej celi, do której wtrącił go fał-
szywy namiestnik Boga na ziemi – car.

Dwa naczelne motywy przenikają Wielką 
Improwizację: prometeizm i demiurgizm. 

Spójrzmy uważniej na drugi z nich. Czym 
jest demiurgizm? Demiurg Platoński to 
boski budowniczy świata, to ten, który 
z preegzystującego chaosu wyprowadza 
kosmos. Chaos jest złem, brakiem formy, 
ładu, porządku, światła. Kosmos jedno-
znacznie wyraża dobro, jest więc całkowi-
tym zaprzeczeniem chaosu. Ale kosmos 
dla swego zaistnienia wymaga zabiegów 
demiurgicznych. Nie jest dany jako goto-
wy, trzeba go dopiero stworzyć. Następuje 
po chaosie, a nie przed, ani jednocześnie 
z nim, ani obok niego. Kosmos więc jest 
negacją negacji. Ten, kto go zaprowadza, 
musi najpierw zanegować stan poprzedni, 
pierwotny. A to znaczy uznać go za nie-
właściwy i niegodny istnienia. W Reducie 
Ordona czytamy, że „dzieło zniszczenia / 
W dobrej sprawie jest święte, jak dzieło 
tworzenia” (w. 111-112). Ale dodane jest 
tam: „Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg 
i zgiń wyrzecze” (w. 113).

Zarówno więc dzieło stworzenia i napra-
wy, jak i dzieło zniszczenia świata zosta-
wia się tu ostatecznie do uznania Boga, 
a nie człowieka (choć temu ostatniemu 
daleko tu do biernej jedynie kontemplacji 
świata). Bohater Wielkiej Improwizacji 
natomiast nie zadowala się nadzieją na 
boską interwencję w bieg zawikłanych 
losów człowieka, lecz sam nie ufając Bogu, 
podejmuje prometejski wysiłek wyzwole-
nia świata od zła. Zanim jednak zażąda od 
Boga władzy nad duszami („rządu dusz”), 
wpierw ujawni swoją demiurgiczną moc 
wobec natury. Oto przesuwają się przed 
oczyma naszej wyobraźni olśniewające 
wizje poetyckich kratofanii:

Ja mistrz!
Ja mistrz wyciągam dłonie! 

Wyciągam aż w niebiosa i kładę me 
dłonie

Na gwiazdach jak na szklannych har-
moniki kręgach.

To nagłym, to powolnym ruchem,
Kręcę gwiazdy moim duchem.
Milijon tonów płynie; w tonów milijonie
Każdy ton ja dobyłem, wiem o każ-

dym tonie;
Zgadzam je, dzielę i łączę,
I w tęczę i w akordy i we strofy plączę,
Rozlewam je we dźwiękach i w błyska-

wic wstęgach
(w. 27-37).
Ten monumentalny kosmiczny obraz 

poetyckiej mocy stwórczej zawiera 
w sobie wszystkie pozostałe wspaniałe 
i potężne obrazy wyrażające ową moc, 
bowiem przedstawia poetę-demiurga 
trzymającego ster całego świata i spra-
wującego absolutną kontrolę nad jego 
biegiem, czuwającego nad każdym jego 
szczegółem. Ów demiurg-poeta jest tym, 
który wyznacza drogi światu, który ukła-
da świat tak, jak się układa symfonię, 
czy poemat, lub jak maluje się obraz. 
Powiada przecież: „Każdy ton ja dobyłem 
[...] Zgadzam je, dzielę i łączę, / I w tę-
czę, i w akordy, i we strofy plączę...”. 
Czym byłby świat bez działania nań owej 
demiurgicznej mocy poety, widzimy 
w kontrastującym z poprzednimi wy-
powiedziami obrazie:

Odjąłem ręce, wzniosłem nad świa-
ta krawędzie,

I kręgi harmoniki wstrzymały się w pę-
dzie 

(w. 38-39; fragment ten w oczywisty 
sposób nawiązuje do pojęcia słynnej pi-
tagorejskiej muzyki sfer kosmicznych). 
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Harmonia świata rozsypałaby się, gdyby 
nie czuwało nad nią oko opatrzności poety 
demiurga. Harmonia świata więc – ów ład 
i porządek, struktura i sens – pochodzi 
od jego stwórczej mocy. Poeta tworzy ją 
dopiero, formuje, a nie zastaje jako daną, 
pierwotną. Zdaje sobie z tego zresztą cał-
kowicie sprawę, gdy w uniesieniu woła:

Boga, natury godne takie pienie!
Pieśń to wielka, pieśń – tworzenie 
(w. 50-51).
I dalej:
Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertel-

ność tworzę,
[...]
Patrz, jak te myśli dobywam sam z siebie.
(w. 54-56)
Poeta staje się wreszcie metafizyczną 

zasadą świata, a jego przyrodzoną (a nie 
nadaną) cechą jest boska moc tworzenia:

Mam [...], tę Moc, której ludzie nie na-
dadzą,

[...] 
I Mocy tej nie wziąłem z drzewa edeń-

skiego, 
Z owocu wiadomości złego i dobrego;
[...]
Jam się twórcą urodził:
Stamtąd przyszły siły moje,
Skąd do Ciebie przyszły Twoje
(w. 119, 122-123, 127-129).
Wielka Improwizacja jest być może naj-

bardziej zdumiewającą wizją kratofanii 
poetyckiej w całej literaturze europejskiej. 
Stanowi zarazem szczytowy punkt roman-
tycznego prometeizmu i demiurgizmu 
w poezji. U jej podłoża tkwi ontologiczne 
i historiozoficzne założenie, że świat jest 
tworem niedoskonałym, czy wręcz poronio-
nym. Wyrasta więc z negacji świata i me-
tafizycznego wobec niego buntu. Wyraża 
zarazem starą, a nawet odwieczną, znaną 
we wszystkich dawniejszych kulturach ideę 
stwórczej mocy słowa. Władcą jednakże 
tak pojętego słowa czyni nie Boga, lecz 
człowieka, poetę. Można tu rzec, że tak jak 
Prometeusz w micie greckim wykradł ogień 
bogom, aby zanieść go ludziom, tak Konrad 
w Improwizacji wykrada stwórcze słowa 
Bogu, aby przy ich pomocy przemienić nie-
doskonały świat i ująć ludziom cierpienia.

Zwróćmy uwagę na dwie sprawy. Pierwsza 
jest ta, że świat taki, jaki jest, został tutaj 
totalnie zanegowany, rzec by także można 
– został zrujnowany w poetyckim akcie 
objawiającym boską moc. Druga zaś taka, 
że świat jest powolny słowu poety, poddaje 
mu się jak glina rękom rzeźbiarza. Z pewną 
przesadą, ale za to dobitnie, rzec można, że 
świat jest tu niczym, słowo zaś wszystkim. 
Dziady są udramatyzowanym poematem 
lucyferycznego buntu i niespotykaną ma-
nifestacją duchowych, twórczych mocy 
człowieka obdarzonego władzą słowa. Ich 

część najwspanialszą pod każdym względem 
– Wielką Improwizację, można określić jako 
poemat szatańskiej pychy człowieka i grzesz-
nej dumy poety. Warto tu wtrącić, iż może 
nie jest jedynie przypadkiem, ale charakte-
rystycznym znakiem nowożytnych czasów 
to, że największe dzieła sztuki, a może nawet 
wszelkie arcydzieła, a do nich z pewnością 
należy ten arcydramat Mickiewicza – ze 
swoim szczytem – Wielką Improwizacją, 
rodziły się z reguły z buntu przeciwko zasta-
nemu porządkowi świata, przeciwko Bogu 
lub przynajmniej przeciwko powszechnie 
przyjętemu sposobowi jego pojmowania.

A teraz przypomnijmy, co mówi ksiądz 
Piotr do Konrada w scenie III, następu-
jącej po Improwizacji:

Módl się; myśl twoja w brudne oble-
czona słowa,

Jak grzeszna, z tronu swego strąco-
na królowa,

Gdy w żebraczej odzieży, okryta po-
piołem,

Odstoi czas pokuty swojej przed koś-
ciołem,

Znowu na tron powróci, strój królewski 
wdzieje

I większym niźli pierwej blaskiem za-
jaśnieje

(w. 189-194).
I wkrótce jeszcze dodaje, zwracając 

się do Boga: 
On poprawi się jeszcze, on wsławi Twe 

Imię
(w. 200).
Są to istotnie prorocze słowa. Bun-

townik Konrad niebawem „poprawi 
się” i przeobrazi w bohatera lirycznych 
wierszy religijnych. Oto np. strofa z Ro-
zumu i wiary będąca jakby komentarzem 
do bogoburczych zapędów Konrada, ale 
zarazem swoistym pokajaniem się przed 
Tym, którego wyzwało się ongiś do walki 
na uczucia:

Ciąg dalszy na s. 20 
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Panie! mą pychę duch pokory wzniecił;
Choć górnie błyszczę na niebios błękicie,
Panie! Jam blaskiem nie swoim za-

świecił,
Mój blask jest twych ogniów odbicie!
(I, s. 350, w. 9-12).
Zły duch, który tak mamił Konrada, 

dając mu złudne poczucie boskich mocy 
kreatywnych, ustępuje powoli miejsca du-
chowi pokory i pogodzenia ze światem, 
w którym zło zdaje się być nieusuwalne, 
przynajmniej ludzkimi przyrodzonymi 
siłami. Skoro poezja, skoro słowo nie może 
przeobrazić świata, to przynajmniej może 
go wyrazić i opisać. Ponadto trzeba być 
sprawiedliwym: choć świat nie jest dosko-
nały, przecież ostatecznie nie zło decyduje 
o jego losach i kształcie, lecz raczej dobro. 
Przynajmniej w tym sensie, że jeśli istnieje, 
a istnienie jest dobrem, to tym samym do-
bro jest jego przyczyną sprawczą. Wobec zła 
przysługuje nam bunt, wobec dobra trzeba 
zająć postawę afirmacji. Te dwie postawy 
są dwoma biegunami jednej całości – pełni 
ludzkiego doświadczenia świata. 

W Reducie Ordona znajdujemy niezwykły 
obraz unicestwienia zła. Dokonuje tego 
sam Bóg, wysadzając ziemię tak jak Ordon 
swą redutę w powietrze. Dziady są skargą 
i buntem przeciwko skażeniu świata, Wiel-
ka Improwizacja niesie wizje zarówno jego 
unicestwienia, jak i przeobrażenia siłą sło-
wa. Lecz moc słowa może objawiać się nie 
tylko w tworzeniu od nowa czy w przeobra-
żaniu, ale i w odtwarzaniu, które nie jest 
niczym innym, jak powtarzaniem boskiego 
aktu tworzenia. Poeta opisujący świat nie 
jest już ani demiurgiem, ani Prometeu-
szem, nie konkuruje z Bogiem, lecz staje 
się jego naśladowcą i kapłanem. I właśnie 
świat, jaki oglądamy w Panu Tadeuszu, jest 
dziełem naśladowania Stwórcy natury. Nie 
bunt już, lecz swoista pokora wobec świata 
cechuje to dzieło. Owa pokora jednakże to 
bynajmniej nie to, co paraliżuje wszelkie 
poczucie własnej mocy, ale to raczej, co 
je wzmaga. Jest ona bowiem owocem za-
chwytu i miłości do świata tak wielkiej, że 
domagającej się wiernego wyrazu. 

W Panu Tadeuszu świat cały został spro-
wadzony do mikrokosmosu, jakim jest 
„kraj lat dziecinnych”. Świat to niemal 
doszczętnie odarty z dramatyzmu istnie-
nia właściwego historycznemu dzianiu 
się, świat ten odjęty został żarłocznemu 
czasowi. Świat-raj, do którego historia 
puka z daleka, jest zaledwie zapowiedzią. 
Rządzą nim majestatyczne i proste prawa 
kosmosu, niewinne i wzniosłe, prawdzi-
we – bo niezmienne i absolutnie zgodne 
ze sobą. To świat sprzed zabójstwa Abla 
i sprzed owocu z drzewa wiadomości.

Więc może nie miał racji Norwid zży-
mając się na to dzieło za jego rzekomą 
prowincjonalność i bezproblemowość 
świata w nim przedstawionego, jego ludzi, 
którzy jedzą, piją, polują, grzyby zbierają 
i czekają, aż im Francuzi ojczyznę zro-
bią. Bezproblemowość bowiem cecho-
wała naszych pierwszych rodziców przed 
popełnieniem grzechu pierworodnego, 
a więc wówczas, gdy byli istotami o nie-
skażonej naturze. Oni po prostu istnieli 
i istnienie nie było dla nich problemem, 
jak jest nim dla nas – tyleż fascynującym, 
co beznadziejnym. Tęsknota do raju, czyli 
do bezgrzesznej, a zatem niewinnej i do-
skonałej – a to znaczy bezproblemowej 
– egzystencji jest wyrazem najbardziej 
fundamentalnej potrzeby ludzkiej: pełnej 
integracji ze światem i z sobą samym.

Pan Tadeusz nie jest zatem ani pomył-
ką filozoficzną Mickiewicza, ani wyrazem 
jakiegoś wyczerpania jego uniwersali-
stycznych ambicji. Nie jest też upadkiem 
w zaściankowość „sielską anielską”. Wręcz 
przeciwnie – jest wytchnieniem zmęczone-
go demiurga i wyrazem mądrości wyższej 
niż mądrość buntu – mądrości spokoju, 
ładu, kosmosu. Ludzie w nim obecni są ele-
mentami nie historii, lecz raczej przyrody 
i żyją w dobroczynnym cieniu jej Prawa. 
Poddani są nie tylko wydarzeniom i proce-
sowi historycznemu – historia występuje 
tu marginalnie, wdziera się z trudem od 
zewnątrz – co wszechogarniającemu ryt-

mowi przyrody. Ich 
życie trwa pośród 
wschodów i zacho-
dów słońca (mniejsza 
o to, że niewiele ich 
przetoczyło się w cią-
gu akcji utworu), 
w przymierzu z ro-
ślinami, zwierzętami, 
z ziemią. Nie jest to 
przymierze zawarte 
za pośrednictwem 
pracy, jakby to było 
w przypadku chło-
pów, lecz jak gdyby 
zaistniałe samo z sie-
bie, tak jakby natura 
czy sam los udzielił 
tym ludziom swej 
niczym nie uzasad-
nionej łaskawości, 
która, gdy raz się 
objawiła in illo tem-
pore, wydaje się tak 
oczywista, że prawie 
odwieczna i nie-
zmienna z istoty. 

Ten charaktery-
styczny rys rzeczywi-
stości przedstawionej 

w Panu Tadeuszu pogłębia jej rajski wy-
miar. Każdy szczegół tego świata posiada 
jakby wyższą wartość i sobie tylko właściwą 
godność idącą z uczestnictwa w ludzko-
-kosmicznej Całości. Dlatego spotykamy tu 
tak niebywały pietyzm dla każdego niemal 
drobiazgu, począwszy od przedmiotów uty-
litarnych aż po naturalne (jak np. grzyby), 
a tak niewiele troski o to, aby akcję utworu 
uczynić bardziej atrakcyjną. Jest ona w isto-
cie dość banalna, nie jest też rozbudowana, 
raz po raz zresztą przerywają i zawieszają ją 
owe genialne i właśnie w przeciwieństwie do 
niej porywające opisy. A jest tak, bowiem 
nie to, co ulega zmianie i dąży do jakiegoś 
celu wieńczącego proces przeobrażeń, lecz 
to, co trwa lub powtarza się, jak zjawiska 
przyrody, zajmuje uwagę poety. W raju nie 
ma historii i każda zmiana jest tylko pozor-
na, bowiem nie przynosi zagłady jednego, 
ani wzrostu czegoś innego, przeto nie jest tu 
ważniejszy dzień jutrzejszy od dzisiejszego. 
Na dobrą sprawę nie ma tu czasu. Jest tylko 
jedna wielka chwila wyjęta z jego nurtu, jak 
kamień z rwącej wody potoku. Świat Pana 
Tadeusza jest jak ów kamień barwny i zara-
zem przezroczysty tak, że można oglądać do 
syta jego wnętrze ze wszystkimi szczegółami 
budowy. Jest jak znieruchomiała chwila, 
zamknięta kropla czasu.

Nad wszystkimi formami narracji panuje 
tu opis i każda rzecz, choćby najbardziej 
trywialna, jak sernica, jak muchy domo-
we, szczegóły stroju, a także grzyby, psy, 

Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale, 
1827-1828 Fot. muzeum narodowe w warSzawie
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dubeltówki, kawa, dynie i skoble u drzwi, 
nie mówiąc już o zjawiskach przyrody, jak 
burza, niebo, las, słońce – doznaje pod 
piórem arcymistrza swoistej konsekracji 
tak, że istnieje już jakby podwójnie – jest 
tym, czym jest jako zjawisko samo dla 
siebie, a zarazem i czymś więcej, bo jakby 
epifanią, znakiem i świadectwem wyższego 
porządku. Oto poeta i tym razem jawi 
się jako istota boskiego rodu, ale już nie 
jako burzliwy demiurg, ani współczu-
jący i litościwy heros Prometeusz, lecz 
jako spokojny kapłan strzegący świętego 
przybytku, sanktuarium rzeczy, o których 
Bóg powiedział w dniu ich stworzenia, że 
są dobre. Być może w tym tkwi tajemnica 
niezrównanego piękna tych opisów, które 
nigdy nie nużą i nie zawierają w sobie 
nawet najmniejszego cienia tej wytwornej 
ociężałości, która cechuje opisy nawet 
tak wielkich mistrzów stylu, jak Balzac, 
lecz przeciwnie – fascynują i porywają 
w stopniu najwyższym tak, że dzięki nim 
to właśnie, a nie dzięki szczupłej i banalnej 
akcji, to obszerne dzieło można czytać bez 
wytchnienia i bez przestrzegania kolej-
ności stron, otwierając je na chybił trafił, 
tak jak wierni czytają swoje święte księgi.

W istocie rację miał Norwid, że opisy 
przyrody w Panu Tadeuszu są jego skarbem 
największym i przewyższają w swej genial-
ności najlepsze arcydzieła pejzażowego 
niderlandzkiego malarstwa. Dodałbym 
jednak, że równie genialne są tu opisy rze-
czy drobnych, błahych i przyziemnych, 
a niekiedy nawet trywialnych (jak wspo-
mniane muchy). Genialność ich upatruję 
w tym nieuchwytnym i tajemniczym wręcz 
sposobie przeobrażania owych przedmio-
tów w ważne obiekty naszej czytelniczej 
uwagi i wyobraźni, w sposobie, który ich 
marnemu, a czasem i pogardzanemu 
istnieniu nadaje rangę i godność bytów 
uczestniczących po swojemu w porządku 
i całości świata. Tę cechę posiadają też słyn-
ne holenderskie martwe natury i dzielą je 
z Panem Tadeuszem tak samo, jak pejzaże 
wielkich siedemnastowiecznych mistrzów 
dzielą z nim to, że narzucając uwadze 
kontemplującego widza swą namacalną 
konkretność, wskazują jednak na wyższy 
porządek kosmiczny, na ów powszechny 
ład, do którego należą i którego są wido-
mym znakiem. U Mickiewicza zresztą ów 
ład ma w sobie coś bliskiego, coś bardzo 
ludzkiego, wręcz intymnego i rodzinnego, 
bardziej niż w bohaterskim i panteistycz-
nym pejzażu niderlandzkim. Wyraża się 
to w charakterystycznych porównaniach 
zjawisk przyrody do zjawisk ludzkich.

Ów nadrzędny ład świata przejawia się 
także w opisach obyczajów nadających życiu 
codziennemu rytm i architekturę trwałości. 
Owo zasiadanie do stołu nie jest tu chyba 

pochwałą „wieprzowatości” życia szlache-
ckiego, jak to podrwiwał Juliusz Słowacki, 
lecz symbolem stabilności i zewnętrzną 
oznaką wewnętrznej spójności ludzkiego 
społeczeństwa, którego elementy układają 
się w rytm analogiczny do rytmu natury.

Dziadów część III i Pan Tadeusz. Tam 
porywająca wizja człowieka zbuntowanego 
przeciwko światu i Bogu, tutaj kojący, monu-
mentalny arras spokoju, ciszy i wytchnienia, 
gdzie natura nie tylko odsłania człowiekowi 
swe dobrotliwe oblicze, ale wręcz zdaje się 
ujawniać mu w różnorodności swoich form 
i zachowań prawdziwie ludzkiego ducha. 
Słońce tu przybiera kształt twarzy rolni-
ka, a drzewa trzymają się czule za ręce jak 
rodzice i dzieci, Bóg po ludzku patrzy na 
nas tysiącem swoich oczu. Człowiek jest tu 
u siebie, odnalazł bowiem świat, który stał 
się jego domem, a nie wygnaniem. Dziedzic 
szczęśliwego Soplicowa to Adam, który nie 
uległ jeszcze pokusie grzechu i nie zakosz-
tował owocu z drzewa wiadomości, czyli 
nie doświadczył historii, która wszak bierze 
swój początek od tego właśnie momentu. 
Widzimy go, jak korzysta w pełni z obfitości 
swojego majątku jak z rajskiego sadu. Zrywa 
i rozdaje owoce z jego drzew wszystkim, 
którzy tu przybywają w gościnę.

Gdyby dzieła sztuki powstawały według 
chronologii odzwierciedlającej dzieje świa-
ta i człowieka, to rzecz jasna Pan Tade-
usz powinien był powstać wcześniej niż 
Dziady, jako że natura zarówno logicznie, 
jak i chronologicznie wcześniejsza jest od 
historii, a zgoda na świat wcześniejsza od 
buntu. Sztuka jednakże nie chce respekto-

wać praw świata. Czasem mu się poddaje, 
a niekiedy zdaje się wyrywać z jego praw 
i łamać je. Sztuka i duch poezji Mickiewi-
cza objawiły się na oba te sposoby i w obu 
uzyskały pełnię wyrazu. Nie jeden bowiem 
bóg patronował tej poezji, lecz dwóch, a to: 
szalony Dionizos i bóg spokoju – Apollo. 
I nie jeden żywioł, lecz dwa co najmniej 
tworzyły jej przyrodzoną dziedzinę: natura 
i historia. Pan Tadeusz i Dziady to dzieła 
względem siebie antytetyczne. Żywiołem 
pierwszego jest natura, żywiołem drugiego 
historia. Lecz bardziej może jeszcze są to 
dzieła wzajemnie się dopełniające.

Czyż wobec tej pełni, jaką tworzą, zacho-
dziła konieczność, aby Mickiewicz napi-
sawszy je, pisał jeszcze coś więcej? Słynny 
jego czterowiersz: „W słowach tylko chęć 
widzim, / w działaniu potęgę; / Trudniej 
dzień dobrze przeżyć, / niż napisać księgę 
(Słowo i czyn, t. I, s. 386), nie jest bynaj-
mniej li tylko konceptem rymowanym, lecz 
zapisem duchowego dramatu poety. Tak 
miał prawo powiedzieć tylko prawdziwy 
mistrz słowa – prawdziwy, bo bezwzględny 
w swym mistrzostwie, i zarazem prawdzi-
wy człowiek – prawdziwy, bo błądzący, 
i prawdziwy, bo nie pogodzony z sobą, 
czyli ze swą naturą, z własnym błędem 
i z historią rodzaju ludzkiego, do którego 
należał wraz z całą swą wielkością i nędzą. 
Nie zrozumiano jednak tego w biednej 
ojczyźnie Wieszcza, gdzie długo jeszcze 
po jego zamilknięciu zanoszono modły, 
aby Bóg przywrócił mu dar poetyckiego 
słowa. Daremne to było i niepotrzebne.

KaZiMieRZ ŚwieGoCKi

Pomnik Adama Mickiewicza w Mińsku FOT. © DAJANA L. / BY CC-SA 4.0
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Historia kobiet zatoczyła szeroki łuk 
– od mizoginizmu do feminizmu. 
Nie od razu wywalczyły sobie nie-

wiasty ważne miejsce w życiu społecznym, 
politycznym i obyczajowym. Ale jak mówi 
przysłowie, Gutta cavat lapidem non vi 
sed saepe cadendo. Na dokonanie wyło-
mów w murze uprzedzeń mogły zdobyć się 
kobiety inteligentne, odważne, energiczne, 
sprytne, umiejące czytać i pisać, uparte 
w dążeniu do celu, zabezpieczone finan-
sowo. Niektórym z nich wychodzenie poza 
przypisaną im tradycyjnie rolę żony i matki 
umożliwiały dobre stosunki rodzinne. 

Proces kształtowania się tożsamości 
kobiet rozpoczął się w patriarchalnym 
okresie staropolskim. Skupię uwagę na 
wybranych paniach z różnych wie-
ków, legitymujących się różną oso-
bowością, różnym wykształceniem, 
których działalność wywarła przeło-
mowy wpływ na wiele dziedzin życia. 

W 1415 roku zaczęła na Akademii 
Krakowskiej studiować Nawojka 
w przebraniu męskim, jako żak An-
drzej, bowiem ówczesne prawo i oby-
czaje nie zezwalały na to kobietom. 
Nawojka uzyskała stopień bakałarza. 
Przypadek sprawił, że odkryto jej 
sekret. Groziła jej kara śmierci. Przed 
sądem biskupim wyznała, że przestęp-
stwa dopuściła się z miłości do wiedzy. 
To oświadczenie oraz nienaganna opinia 
o jej moralności złagodziły karę. Pierwsza 
polska studentka została skazana na do-
żywotnią pokutę w klasztorze, w którym 

uczyła mniszki pisania i czytania. Minęło 
kilka wieków, zanim Polki mogły studio-
wać bez obawy utraty życia. 

W XVI stuleciu pojawiły się nieliczne 
autorki z różnych środowisk. Można 

wspomnieć o kasztelance wiskiej Anieli Za-

łęskiej, wojewodzinie łęczyckiej Katarzynie 
Czarnkowskiej, wojewodziance poznańskiej 
Zofii Gałeckiej. W wyrobionych intelektu-
alnie środowiskach innowierczych poja-
wiają się pisarki Zofia Oleśnicka i Regina 
Niemsta-Filipowska, których utwory były 
drukowane w Krakowie. Z Polek pochodze-
nia mieszczańskiego można wymienić dwie 
niewiasty związane z Andrzejem Piotrkow-
czykiem młodszym, krakowskim drukarzem, 
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i sekretarzem królewskim. Była to jego matka 
Jadwiga i żona Anna, obie poetki. Andrzej 
wspierał zainteresowania żony, pomagał 
w samokształceniu, a niezazdrosny o wiedzę 
fachową przyuczał ją do sztuki drukarskiej. 
Po jego śmierci prowadziła drukarnię.

Na uwagę zasługuje autorka pierwszej 
autobiografii kobiecej, Anna ze Stanisław-
skich. Ładna wojewodzianka kijowska zo-
stała wydana wbrew swej woli za Kazimierza 
Warszyckiego. Uważano, że to dobra partia 
– syn senatora, kasztelana krakowskiego. 
A że był szpetny, nieokrzesany, debilowa-
ty, to najmniejszy problem, dla rodziców 
obu stron, oczywiście. Anna przez rok, do 
śmierci swego ojca, męczyła się z Ezopkiem, 
a później podjęła starania o unieważnienie 
małżeństwa. Udało się jej ten zamysł zrea-
lizować przy pomocy krewnego i opiekuna 
Jana Sobieskiego, wówczas hetmana. Pełna 
temperamentu Anusia pisała bez pruderii 
o potrzebie satysfakcji fizycznej wynikłej 
z miłości do partnera. Wyszła za mąż jesz-
cze dwukrotnie i to z miłości. Szczęściem 
cieszyła się krótko, bo sroga Bellona zabrała 
obu mężów. Wdowa przez osiemnaście lat 
samodzielnie zarządzała majątkiem. Sta-
nisławska łączyła w sobie kobiecy wdzięk 
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z cechami premiowanymi u mężczyzn: 
niezależnością, odwagą, pragmatyzmem.

Tymi cechami legitymowała się również 
piękna kupcówna Elżbieta Heweliuszowa, 
żona sławnego europejskiego astronoma, 
rajcy gdańskiego, właściciela browaru 
i oficyny drukarskiej. Było to dobrze ro-
zumiejące się małżeństwo, mimo dużej 
różnicy wieku. Heweliuszowa miała talent 
do prowadzenia interesów, domu, opieki 
nad dziećmi. Zyskała sympatię przyjaciół 
męża. Miała zainteresowania astrono-
miczne i przy boku sławnego małżonka 
poznawała tajniki Uranii. Z jego wyboru 
stała się pomocnicą w prowadzeniu badań. 
Była genialnym samoukiem.

Jeżeli już mowa o samouctwie, to trzeba 
wspomnieć o Reginie Salomei Rusieckiej, 
pasowanej przez Zbigniewa Kuchowicza 
na pierwszą polską lekarkę. Wiemy o niej 
tyle, co zapisała w swoim pamiętniku (zob. 
R. S. z Rusieckich Pilsztynowa, Proceder 
podróży i życia mego awantur, wstęp R. 
Pollak, oprac. tekstu i przypisy M. Pełczyński, 
Kraków 1957). Miała czternaście lat, gdy po-
ślubiła dużo starszego lekarza Jakuba Halpira 
i wyjechała z nim do Stambułu. Była bystra, 
pojętna. Przy mężu przyuczyła się do zawo-
du lekarza. Miała środki, aby podróżować 
po Europie. Po raz wtóry wyszła za mąż za 
oficera, Austriaka Józefa Pilsztyna, którego 
wykupiła z tureckiej niewoli. Zakotwiczyli się 
na nieświeskim dworze u Radziwiłła „Rybeń-
ki”. Wieczne kłótnie rozdzieliły małżonków. 
Pilsztynowa bez żenady przyznaje się, że 
wzięła sobie młodego, przystojnego utrzy-
manka, który nie tylko drenował jej kieszeń, 
ale doprowadził przez zaniedbanie obowiąz-
ków do śmierci najmłodszego syna kochanki. 
Uciekła przed „Amoratem” do Stambułu. 
Tam była szanowaną lekarką, pracowała 
nawet w haremie sułtana Mustafy III. Pro-
wadziła barwne, niekonwencjonalne życie. 
Była nieustraszoną podróżniczką, kobietą 
przedsiębiorczą, niezależną finansowo, ale 
poniosła klęskę jako żona i matka. Historyk 
i lekarz, Ludwik Glatman, który poznał w rę-

kopisie jej pamiętnik, napisał o niej ostro: to 
„prototyp wszystkich naszych dzisiejszych 
spaczonych emancypantek”.

Pisząc o czasach saskich, nie sposób za-
pomnieć o dwóch magnatkach z różnych 
pokoleń: starszej, Elżbiecie Sieniawskiej, 
i młodszej, Franciszce Urszuli Radziwiłłowej. 
Elżbieta była jedyną córką marszałka wiel-
kiego koronnego, Stanisława Herakliusza 
Lubomirskiego. Osierocona we wczesnym 
dzieciństwie przez matkę, inteligentna, 
energiczna dziewczyna wychowywała się 
na dworze Marii Kazimiery i była ulubienicą 
królowej. Miała dziewiętnaście lat, kiedy 
zaaranżowano jej małżeństwo z Adamem, 
ostatnim z rodu Sieniawskich. Ojciec dał 
córce duży posag, w którym były dobra 
otrzymane po matce. Ten fakt sprawił, że 
Elżbieta utrzymywała odrąbność majątkową 
i niezależność ekonomiczną. Małżonkowie 
mieli odmienne temperamenty i zaintereso-
wania. Pod różnymi pretekstami znudzona 
Elżbieta wyjeżdżała z Brzeżan na Rusi do 
Warszawy. Wdawała się w romanse z Janem 
Stanisławem Jabłonowskim, Aleksandrem 
Sobieskim, księciem Ferencem II Rakoczym. 
Każdy z romansów związany był z rozgryw-
kami politycznymi. Sieniawska umiejętnie 
łączyła sprawy prywatne z państwowymi. 

Znana była z zaangażowania w politykę 
wewnętrzną i międzynarodową. Śledząc jej 
poczynania, śmiało można nazwać ją Machia-
vellim w spódnicy. Twardą ręką zarządzała 
rozległymi dobrami. Była postrachem sądów 
i Trybunału Koronnego. Umiała z pożytkiem 
wydawać ogromne sumy na fundowanie 
kościołów, klasztorów, rozbudowę, odnawia-
nie, wyposażanie swych licznych rezydencji. 
Odkupiła od spadkobierców Sobieskich Wi-
lanów i przywróciła mu blask. 

Przedstawiłam ją jako niepotulną żonę, 
która w burzliwym związku, trwają-
cym prawie czterdzieści lat, z łatwością 
stała się równorzędną partnerką męża 
jako sprawny menadżer swoich rozle-
głych latyfundiów, wytrawny mecenas.  
A jaką matką była Sieniawska? Troszczyła 
się o zdrowie i dobre wychowanie jedynej 
córki Marii Zofii. Chciała ją dobrze wydać 
za mąż i wywoła wojnę domową. Mąż opo-
wiadał się za swoim przyjacielem, wdowcem 
Stanisławem Ernestem Denhoffem, a ona za 
synem przyjaciółki Anny Radziwiłłowej, Mi-
chałem Kazimierzem „Rybeńką”. Manewry 
matrymonialne trwały jakiś czas, aż wresz-
cie Sieniawski postawił na swoim. O zdanie 
córki nikt nie pytał, choć ona potajemnie 
marzyła o którymś z Czartoryskich. Być 
może był to August Aleksander, za którego 
wyszła za mąż po śmierci męża i rodziców.

Franciszka Urszula Radziwiłłowa z domu 
Wiśniowiecka też była jedynaczką wojewody 
krakowskiego Janusza i Teofili z Leszczyń-
skich. Tym razem przymus rodzicielski nie 
skojarzył małżeństwa. Co prawda rodzice 
posażnej pannie rekomendowali Sewe-
ryna Rzewuskiego, a później siostrzeńca 
Rakoczego, jednak Franciszce przypadł 
do gustu Radziwiłł „Rybeńko”. Był męż-
czyzną przystojnym, towarzyskim, bezpo-
średnim w kontaktach, z temperamentem, 
a więc mógł zauroczyć intelektualnie roz-
winiętą, ale niezbyt urodziwą Franciszkę.  
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Barbara Judkowiak zauważyła, że „Francisz-
ka i Michał są potwierdzeniem obserwacji 
historyków rodziny i małżeństwa, że w wieku 
XVIII (w przeciwieństwie do poprzedniego 
złego stulecia ojców i bardzo silnych wię-
zów rodzinnych) stopniowo pojawiać się 
będzie nieco więcej miejsca – nawet w ra-
mach instytucji rodzinnych – na swobodę 
osobistą i osobiste prawo do szczęścia, co 
znalazło także wyraz, w sposób sformuło-
wany bądź stematyzowany, w pisarstwie 
księżnej” (Franciszka Urszula Radziwił-
łowa – w poszukiwaniu własnego głosu. 
Propozycje interpretacyjne, dokumen-
tacyjne i edytorskie, Poznań 2013, s. 23).

Radziwiłłowa zdawała sobie rozsądnie 
sprawę, że małżeństwo ogranicza bardziej 
wolność kobiety niż mężczyzny. Główną 
rolą mężatki było macierzyństwo. Chodziło 
o zachowanie rodu, a umieralność dzieci 
była wielka. Księżna w ciągu 28 lat mał-
żeństwa była 29 razy brzemienna. Wieku 
dorosłego dożyło troje dzieci: Karol Sta-
nisław „Panie Kochanku” (1734), Teofila 
Konstancja (1738) i Katarzyna Karolina 
(1740). Radziwiłłowa podczas licznych roz-
jazdów męża przejmowała niektóre jego 
obowiązki, ale swoje działania ograniczała 
do sfery prywatnej.

Córka księżnej, Teofila, była energicz-
na, krnąbrna, nie miała w sobie 
nic z dystyngowanej damy. 
Odważnie broniła prawa 
do wyboru małżonka. 
Wyłgała się z małżeń-
stwa ze Stanisławem 
Rzewuskim, obroni-
ła się przed konku-
rami Ignacego Paca. 
Poszła za głosem 
serca i wyszła za 
Ignacego Moraw-
skiego, podchorążego 
huzarów milicji nie-
świeskiej, późniejszego 
generała. Złamała społeczne 

zasady. Popełniła mezalians. W sprytny 
sposób podeszła brata, swojego opiekuna 
po śmierci rodziców, a mianowicie w trakcie 
niebezpiecznej wspólnej ucieczki przed 
Moskalami wymusiła na nim zgodę na mał-
żeństwo. Aby Karol nie rozmyślił się, poje-
chała z Morawskim do Lwowa i oświadczyła 
arcybiskupowi Wacławowi Sierakowskiemu, 
że jest w odmiennym stanie i ślub musi być 
natychmiast. Pożycie szalonej księżniczki 
ze szlachcicem było dobre.

Wiek XVIII, zwłaszcza 2. jego połowa, 
to czas kobiet, które zaczynają peł-

nić nowe role, wpływają na zmieniające 
się formy życia obyczajowego, a nawet 
politycznego. Arystokratki propagowały 
kulturę teatralną występując w roli wi-
dzów, aktorek i czasami autorek. Uczyły 
się grać na różnych instrumentach, śpie-
wały, komponowały.

Można zauważyć wielką mobilność kobiet, 
które przemierzają kraj i wyjeżdżają za 
granicę w różnych sprawach: majątkowych, 
leczniczych, turystycznych, politycznych. 
Pobyty zagraniczne wzmogły ich kolek-
cjonerskie upodobania. Od połowy wieku 
w Europie popularne były gabinety historii 
naturalnej. Gabinet taki miała w Siemia-
tyczach Anna Jabłonowska, w Wilnie zaś 
Teofila Morawska.

Efektem podróży i innych form kontaktów 
z zagranicą były trzy nowości: moda, salony 

i masoneria. Modne stroje były 
kosztowne. Przywożono 

je z Francji lub szyto 
w Polsce według 
francuskich wzo-
rów. W Warsza-
wie znana była 
d y k t a t o r k a 
mody Urszula 
Łazarewiczowa, 
żona kupca. Kie-

dy została wdową, 
musiała utrzymywać 

się sama i świetnie sobie 
radziła. Znała francuski, miała 

żyłkę do interesów. Założyła dobrze pro-
sperujący dom mody wraz z pracownią. 
Wyjeżdżała po wzory do Paryża, projek-
towała również sama. Szkoliła dziewczęta 
w krawiectwie. Prowadziła także z sukcesem 
dom bankowy.

Damy z towarzystwa zakładały salony 
w Warszawie i na prowincji. Zbierało się 
w nich towarzystwo, do którego nale-
żeli członkowie ich rodzin, przyjaciele, 
goście, klientela. Gospodynie posiadały 
umiejętność prowadzenia konwersacji 
na różne tematy w języku polskim i fran-
cuskim. Czuły się dowartościowane nie 
tylko jako organizatorki, ale i uczestniczki 
życia towarzysko-intelektualnego. Należy 
wspomnieć, że moda salonowa zagościła 
w środowisku miejskim. Łazarewiczowa 
otworzyła salon, w którym przyjmowała 
warszawskich lekarzy, prawników, ma-
larzy, muzyków, poetów.

Nowym zjawiskiem była w XVIII wieku 
kobieca masoneria. Moda przyszła do nas 
z Francji. Do masonerii należały znane 
arystokratki: Konstancja Rzewuska, Izabe-
la Lubomirska, Elżbieta Potocka, Izabela 
Czartoryska, Helena Radziwiłłowa, Teresa 
Tyszkiewiczowa – bratanica króla Stanisła-
wa Augusta. Już w czasach saskich powstał 
w Warszawie Zakon Mopsów i Mopsic. 
Należące doń kobiety podejrzewano o wy-
uzdanie i o erotyczne praktyki.

Kobiety próbowały swych sił 
w malarstwie. Pierwszą Pol-

ką, która zawodowo się 
tym trudniła, była zna-

na portrecistka, Anna 
Rajecka, wywodząca 
się z rodziny artystów 
malarzy. Kształciła się 
u Ludwika Marteau, 
nadwornego mala-
rza króla Stanisława 

Augusta Poniatow-
skiego, a później, jako 

jedyna kobieta, w ma-
larni Marcella Bacciarel-

lego na zamku królewskim.  
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Stypendium króla umoż-
liwiło jej naukę w Pa-
ryżu. Cieszyła się 
uznaniem francu-
skich malarek, 
wystawiała swo-
je dzieła w pary-
skich salonach.

Koniec XVIII  
wieku był tra-
giczny dla Po-
laków. Państwo 
przestało istnieć, 
ale żyło ono w ich 
sercach. Zmiany w ży-
ciu społecznym w XIX stu-
leciu były duże, zwłaszcza w zaborze 
pruskim (germanizacja) i rosyjskim (re-
presje popowstaniowe, deklasacja szlach-
ty). Wielką rolę odegrały matki Polki, 
które podtrzymywały świadomość na-
rodową, patriotyzm. W środowiskach 
inteligenckich daje się również zauważyć 
dążenie kobiet do możliwości rozszerzania 
swych praw do studiowania, uprawnień 
zawodowych, udziału w życiu publicznym; 
jednym słowem kobiety chciały wyjść 
poza krąg rodzinny i zawalczyć o samo-
dzielność.

Wśród zawodów umysłowych zarezer-
wowanych dla kobiet było nauczycielstwo. 
Zwrócę uwagę na te kobiety, które z mo-
zołem przecierały drogę do różnych za-
wodów.

Warto wspomnieć o artystkach: Marii 
Szymanowskiej (1789-1831), Marcelinie 
Czartoryskiej (1817-1894) czy Helenie 
Modrzejewskiej (1840-1909).

Pierwsza z nich obdarowana była talen-
tem muzycznym. Dała się poznać jako 
świetna pianistka i kompozytorka. Po 
powrocie z nauki w Paryżu panna Wo-
łowska wyszła za mąż za dzierżawcę dóbr 
otwockich, Józefa Szymanowskiego. Po 
pięciu latach małżeństwa zaczęła kon-
certować i zdobywać uznanie w Europie, 
ale nie w Otwocku. Mąż uważał, że jej 

obowiązkiem jest dbanie o dom, 
dzieci, męża, a swoje zain-

teresowania muzyczne 
mogłaby realizo-
wać w zaciszu 
r o d z i n n y m . 
Szymanowska 
wytrzymała 
w małżeństwie 
10 lat. Zdecy-
dowała się na 

separację. Na 
siebie i dzieci zara-

biała lekcjami i koncer-
towaniem, zwłaszcza że po 

uzyskaniu tytułu „pierwszej forte-
pianistki ich Wysokości Carycy Elżbiety 
Aleksandrowny i Marii Fiodorowny” drzwi 
sal koncertowych, salonów europejskich 
stały przed nią otworem. Podziwiano jej 
talent, urodę, humor, neutralność, upór, 
zdrowy rozsądek, które pozwoliły jej ze-
rwać z wizerunkiem potulnej żony żyjącej 
u boku męża. Miłość do muzyki, dająca 
jej wewnętrzne zadowolenie, zwyciężyła.

Marcelina z Radziwiłłów Czartoryska, 
uczennica Chopina, miała więcej szczęścia 
niż Szymanowska. Mąż Marceliny, książę 
Aleksander, meloman, stworzył jej warun-
ki do realizacji zamiłowań muzycznych. 
Koncertowała po Europie. Przyczyniła się 
do powstania Konwersatorium Muzycz-
nego w Krakowie. Małżonkowie byli także 
protektorami Towarzystwa Muzycznego 
w Krakowie.

Z tym miastem była związana jedna 
z najsłynniejszych polskich aktorek w dzie-
jach teatru, Helena Modrzejewska. Jej 
droga do kariery, sławy na obu półkulach, 
była ciernista i śliska. Żyła w wolnym 
związku z Gustawem Zimajerem, z nim 
miała dzieci. Jej karta odwróciła się, kiedy 
wyszła za mąż za arystokratę Karola Chła-
powskiego. Stał się on mężem swojej żony. 
Należy podkreślić, że talent, pracowitość, 
upór, a przy tym urok osobisty i pieniądze 
zadecydowały o sukcesach pięknej Heleny.

W XIX wieku pojawia się 
grupa twórczych dzien-

nikarek. Trzeba wspomnieć 
o Wandzie Maleckiej 
(1800-1860) z Warszawy, 
która była pierwszą ko-
bietą wydającą literackie 
pismo periodyczne „Bro-
nisławę, czyli Pamiętnik 
Kobiet”, które ukazywało 
się w latach 1822-1823. 

Malecka podejmowała 
kolejne próby wydawnicze. 

W poczynaniach wspierał ją 
mąż, sędzia wojskowy, intere-

sujący się literaturą.
Zasłużoną dziennikarką była Maria Il-

nicka (1825-1897), żona radcy prawnego 
Banku Polskiego. Oboje byli zaangażowani 
w prace Rządu Narodowego. Po upadku 
powstania styczniowego mąż został zesłany 
na Syberię, gdzie zginął, a Maria po wyjściu 
z Cytadeli rzuciła się w wir pracy. Założyła 
i redagowała pismo „Bluszcz”. Było to jedno 
z najstarszych pism kobiecych w Europie. 
Ukazywało się w latach 1865-1939. Na ła-
mach „Bluszcza” drukowane były artykuły 
o kształceniu kobiet, ich prawie do nauki, 
wolności osobistej, wykonywaniu zawodu; 
pojawiały się również artykuły o ruchu 
emancypacyjnym. Z pismem współpraco-
wała Lucyna Ćwierciakiewiczowa, autor-
ka cenionej książki kucharskiej. Do 1894 
roku, przez 28 lat, prowadziła dział mody 
i gospodarstwa domowego. Pani Lucyna 
uwagami o prowadzeniu domu i przepisami 
kulinarnymi wyprzedziła o ponad 100 lat 
popularne dziś audycje telewizyjne o go-
towaniu i urządzaniu domu.

Emancypacja kobiet od połowy XIX 
wieku interesowała środowiska inte-
ligenckie. W ruch zaangażowały się: 
Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, 
Kazimiera Bujwidowa, Paulina Rein-
schmitowa, Stefania Sempołowska.  
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Kobiety zaczęły zakładać różne organi-
zacje, utrzymywały kontakty z ruchem 
emancypacyjnym w innych krajach. Re-
inschmitowa w 1907 roku zorganizowa-
ła Związek Równouprawnienia Kobiet 
Polskich. Konstytucja marcowa z 1921 
roku urzeczywistniła jej marzenie o rów-
nouprawnieniu. Niewiele emancypantek 
spotkało szczęście osobiste. Bezdzietna 
Orzeszkowa opuściła męża w atmosfe-
rze skandalu, podobnie zrobiła Konopni-
cka, zabierając z Gusina sześcioro dzieci. 
Utrzymywała się na powierzchni życia 
dzięki protekcji Orzeszkowej, koleżanki 
ze szkolnej ławy, publikując w pismach 
warszawskich. Małżeństwo Reinschmito-
wej rozpadło się szybko, a wychowaniem 
syna zajął się ojciec.

Walka o prawo do studiowania, wyko-
nywania wyuczonego zawodu, rozpoczęta 
przez emancypantki, z trudem co prawda, 
ale zaczęła przynosić skutki.

Polki studiowały za granicą. Walkę o ich 
prawo do studiowania w Krakowie 

i Lwowie podjęła Kazimiera Bujwidowa 
(1867-1932), żona znanego bakteriologa, 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Mąż życzliwie ustosunkowywał się do jej po-

czynań. Dzięki jego poparciu, autorytetowi, 
trzy przyjaciółki: Jadwiga Sikorska, Janina 
Kosmowska i Stanisława Dowgiałłówna roz-
poczęły w 1898 roku studia farmaceutyczne 
na krakowskiej uczelni. Otrzymały magiste-
rium, ale jednocześnie zakaz wykonywania 
zawodu w aptekach galicyjskich. Wytrwałość, 
odwaga, determinacja, zwłaszcza Jadwigi 
(1871-1963), po mężu Klemensiewiczowej, 
pomogły przezwyciężyć przeszkody. Kto by 
pomyślał, że sfeminizowany dzisiaj zawód 
napotykał na takie przeszkody w począt-
kach XX wieku. Klemensiewiczowa założyła 
w 1903 roku w Krakowie pierwszą kobiecą 
drogerię, zatrudniając w niej swoje dwie 
przyjaciółki ze studiów. W czasie I wojny 
światowej Jadwiga pracowała w aptece 
spadkobierców Wiszniewskiego, a w okre-
sie międzywojennym, w swoim zawodzie 
w Okręgowym Związku Kasy Chorych.

Pierwszą Polką, która przełamała monopol 
mężczyzn na leczenie chorych była Anna 
Tomaszewicz-Dobrska (1854-1918). Po 
uzyskaniu dyplomu w Zurichu przyjechała 
do Warszawy. Spotkała się z wrogością 
środowiska lekarskiego, nie przyjęto jej do 
Towarzystwa Lekarskiego. Zdobyła nostryfi-
kację dyplomu w Petersburgu i mogła leczyć 
prywatnie. Dzięki Stanisławowi Kronenber-
gowi, fundatorowi szpitala położniczego dla 
ubogich kobiet, zdobyła tu stałą posadę, 

a także zaufanie znanego warszawskiego 
lekarza i społecznika, Konrada Dobrskiego, 
swego przyszłego męża.

Warto pamiętać o kobietach, które na 
przełomie XIX i XX wieku ośmieliły się 
zajmować badaniami naukowymi, a tym sa-
mym wkraczać w przestrzeń zarezerwowaną 
dla mężczyzn. Nie były to brzydule, które 
swoje kompleksy rekompensowały żmudną 
pracą badawczą. Wspomnę o dwóch: Józefie 
Joteyko (1866-1928) i Marii Skłodowskiej-
-Curie (1867-1934). Pierwsza z nich prze-
konywała o wartości badań naukowych, 
niezależnych od płci uczonego. Studiowała 
medycynę w Genewie, Brukseli i Paryżu. 
W 1898 roku była asystentką w Instytucie 
Fizjologicznym Solvaya w Brukseli. Miała 
osiągnięcia w dziedzinie fizjologii, a później 
pedagogiki. W dowód uznania powoła-
no ją, jako pierwszą kobietę, na katedrę 
w Collége de France. Pracowała też na in-
nych uczelniach we Francji. Po odzyskaniu 
niepodległości przyjechała w 1919 roku do 
Warszawy. Niestety, nie doceniono w pełni 
zasług cenionej w Europie uczonej. Nie 
dano jej katedry psychologii doświadczalnej 
na Uniwersytecie Warszawskim, choć na 
to stanowisko nadawała się najbardziej.

Marii Skłodowskiej-Curie nie trzeba przed-
stawiać. Ta utalentowana, ładna warsza-
wianka, po studiach na Sorbonie, wróciła do 
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zniewolonej Polski, aby podjąć pracę w labo-
ratorium w Warszawie lub Krakowie. Pracy 
dla niej nie było. Wróciła do Francji i wyszła 
za mąż za naukowca Piotra Curie. Tworzyli 
zgodną parę: razem pracowali, zajmowali się 
córkami, wspólnie spędzali wolny czas, choć 
finansowo nie było im lekko. Maria ciężko 
harowała na swój sukces. Sam talent nie wy-
starczyłby. Odkryła dwa pierwiastki: rad i po-
lon. Zrobiła w 1903 roku doktorat z odkrytej 
przez siebie promieniotwórczości. W tym 
samym roku małżonkowie otrzymali najwyż-
sze brytyjskie odznaczenie naukowe – medal 
Davy’ego oraz Nagrodę Nobla w dziedzinie 
fizyki. Maria była pierwszą kobietą-noblistką. 
Po tragicznej śmierci męża otrzymała na 
Sorbonie, jako pierwsza kobieta, katedrę 
profesora fizyki. Mężczyźni nie przyjęli tej 
genialnej uczonej do Francuskiej Akademii 
Nauk w 1911 roku. Czy nie było im wstyd, 
kiedy w tym samym roku nadeszła wiado-
mość o przyznaniu Marii Skłodowskiej-Curie 
Nagrody Nobla, tym razem w dziedzinie 
chemii. Zaczęto ją obdarowywać doktora-
tami honorowymi, członkostwem akademii 
zagranicznych, podziwiano. Uczona pozostała 

osobą skromną, miała wybitnych uczniów, 
a w Polsce przyczyniła się do powstania In-
stytutu Radowego. Ta genialna Polska umiała 
harmonijnie obdarzać swoją wielką miłością 
rodzinę i naukę.

W okresie międzywojennym pierwszą 
kobietą, która przełamała barierę 

niechęci palestry do kobiet, była Helena 
z Konowiczów Wiewiórska (1888-1967). 
Studiowała prawo w Szwajcarii i Petersbur-
gu, ale pracy w zawodzie nie mogła uzyskać 
przez wiele lat. Od roku 1925 wywalczyła 
to należne sobie miejsce. Była pierwszym 
w Polsce adwokatem. Kobiety po studiach 
prawniczych w obronie swych interesów 
powołały Zrzeszenie Kobiet z Wykształ-
ceniem Prawniczym. Zabiegi prawniczek 
z czasem przyniosły pożądany skutek. Dziś 
w wymiarze sprawiedliwości pracuje wiele 
kobiet, nie tylko na stanowisku adwokata, 
ale także sędziego i prokuratora.

Po 1945 roku sytuacja kobiet zmieniła się 
diametralnie. Zadecydowały o tym względy 
ustrojowe, socjalne, obyczajowe. Doszło do 
zakłócenia równowagi płci, co uwidoczniło 
się zwłaszcza tuż po wojnie. Kobiety zaczęły 
wykonywać typowo męskie zawody: suw-
nicowej, traktorzystki, szofera, instruktora 
lotniczego, pilota szybowca (Adela Dan-
kowska). Młoda Urszula Brzezińska jest 
porucznikiem, pilotem myśliwca bojowego 
w armii polskiej, traktowana na równi z męż-
czyznami, bez taryfy ulgowej dla jej płci.

Przełamano uprzedzenia zawodowe, nie-
chęć do podejmowania pracy zarobkowej 
przez kobiety. Możliwość zdobywania wy-
kształcenia, nawet wyższego, obudziła w ko-
bietach z różnych środowisk ambicje 
kreowania swojej osobowości i zdobywania 
należnego miejsca w rodzinie i społeczeń-
stwie. Zmienia się model rodziny. Lansowa-
ny jest model małżeństwa partnerskiego. Ale 
łatwo da się zauważyć postępujący kryzys 
rodziny. Laicyzacja prawa małżeńskiego 
spowodowała większą niż dawniej liczbę 
rozwodów i to z różnych przyczyn. Mnożą 
się wolne związki. Zniknęło określenie stara 
panna, stary kawaler. To są single. Nikt nie 
piętnuje kobiet z panieńskim dzieckiem. 
Rewolucja obyczajowa dotarła do Polski 
z Zachodu, zrywając więzy tradycyjnej mo-
ralności. W wystąpieniach feministek, zło-
wrogo ustosunkowanych do mężczyzn, brak 
jest pożądanego we wszystkim, co robimy 
i mówimy, umiaru. Oby kobiety nie stały 
się ofiarami wolności obyczajowej, gende-
rowej. Zapętlona to tożsamość! O rozwią-
zaniu problemu tożsamości kobiet 
zadecyduje nie tyle zdobycie wykształcenia, 
praw politycznych, choć to jest ważne, ale 
przede wszystkim niezaborcze relacje mię-
dzy kobietami i mężczyznami. Łatwiej jest 
jednak ustanowić prawa, niż zmieniać świa-
domość ludzi. Krystyna stasiewiCz

Urszula Brzezińska

Adela Dankowska

Maria Skłodowska-Curie 
z mężem Piotrem, ok. 1903Józefa Joteyko i Varia Kipiani, 1910
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Bohdan Hulewicz – mój dziadek 
od strony matki – urodził się 
20 czerwca 1888 roku w Kościan-

kach w Wielkopolsce jako trzecie dziecko 
Leona Hulewicza i Heleny z Kaczkowskich. 
Rodzina miała korzenie na Wołyniu. Jej 
wielkopolski protoplasta Józef osiadł nie-
daleko Wrześni w 2. połowie XVIII wieku. 

Dzieciństwo
Bohdan miał trzech braci oraz trzy siostry. 

Najstarsza była Stanisława (ur. 1885), dru-
gim z kolei był Jerzy (ur. 1886). Potem na 
świat przyszli Antonina (ur. 1890), Wacław 
(ur. 1891), Witold (ur. 1895) i Katarzyna 
(ur. 1901), która zmarła jako dziecko. Boh-
dan wychował się w bardzo patriotycznej 
rodzinie, ale opowiadał mi, że prawie do 
końca I wojny światowej nikt nie miał żadnej 
nadziei, że Polska odzyska niepodległość. 

Rodzice bardzo dbali o swoje dzieci dużo 
czytając i opowiadając im po polsku. Leon 
prowadził swoją prywatną walkę z pruską 
administracją. Choć nieomal ukończył studia 
inżynierskie na politechnice w Berlinie do 
jego szczególnych zainteresowań należały 
poezja, powieść i historia Polski. Były to czasy 
tryumfu powieści Henryka Sienkiewicza, 
który przynajmniej raz odwiedził Kościanki, 
podobnie jak Władysław Reymont. Matka, 
niedoszła pianistka, uczyła dodatkowo dzieci 
gry na fortepianie i zaszczepiła im miłość do 
muzyki. Była też zapaloną fotografką. Dzięki 
temu zachowało się wiele rodzinnych zdjęć, 
w tym wiele z XIX wieku. 

Rodzice znaleźli nauczycielkę, Polkę spod 
Łowicza, która uczyła dzieci polskiego, gdyż 
polskich szkół wtedy w Wielkopolsce nie było. 
Kto przygotowywał dzieci do niemieckiego 
gimnazjum? Nie bardzo o tym wiadomo. 
Prawdopodobnie był to sam Leon, ale dzia-
dek tym się nie chwalił. Takie wychowanie 
zasadniczo wpłynęło na życiorysy wszystkich 
młodych Hulewiczów tej generacji.

Czasy szkolne
W 1871 roku po zjednoczeniu Niemiec 

wprowadzono we wszystkich szkołach 

w Wielkopolsce obowiązkowy język nie-
miecki. W roku 1901 zabroniono nauczania 
po polsku nawet religii, co wywołało strajki 
szkolne. Podobnie jak jego trzej bracia, Boh-
dan chodził do Królewskiej Współwyzna-
niowej Szkoły dla Chłopców w Trzemesznie, 
jednej z najstarszych szkół średnich w Pol-
sce. Została ona utworzona w 1773 roku, 
czyli jeszcze przed rozbiorami. Uczęszczało 
do niej wielu sławnych Polaków, a wśród 
nich Jędrzej i Jan Śniadeccy, Marian Lan-
giewicz oraz Jędrzej Moraczewski. 

Wszyscy synowie Leona mieszkali 
w Trzemesznie na stancji u Niemki – pani 
Hoffman. Bohdan dużo biegał i uprawiał 
sport. Jednocześnie udzielał się w polskich 
kręgach samokształceniowych. Rodzice 
świadomie finansowali zakup polskich 
książek. Tuż przed tzw. „jednorocznym” eg-
zaminem po sześciu klasach gimnazjalnych 
Bohdan został kierownikiem polskiego 
samokształceniowego Koła Towarzystwa 
im. Tomasza Zana (TTZ) w Trzemesznie. 
Wiedząc w co angażuje się syn i mając złe 

Bohdan Hulewicz 
– zapomniany dowódca 
powstania wielkopolskiego Cz. i

WITOLD ŻYLICZ
Bohdan Hulewicz 
w mundurze niemieckiej 
piechoty morskiej, 
Kilonia 1914
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doświadczenie ze starszym synem Jerzym, 
ojciec przeniósł Bohdana do Leszna, gdzie 
ten ostatni związał się ze Stowarzyszeniem 
Patriotyczno-Religijnym „Eleusis” kiero-
wanym  przez Wincentego Lutosławskiego. 
Odbiło się to oczywiście na jego wynikach 
w nauce. Opiekun klasy, domyślając się 
udziału Bohdana w organizacji, nie zakwa-
lifikował go do promocji i poradził ojcu, 
aby ten przeniósł syna do innej szkoły. Tak 
Bohdan trafił do niemieckiego gimnazjum 
w Neuhaldensleben koło Magdeburga. 
Tutaj był już jedynym Polakiem. Nic go 
nie rozpraszało. Zdał maturę bez kłopotów. 
Jego matka uważała, że był w tym czasie 
„niepoprawny, martwił rodziców samowolą 
i nie dosyć przykładał się do nauki”. Rze-
czywiście Bohdan przez całe życie wpadał 
w ekstremy. Jako gimnazjalista w tajnych 
kółkach uczył się historii i literatury. Nie 
miał czasu na gimnazjum ogólne, kilka 
razy repetował klasy.  

Studia i roczna służba wojskowa
Po zdaniu matury krótko studiował filo-

zofię i historię sztuki we Wrocławiu, a na-
stępnie przeniósł się do Monachium. Na 
uniwersytecie w stolicy Bawarii Bohdan 
zaliczył jedynie parę semestrów. W tym 
czasie poznał bliżej – znanego z Berli-
na, Christianii i Krakowa, związanego 
z Młodą Polską pisarza, poetę, dramatur-
ga, nowelistę i skandalistę – Stanisława 
Przybyszewskiego oraz jego towarzyszkę 
Jadwigę, byłą żonę poety Jana Kaspro-
wicza. Przybyszewski miał już wówczas 
szczyt kariery za sobą. Zaczęły się jego 
kłopoty finansowe. Szukał jakiegoś sen-
sownego płatnego zajęcia, o czym Bohdan 
Hulewicz skrzętnie poinformował swojego 
brata Jerzego, w tym czasie już właściciela 
rodowych Kościanek. Ostatecznie ta zna-
jomość zaowocowała współpracą sławnego 
pisarza z młodymi Hulewiczami – Jerzym, 
Bohdanem i Witoldem, w ramach działal-
ności nowo utworzonej spółki wydającej 
dwutygodnik artystyczny „Zdrój”, którą 
dwaj starsi bracia wspólnie założyli.

Będąc na studiach Bohdan zaangażował 
się również w działalność Związku Studen-
tów Polaków (ZET), na czele którego stał 
Kazimierz Fabrycy, student politechniki 
i późniejszy znany generał Wojska Pol-
skiego. Bohdan został wyznaczony na in-
struktora Drużyn Strzeleckich popularnych 
wówczas w Galicji. Organizacja ta miała 
między innymi za zadanie szkolić młodych 
Polaków na wypadek, gdyby nadarzyła się 
okazja walki o niepodległość. Aby zdobyć 
stosowne wojskowe doświadczenie zgłosił 
się w 1912 roku na ochotnika do armii 
niemieckiej jako tzw. „jednoroczniak”. 
Zakładał, że po roku szkolenia będzie mógł 
wrócić na studia do Monachium. Pochodze-

nie społeczne oraz dobrowolne zapisanie 
się do wojska dawało mu wówczas prawo 
wyboru rodzaju broni i miejsca służby oraz 
szanse na szlify oficerskie. 

O wojnie w Europie nikt jeszcze wtedy 
nie myślał. Wybrał elitarny batalion mor-
ski w Kilonii. W swoich młodzieńczych 
marzeniach miał nawet nadzieję, że zosta-
nie wysłany do niemieckiej bazy morskiej 
w Tsin-Tao, wybudowanej na terenie zdo-
bytym przez Niemców w Chinach w czasie 
Powstania Bokserów. Do tego jednak nie 
doszło. Po odbyciu służby powrócił na stu-
dia do stolicy Bawarii, ale tylko na chwilę, 
bo zaczęło „pachnieć wojną”. 

W 1914 roku, w czasie wakacji, tuż przed 
jej rozpoczęciem, trafił na Pomorze i po-
znał swoją przyszłą żonę Jadwigę Karwat, 
córkę Mariana Karwata – jedynego pol-
skiego lekarza w mocno zgermanizowa-
nym miasteczku Brodnica na Pomorzu. 
Miało to miejsce na balu w tym mieście, 
zorganizowanym przez parę okolicznych 
polskich dworów, w tym przez Warszewice 
należące do stryja Michała Hulewicza 
oraz jego żony Władysławy z Czarnych 
Zawiszów. Jak mi opowiadała moja babcia 
popisywał się wtedy przed nią konwer-
sacją światowca i sprawnością fizyczną 
przeskakując przez powóz. Były to czasy 
działalności barona Pierre’a de Coubertina 
i narodzin sportu (pierwsza olimpiada 
miała miejsce w Grecji w 1896 roku). 

Początek Wielkiej Wojny
Po wybuchu I wojny światowej Bohdan 

został powołany do armii niemieckiej 
i wziął udział w kampanii belgijskiej. 
Mając stopień kaprala pełnił rolę do-
wódcy drużyny zwiadowców w kompa-
nii cyklistów piechoty morskiej. Wziął 
udział w brawurowym pięciodniowym, 
sześcsetkilometrowym zwiadzie na 

francuskich i belgijskich terenach nie 
zajętych jeszcze przez Niemców. Cho-
dziło o sprawdzenie, czy prawdziwe 
były pogłoski, że Anglicy dokonali sil-
nego desantu miedzy Boulogne sur Mer 
a Dunkierką. Na szczęście dla Niemców 
okazało się, że były to tylko plotki. 

Następnie żołnierzy jego batalionu skie-
rowano do udziału w oblężeniu Antwer-
pii przez wojska niemieckie. Tam został 
pierwszy raz ranny. Leczono go w szpi-
talach w Malines, Brukseli, Duisburgu 
i Kilonii. Dzięki pomocy polskiego lekarza 
dr. Ulatowskiego dostał dwa tygodnie 
wolnego na wyjazd do domu dla podrepe-
rowania zdrowia. Pod koniec tego urlopu 
w styczniu 1915 roku wziął ślub z Jadwigą 
Karwat. Do kościoła poszedł w paradnym 
mundurze „jednoroczniaka” marynarki 
wojennej w Kilonii. Ślub odbył się w pięk-
nej gotyckiej katedrze w Brodnicy, tuż 
przed wejściem wojsk rosyjskich do tego 
miasta. Po ślubie małżonkowie pojechali 
na chwilę do Kościanek, w których młodą 
parę przyjął starszy brat Bohdana – Jerzy. 
Stamtąd młodzi udali się razem do Kilonii. 

Wkrótce potem Bohdan został skierowa-
ny do Flandrii, gdzie brał udział w bitwie 
pod Ypres i w walkach o górę Kemmel. 
Miasto Ypres było potem znane z faktu, że 
Niemcy zastosowali tam po raz pierwszy 
gazy bojowe. Po tych walkach trafił do 
Münsterlager na dwumiesięczny kurs dla 
podoficerów. Na początku 1916 roku, po 
awansie na podporucznika, wrócił na front. 
Spędził jedenaście miesięcy w wilgotnych 
okopach Flandrii. Pod koniec tego okresu 
w niemieckiej prasie pojawiło się dużo 
informacji o wielkiej koncentracji wojska 
w rejonie Sommy, o czym informowały 
gazety w całym Cesarstwie Niemieckim. 
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Tuż przed tą niezwykle krwawą bitwą, 
która rozpoczęła się w czerwcu 1916 roku, 
żona Jadwiga postanowiła go ratować. 
On o tym oczywiście nie wiedział. Za po-
średnictwem swojego ojca trafiła do jego 
znajomego profesora z czasów studiów we 
Wrocławiu, który pracował w Gielsen pod 
Frankfurtem nad Menem. Ten ją fikcyjnie 
operował, co uzasadniło ściągnięcie męża 
na parę dni z frontu. Bohdan miał ją za-
wieźć na leczenie do Kościanek, ale w mię-
dzyczasie zaziębiła się i rzeczywiście ciężko 
zachorowała i omal nie zmarła. Jadwigę 
przewieziono do mieszkania matki Boh-
dana w Poznaniu, gdzie leczył ją znajomy 
Hulewiczów – lekarz Czesław Meissner, 
późniejszy członek sekretariatu Naczelnej 
Rady Ludowej. Z Poznania zawiozła ją do 
Brodnicy teściowa. Tam Jadwiga leżała 
w łóżku jeszcze cztery miesiące. 

W tym czasie pułk Bohdana miał w wal-
kach nad Sommą przeszło 25 procent strat 
i został wycofany na tyły. Po powrocie 
z urlopu na front we Flandrii Bohdan 
brał udział w niezwykle krwawej bitwie 
pod Passchendaele, znanej jako trzecia 
bitwa pod Ypres, w której Niemcy walczyli 
z połączonymi armiami Wielkiej Brytanii 
i Francji. Tam został zraniony odłamkiem 
szrapnela, który utkwił w jego kolanie 
na całe życie. Niemcy nazywali tego typu 
ranę „Heimatschuss”, bo nie była śmier-
telna, natomiast uzasadniała wycofanie 
rannego z czynnej służby. Początkowo 
bardziej udawał, że kuleje, ale pod koniec 
życia bardzo mu to przeszkadzało. Jak go 
pamiętam zawsze chodził z laską. 

Spółka wydawnicza „Ostoja”
Po pobycie w szpitalu dostał jedenastomie-

sięczny urlop zdrowotny, nie bez pomocy 
udziału życzliwych poznańskich lekarzy. 
Będąc rekonwalescentem wystosował 
prośbę o wydelegowanie go do Warszawy, 
gdzie otrzymał w dowództwie niemieckim 
stanowisko tłumacza wojskowego, co było 
doskonałą przykrywką dla działalności 
patriotycznej. Został wtedy tajnym kurie-
rem między polskimi niepodległościowymi 
środowiskami w Poznaniu i w Warszawie. 
Według jego wspomnień do roli kuriera 
przygotowywała go znana endecka działacz-
ka Zofia Sokolnicka. Od 1918 roku praco-
wała ona w Naczelnej Radzie Ludowej, była 
posłanką z Poznania do Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego, a w roku 1919 pełniła rolę 
ekspertki Komitetu Narodowego Polskie-
go w Paryżu. Była też polską delegatką na 
konferencję pokojową w Paryżu.

W Warszawie Bohdan pracował równo-
cześnie półoficjalnie jako prezes zarządu 
spółki wydawniczej „Ostoja”, którą stworzył 

w listopadzie 1916 roku wraz z bratem Je-
rzym. W jej skład wchodziły oprócz Jerzego, 
jako szefa rady nadzorczej, znane w Wielko-
polsce osobistości dr Marian Głowacki jej 
sekretarz, Leon Malczewski, dr Władysław 
Hedinger, dr Czesław Meissner, Czesław 
Kędzierski, Eugeniusz Sokołowski, dr Stefan 
Michalski i dr Józef Kostrzewski. W Warsza-
wie kontaktował się z polskimi pisarzami, 
którzy wydawali swoje powieści w „Ostoi”, 
m.in. z znanym w tym okresie powieściopi-
sarzem Wacławem Berendtem. Był to okres 
wojny i większość polskich literatów miało 
duże kłopoty finansowe. Dlatego spółka 
wychodziła naprzeciw ich potrzebom.

Po pobycie w Warszawie został zakwali-
fikowany do służby garnizonowej w Sos-
nowcu, gdzie nie zabawił długo. W wyniku 
kłótni z jakimś oficerem z Alzacji, który 
nazwał po pijanemu Polskę krajem małp 
(Affenland), omal nie doszło do poje-
dynku. Ostatecznie przełożeni przyznali 
Bohdanowi rację, został jednak oddelego-
wany na stanowisko adiutanta dowódcy 
3. Dywizji Stoczniowej w Kilonii. Niewiele 
się tam działo, zatem uczęszczał na wy-
kłady do znakomitego profesora filozofii 
Düssena, młodszego kolegi Nietschego. 
Planował nawet napisać pracę doktorską. 

Dwutygodnik „Zdrój”
W 1917 roku Jerzy i Bohdan Hulewiczo-

wie założyli w Poznaniu spółkę wydającą 
dwutygodnik artystyczny „Zdrój”. Druk 
miała zapewnić wcześniej utworzona 
„Ostoja”. Biuro obu spółek miało presti-
żowy adres: Keiser Wilhelm II Platz 17 
(dzisiaj Plac Wolności). Nakład pisma 
sięgał 1 500 egzemplarzy. 650 prenume-
ratorów pochodziło z Wielkopolski, a 500 
z Warszawy. Nie były to niestety duże 
liczby, co zapowiadało przyszłe problemy 
finansowe. 

Współtwórcą pisma został wcześniej po-
znany Stanisław Przybyszewski. Pociągnął 
on za sobą szereg pisarzy Młodej Polski. 
W wyraźnie konserwatywnej Wielkopolsce 
ten zdeklarowany ateista i skandalista nie 
był popularny. Większość sąsiadów zaczęła 
Kościanki „okrążać wielkim łukiem”. Do 
1918 roku na łamach pisma publikowali 
tak znani pisarze i publicyści jak Stanisław 
Przybyszewski, Wacław Berendt, Jan Kas-
prowicz, Stefan Żeromski, Kazimierz Prze-
rwa-Tetmajer i Władysław Orkan. Stałym 
współpracownikiem pisma został również 
najmłodszy brat Bohdana Witold Hulewicz 
(pseudonim Olwid), początkowo nadsyłając 
swoje artykuły z frontu zachodniego. 

W zamierzeniach 
Jerzego Hulewicza 
i Stanisława Przyby-
szewskiego czasopismo 
miało być animatorem 
życia kulturalnego i ar-
tystycznego w Pozna-
niu oraz nawiązywać 
kontakty z Warsza-
wą i Galicją. Wokół 
„Zdroju” zaczęli też 
gromadzić się artyści 
sztuk plastycznych. 
Pierwsza poznańska 
wystawa związanej 
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ze „Zdrojem” grupy artystycznej „Bunt” 
skończyła się skandalem. Grupę oskarżono 
o nieobyczajność. W wydaniu specjalnym 
poświęconym tej grupie zamieszczono gra-
fiki Jerzego Hulewicza, Małgorzaty i Sta-
nisława Kubickich, Władysława Skotarka, 
Stefana Szmaja, Jana Wronieckiego oraz 
zdjęcia rzeźb Augusta Zamoyskiego, którzy 
artystycznie reprezentowali kierunek zwany 
ekspresjonizmem. 

Na początku 1918 roku współpraca „Zdro-
ju” ze Stanisławem Przybyszewskim została 
zerwana ponieważ w czasopiśmie zaczęli 
dominować młodzi artyści o przekonaniach 
lewicowych, skupieni wokół polsko-niemie-
ckiej ekspresjonistycznej grupy artystycznej 
„Bunt”. W czerwcu kolejnego roku, po 
upadku „Buntu”, w dwutygodniku zaczęły 
pokazywać się artykuły Wiliama Horzycy, 
Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzyńskie-
go i Jarosława Iwaszkiewicza, którzy odci-
nali się od niemieckiego ekspresjonizmu. 
W marcu 1920 roku w czasopiśmie zaczęli 
publikować Jan Stur, Józef Wittlin, Emil 
Zegadłowicz i Zenon Kosidowski. Pismo 
przestało ukazywać się w 1922 roku. 

Należy stwierdzić, że „Zdrój” był pomo-
stem między krakowską „Młodą Polską” 
a sztuką dwudziestolecia międzywojen-
nego. Politycznie „Zdrój” był po stronie 
Piłsudskiego, krytykował Endecję oraz 
Kościół katolicki. W czasopiśmie publiko-
wał również swoje artykuły polityk Ignacy 
Matuszewski, którego Jerzy i Bohdan Hule-
wiczowie poznali w Poznaniu w listopadzie 
1918 roku, wówczas zwolennik Piłsud-
skiego, późniejszy szef Oddziału II (czyli 
wywiadu) oraz minister skarbu, wsławiony 
brawurowym wywiezieniem w 1939 roku za 
granicę polskiego złota i arrasów. To jemu 
podlegała potem antyniemiecka siatka in-
formatorów związana z POW prowadzona 
przez Jerzego Hulewicza w Wielkopolsce. 
Do grupy tej należeli zarówno Bohdan, jak 
i Wacław Hulewiczowie. To do Matuszew-
skiego przed i w czasie powstania Jerzy 
Hulewicz wysyłał swoje raporty o sytuacji 
w Wielkopolsce. Raporty te były przezna-

czone dla Józefa Piłsudskiego. Oryginały 
tych sprawozdań zachowały się Instytucie 
Józefa Piłsudskiego w Ameryce i są dostęp-
ne w Internecie.

Działalność wydawnicza nie była jednak 
dobrym interesem. Rosnące wydatki na 
czasopismo spowodowały stopniowe za-
dłużanie się Kościanek, co zmusiło Jerzego 
Hulewicza do ich sprzedania w 1926 roku, 
przynajmniej taki był przekaz rodzinny. 
Pieniądze zainwestowane w „Zdrój” stracił 
również Bohdan Hulewicz. Rzeczywistość 
była jednak bardziej skomplikowana. Jerzy 
trochę szastał pieniędzmi. Kupował dro-
gie samochody, hodował konie arabskie, 
obstawiał je na wyścigach w Warszawie 
i często przegrywał. Najważniejszą jednak 
przyczyną upadku majątku była prawdopo-
dobnie polsko-niemiecka wojna celna, któ-
ra uniemożliwiła Kościankom tradycyjną 
sprzedaż produktów rolnych do Niemiec. 

Przed wybuchem 
Powstania Wielkopolskiego
I wojna światowa kończyła się. Cesar-

stwo Niemieckie zaczęło się chwiać. Cesarz 
Wilhelm II abdykował. 1 listopada 1918 
roku wybuchła w Kilonii rewolucja komu-
nistyczna. Zaczęły się rozruchy. Maryna-

rze wyszli na ulice. Wyraźnie było widać, 
że potężna dotychczas armia niemiecka 
jest w rozsypce. Ppor. Bohdan Hulewicz, 
który był wówczas adiutantem dowódcy 
dywizji stoczniowej, musiał podjąć jakąś 
decyzję. 3 listopada zdezerterował i wraz 
z żoną uciekł piechotą do Lubeki. Stamtąd 
udał się pociągiem do Hamburga, a potem 
drogą okrężną przez Berlin, Lipsk, Drezno, 
Wrocław dotarł do Poznania.

W 1. połowie listopada 1918 rewolucja 
opanowała stolicę Niemiec. W miastach 
Wielkopolski zaczęło wkrótce również 
wrzeć. Władze rewolucyjne rozpuściły 
armię. Żołnierze wracali z frontu. Niem-
cy organizowali w Wielkopolsce Rady 
Robotników i Żołnierzy na wzór podob-
nych organizacji tworzonych przed rokiem 
w czasie Rewolucji Październikowej w Ro-
sji. Podobnie jak w całych Niemczech, tak 
i w prowincji poznańskiej powstały Rady 
Ludowe jako przedstawicielstwa władzy 
politycznej nowej republiki. 

9 listopada, a więc dwa dni przed podpi-
saniem rozejmu w Compiègne, powstała 
w cytadeli poznańskiej pierwsza niemiecka 
Rada Robotników i Żołnierzy. We wszyst-
kich Radach początkowo przeważali Niem-
cy, choć było też trochę Polaków. Jednak 
wraz z powrotem Polaków z frontu relacje 
te szybko się zmieniały. Z drugiej strony 
ludność polska spontanicznie rozbrajała 
niemieckich żołnierzy i degradowała ofi-
cerów. W wielu Radach Ludowych w Wiel-
kopolsce czynnik polski zaczął przeważać. 

Tego samego dnia Bohdan Hulewicz i jego 
żona trafili do Poznania. Następnego dnia 
po przyjeździe Bohdan z polecenia dobrego 
znajomego dr. Władysława Hedingera, udał 
się na spotkanie Polaków działających w ra-
mach Tajnego Komitetu miasta Poznania 
w mieszkaniu dr. Mariana Głowackiego, 
dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
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„Westa”, znajomego z czasów działalno-
ści w spółce „Ostoja”. Spotkał tam wielu 
znanych polskich działaczy w tym między 
innymi ks. prałata Stanisława Adamskiego, 
Karola Rzepeckiego, dr. Czesława Meissne-
ra, Władysława Grabskiego, braci Seydów, 
Zofię Sokolnicką, Wojciecha Trąpczyń-
skiego i innych. Zebraniu przewodniczył 
dr Władysław Seyda, który przedstawił 
Bohdana zebranym jako powracające-
go z wojny oficera oraz poinformował, 
że dotychczasowy Tajny Komitet zostaje 
przekształcony w Komitet Obywatelski 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, z któ-
rego później w grudniu 1918 utworzona 
została Naczelna Rada Ludowa. Wśród 
wielu znanych osób obecnych na spotkaniu 
znajdował się również Wojciech Korfanty, 
w latach 1903-1918 poseł do Reichstagu 
i pruskiego Landtagu oraz późniejszy czło-
nek prezydium Naczelnej Rady Ludowej. 

Na tym spotkaniu Bohdan zaproponował 
Wojciechowi Korfantemu, że zorganizuje 
w Wielkopolsce oddziały wojskowe zło-
żone z polskich żołnierzy powracających 
z frontu zachodniego. Okazało się, że na 
to stanowisko wyznaczono już wcześniej 
por. Bronisława Sikorskiego z POW, ale 
Bohdan nie uważał tego za dobry wybór. 
Korfanty się z tym zgodził, ale poprosił 
o wciągnięcie Sikorskiego do organizacji, 
aby go nie zrażać. Następnego dnia Bohdan 
przypadkowo spotkał na ulicy w Poznaniu 
kolegę z gimnazjum w Trzemesznie i Lesz-
nie – ppor. Mieczysława Palucha, którego 
namówił do zaangażowania się w dzia-
łalność spiskową. Paluch, syn bogatego 
wielkopolskiego chłopa, był w gimnazjum 
w Trzemesznie w tej samej klasie, działał 
również w Stowarzyszeniu im. Tomasza 
Zana i za to został wydalony ze szkoły, 
podobnie jak Bohdan. Potem uczyli się 

obaj w Lesznie. Jest ciekawe, że pochodząc 
z całkowicie innych środowisk przyjaźnili 
się, szanowali nawzajem i ściśle współ-
pracowali. Mieczysław Paluch był bardzo 
energiczny, działał wspaniale na własną 
rękę, ale był często niesubordynowany, co 
później doprowadziło do jego odsunięcia. 
Według mojej babci, Paluch „był prosty, 
szczery, wesoły, nie pytał, tylko robił swoje 
i to zawsze z dobrym rezultatem. Nie był 
wykwintny. Bohdan niejedno mu zarzucał”, 
ale według niej „Paluch był wtedy the right 
man on the right place”. Obaj młodzi woj-
skowi stworzyli razem Wydział Wojskowy 
przy Komitecie Obywatelskim, którego 
szefem został właśnie Paluch. 

Historia przyśpieszała w niesamowitym 
tempie Tego samego dnia do Warszawy 
przybył z niewoli w Magdeburgu Józef Pił-
sudski. 11 listopada 1918 roku delegacja 
niemiecka podpisała w Compiègne bezwa-
runkową kapitulację Niemiec, a w Poznaniu 
na Wielkich Garbarach odbyło się spotkanie 
polskich spiskowców, na którym wyłoniona 
została komórka Polskiej Organizacji Woj-
skowej Zaboru Pruskiego (POWZP) zwana 
Radą Jedenastu. POW we wszystkich zabo-
rach uznawała zwierzchnictwo Piłsudskiego, 
ale w Wielkopolsce nie stanowiła znaczącej 
siły, gdyż decydującą grupą była endecja. 
Następnie kierownictwo POWZP udało 
się do Tajnego Komitetu, aby przedstawić 
plany akcji zbrojnej. Komitet odrzucił jednak 
tę propozycję. Na tym samym spotkaniu 
decyzją szefa Komitetu Obywatelskiego ks. 
Stanisława Adamskiego, POWZP zostało 
podporządkowane nowo utworzonej Komisji 
Wojskowej, a ppor.Mieczysław Paluch został 
jego formalnym dowódcą. W tych dniach 
okazało się też, że Piłsudski oddał inicjatywę 
w sprawie ziem zachodnich Komitetowi Na-
rodowemu Polskiemu i Dmowskiemu, który 
reprezentował Polskę w czasie konferencji 
wersalskiej. To koalicja miała według po-

glądów Komitetu zdecydować o przyznaniu 
ziem zaboru pruskiego Polsce, i to bez walki. 

Trzydziestoletnich niższych oficerów, 
takich, jak Paluch i Hulewicz, ledwo to-
lerowano, uważano za niedoświadczo-
nych wichrzycieli, a czasami nawet za 
komunistów. Na zewnątrz udawali re-
wolucjonistów i przedstawicieli szerego-
wych żołnierzy. Niemieckich żołnierzy 
tytułowali „Genosse”. W rzeczywistości 
wykorzystywali rozprzężenie w niemie-
ckiej armii dla sprawy narodowej. 

Polscy spiskowcy szybko uzgodnili, że 
trzeba będzie zdobyć większy wpływ Po-
laków na utworzoną wcześnie w Poznaniu 
niemiecką Radę Robotników i Żołnierzy. 
13 listopada 1918 roku Mieczysław An-
drzejewski, Henryk Śniegocki i Zygmunt 
Wiza z POWZP oraz Mieczysław Paluch, 
Bohdan Hulewicz i Stanisław Rybka z Wy-
działu Wojskowego wkroczyli na obrady 
Rady Robotniczo-Żołnierskiej w nowym 
ratuszu poznańskim. Przed budynkiem 
ustawili się młodzi skautowie związani 
z POWZP pod dowództwem Wincentego 
Wierzejewskiego. Ktoś w korytarzu zde-
tonował granat. Przed budynkiem zaczęto 
strzelać w powietrze. Zastraszeni Niemcy 
natychmiast zgodzili się, aby rada składała 
się po równo z Niemców i Polaków. Boh-
dan Hulewicz został pierwszym zastępcą 
Augusta Twachtmanna – niemieckiego 
dezertera i komunisty, przewodniczącego 
niemieckiego Wydziału Wykonawczego 
Rady Żołnierzy i Robotników. Po sukcesie 
zamachu w poznańskim ratuszu niektórzy 
przedstawiciele Rady Ludowej zgodzili się 
wreszcie współpracować z Komisją Wojsko-
wą. Głównym celem młodych oficerów było 
zmobilizowanie w Wielkopolsce do walki 
o niepodległość żołnierzy pochodzenia pol-
skiego wracających z frontu zachodniego, 
uzyskanie dla nich żołdu z Berlina oraz 
broni z garnizonu poznańskiego. Wkrótce 
Rada Robotników i Żołnierzy wybrała Mie-
czysława Palucha delegatem do dowództwa 
niemieckiej V armii stacjonującego w Po-
znaniu. Paluch został również członkiem 
Wydziału Wykonawczego rady oraz komen-
dantem nowo utworzonej w Wielkopolsce 
niemieckiej formacji wojskowej zwanej 
Służbą Straży i Bezpieczeństwa (SSiB), 
która miała gromadzić byłych żołnierzy 
armii niemieckiej, zarówno pochodzenia 
niemieckiego, jak i polskiego. Dało mu to 
dużą możliwość praktycznego działania 
oraz wgląd w plany działania armii nie-
mieckiej w Wielkopolsce. 

Następnego dnia Komitet Wojskowy utwo-
rzył organizację o nazwie Straż Obywatelska, 
przemianowaną potem na Straż Ludową, 
na czele której stanął dyrektor fabryki Ce-
gielskiego inż. Julian Lange. Organizacja 
ta „nie miała charakteru wojskowego, ani 

 Ciąg dalszy ze s. 31

Sztab wielkopolskich pod dowództwem płk. Daniela Konarzewskiego przysłanych na odsiecz 
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też rewolucyjnego. Była ona organizacją 
obywatelskiej policji”. Tego samego dnia 
zwolennik Piłsudskiego, legionista mjr Ig-
nacy Matuszewski, późniejszy szef Oddziału 
II Naczelnego Dowództwa WP w Warsza-
wie (tzn. polskiego wywiadu), konferował 
z Mieczysławem Paluchem oraz Bohdanem 
Hulewiczem, aby zorientować się w sytuacji. 
W swoim raporcie dla Piłsudskiego donosił, 
że Niemcy zdawali sobie sprawę z sytuacji 
i planowali zamach na obu podporuczników. 

Pobór powracających z frontu żołnierzy do 
SSiB rozpoczęto najpierw w dwóch punktach 
w Poznaniu, a potem w innych miastach 
Wielkopolski. Oficjalnie udawano, że „czyn-
nik polski nie występuje przeciwko Niem-
com, jako takim, lecz domaga się równych 
praw ludności polskiej i niemieckiej oraz 
ułożenia zgodnego współżycia obu naro-
dów w ramach ogólnych zasad rewolucji”. 
Celem zakamuflowania intencji, w sprawo-
zdaniach z działalności punktów poboru, 
wymieniano jedynie niemiecko brzmiące 
nazwiska Polaków. Niemców w praktyce 
nie przyjmowano. Pretekstem był fakt, że 
nie urodzili się w Wielkopolsce. Ponadto żoł-
nierze niemieccy wracający z frontu musieli 
wszyscy zdawać broń. Bohdan Hulewicz, jako 
zastępca przewodniczącego Wydziału Wy-
konawczego Rady Żołnierzy i Robotników, 
podpisywał natomiast dokumenty pozwa-
lające niektórym żołnierzom na otrzymanie 
potem broni. Przypadkowo byli to głównie 
Polacy. Jakimś cudem Niemcy przenosili 
broń i amunicję do obiektów, w których 
służyły polskie kompanie. Ku zdziwieniu 
Niemców mobilizacja polskich oddziałów 
postępowała znacznie szybciej niż niemie-
ckich. Nowe polskie oddziały powstawały 
prawie we wszystkich miastach powiatowych 
i nawiązywały kontakt z Poznaniem. Polskie 
kompanie tworzono celowo w różnych gar-
nizonach i magazynach broni. 

15 listopada, w odpowiedzi na te dzia-
łania polskich spiskowców, Niemcy po-
wołali w Berlinie Komendę Naczelnej 
Armii Heimatschutz, zaczęli werbować 
ochotników i wysyłać ich do Wielkopol-
ski. Spiskowcy mieli też swoją wtyczkę 
w radiostacji w Poznaniu. W 2. połowie 
listopada miały miejsce za zgodą władz 
niemieckich wybory lokalnych Rad Ludo-
wych oraz delegatów na Sejm Dzielnicowy. 
Mimo to Komitet Obywatelski był cały 
czas raczej przeciwny działaniom zbroj-
nym uważając, że bez wyższych oficerów 
ruch nie ma szans i że decydujące będą 
ostateczne decyzje aliantów. 

Z czasem Komisja Wojskowa przy Ko-
mitecie Obywatelskim przekształciła się 
w Tajny Sztab Wojskowy z ppor. Mieczy-
sławem Paluchem jako dowódcą oraz ppor. 
Bohdanem Hulewiczem jako jego zastępcą. 
Sztab pracował w mieszkaniu Bohdana 

Hulewicza, wynajmowanym w pensjonacie 
pani Goetzendorf-Grabowskiej w impo-
nującej kamienicy przy Placu Wolności 
(ówczesnym Keiser Wilhelm Platz) nr 10. 

W dniach 3-5 grudnia w kinie Polonia od-
były się za zgodą władz niemieckich obrady 
polskiego Sejmu Dzielnicowego. Podobno 
początkowo Niemcy nie chcieli się na to 
zgodzić, ale ulegli, gdy Polacy zagrozili, 
że niezniszczoną wojną Wielkopolska nie 
będzie wysyłać żywności do rozognionych 
rewolucją Niemiec. Delegaci na sejm byli 
wcześniej wybrani przez lokalne Rady Lu-
dowe. W obradach wzięli udział jako po-
słowie trzej bracia Hulewiczowie – Jerzy, 
Bohdan i Wacław. W czasie obrad Jerzy był 
nieformalnym szefem niewielkiej opozycji 
popierającej Piłsudskiego. W wyniku ob-
rad Komitet Obywatelski przekształcił się 
oficjalnie w Naczelną Radę Ludową (NRL), 
będącą oficjalnym przedstawicielstwem 
Polaków w Zaborze Pruskim. Wybrano jej 
członków. Rada była zdecydowanie opa-
nowana przez zwolenników Narodowej 
Demokracji chcących uzyskać przyznanie 
Wielkopolsce autonomii w ramach Niemiec 
oraz dążących do ustalenia granic w wyniku 
traktatu pokojowego, a nie drogą działań 
wojskowych. Trzeba jednak przyznać, że 
dominujący w tej grupie Wojciech Korfanty, 
były poseł do Reichstagu, popierał, gdzie to 
było tylko możliwe, politykę faktów doko-
nanych. W skład Prezydium Sejmu weszli 
ks. Stanisław Adamski (Poznań), Wojciech 
Korfanty (Śląsk), Adam Poszwiński (Kujawy 
zachodnie) oraz Władysław Seyda (Poznań). 
Ostatecznie po burzliwych obradach Sejm 
przyjął uchwałę o włączeniu Wielkopolski 
do Państwa Polskiego. W reakcji na uchwałę 
Sejmu Dzielnicowego Niemcy zorganizowali 
w Poznaniu zjazd niemieckich rad ludowych, 
który zaprotestował przeciwko polskim 
dążeniom niepodległościowym i uchwałom 
Sejmu Dzielnicowego. 

Mieczysław Paluch i Bohdan Hulewicz 
zostali wybrani członkami Naczelnej Rady 

Ludowej, ale nie weszli do jego prezydium. 
NRL zorganizowała Departament Bezpie-
czeństwa. Po zakończeniu obrad sejmu 
Tajny Sztab Wojskowy działał dalej. Mie-
czysław Paluch zajął się przygotowaniami 
do powstania na terenie Poznania, a Bohdan 
Hulewicz kontaktami z nowo tworzonymi 
oddziałami polskimi na terenie wielkopol-
skiej prowincji. Przede wszystkim Tajny 
Sztab Wojskowy zajął się organizacyjną 
stroną przygotowania walki zbrojnej tworząc 
drużyny, plutony, kompanie, bataliony aż do 
pułków włącznie oraz dzieląc Wielkopolskę 
na okręgi wojskowe. Obaj oficerowie blisko 
ze sobą współpracowali. Uzgadniali między 
sobą ważniejsze posunięcia. Bohdan często 
pisał Paluchowi rozkazy i odezwy. 

Tajny Sztab Wojskowy zakładał, że po-
wstanie wybuchnie w połowie stycznia 
1919 roku. Moja babcia Jadwiga pisała 
o starciach między Bohdanem a Naczelną 
Radą Ludową, która nie była „do niego 
przychylnie nastawiona za jego radykalne 
i despotyczne postępowanie w sprawach, 
do których Naczelna Rada uzurpowała so-
bie prawo decyzji. Paluch nic sobie z takich 
admonicji nie robił, miał masę inicjatywy, 
był w przeciwieństwie do Bohdana o wiele 
sprytniejszy i energiczniejszy”. 

Po próbie niemieckiego zamachu na 
Bohdana Hulewicza biuro tajnego Szta-
bu Wojskowego zostało przeniesione na 
ulicę Zwierzyniecką (Tiergartenstrasse) 3. 
W biurze pracował jego brat Witold Hule-
wicz oraz żona Bohdana Jadwiga, jako se-
kretarka. Częstym gościem był starszy brat 
Bohdana – Jerzy. 26 grudnia 2018 roku 
w Poznaniu zatrzymał się, jadąc z Gdańska 
do Warszawy, Ignacy Paderewski wraz 
z delegacją oficerów alianckich. Jadwiga 
Hulewicz była w tłumie Polaków witają-
cych przyszłego premiera w towarzystwie 
Wacława – brata Bohdana. Niemcy pró-
bowali przeciwstawić się patriotycznym 
demonstracjom Polaków. 

CDN. wiToLD ŻYLiCZ

Wizyta Ignacego Paderewskiego
w Poznaniu, 27 grudnia 1918 Fot. nac
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Matka Boska bez dłoni
w nocy z 6 na 7 lutego 2021 roku w Częstochowie
pozbawiono dłoni pomnik Matki Boskiej
 
Matko Boska bezbronny pomniku
choć pozbawiony dłoni
módl się za nas
za mądrą Polskę 
za zbawienie narodu
 
Matko Boska Częstochowska
         z odrąbanymi ciemną nocą rękoma
oświeć  sprawcę
bo nie wiedział co czyni
 
i króluj nam nadal świetliście
by mógł powtórzyć się Grunwald
powtórzyć wiedeńska chwała Sobieskiego
i cud nad Wisłą
triumf nad komuną
 
wszak znów zbierają się coraz ciemniejsze chmury
wichry rąk ludzkich krzyże w szkołach zrywają
w duszach wzniecają pożary
kościoły na meczety zmieniają
aby Bóg stał się relatywny
by kłamstwo zapanowało nad światem
 
Matko Boska bez dłoni
stań w jednym szeregu
z pozbawioną ojczyzny Matką z Ostrej Bramy
wraz z Matką Katyńską
         tulącą przestrzeloną czaszkę
         i mojego ojca
i przebacz Polsce przebacz też Europie
że odchodzą od ciebie
wolą nienawiść od miłości Boga
 
konrad SutarSki

2021

FOT. © PARAFIAPMP.PL
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Jacek Malczewski (1854-1929) należy 
do grona najwybitniejszych indywi-
dualności sztuki polskiej i zajmuje 

szczególną pozycję w sztuce okresu Mło-
dej Polski. Był malarzem, który w swoim 
ogromnym dorobku artystycznym pozo-
stawił dzieła o treściach oscylujących wo-
kół różnych problemów: ojczyzny, życia, 
śmierci, a także pomiędzy romantycznymi 
wizjami a metafizyką. 

Inspirował się sztuką antyku, polskim 
romantyzmem, stosował młodopolską 
symbolikę. Był „poetą malarstwa i mala-
rzem poezji” znajdującym właśnie w poe-
zji, szczególnie tej z okresu romantyzmu, 
nieskończone źródło inspiracji. Była to 
twórczość wielowątkowa, będąca świa-
dectwem jego wielkiej fantazji oraz wraż-
liwości neoromantyka i wyrafinowanego 
humanisty, malarza na wskroś przesiąk-
niętego polskością.

W 2022 roku przypada 200. rocznica 
pierwszego wydania Ballad i romansów 
Adama Mickiewicza uznawanych za ma-
nifest polskiego romantyzmu. Rok 2022 
został również ogłoszony Rokiem Roman-
tyzmu Polskiego. Z tej okazji w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowego w Krako-
wie, 18 lutego, zaprezentowano wyjątkową 
ekspozycję poświęconą romantyzmowi 
w twórczości Jacka Malczewskiego. 

Wystawa koncentruje się wokół trzech 
wątków wyrosłych z tradycji romantycz-
nych. Pierwszy to inspirowany Słowackim 
mesjanizm, czego najlepszym przykładem 
jest seria prac nawiązujących do poematu 
Anhelli. Malarstwo Malczewskiego wprost 
odnosi się do poezji Wieszcza i jej tematyki, 
dotyczącej syberyjskich zesłańców, ale też 
dokonuje jej aktualizacji. Artysta wpisu-
je w nią doświadczenia swojej generacji, 
ukształtowanej przez Powstanie Styczniowe 
i pamięć o losach powstańców, zesłanych 
przez carat na Syberię.

Drugi to fascynacja folklorem i ludowymi 
legendami – którą Malczewski odkrywał 
na swój oryginalny sposób, odnajdując 

w niej tak różne treści, jak: symbolika 
natury, duchowość czy powracające w lu-
dowych legendach fantastyczne postaci 

rusałek. I wreszcie trzeci wątek: rozważa-
nia o sztuce, natchnieniu, odpowiedzial-
ności i wyjątkowości artysty – z jednej 
strony jest on indywidualnością, geniu-
szem, tworzącym dzięki romantyczne-
mu natchnieniu, a z drugiej – postacią 
publiczną, pełniącą w czasie zaborów 
funkcję duchowego przywódcy narodu, 
odpowiedzialnego za trwanie kanonu 
polskości i wzywającego do odzyskania 
niepodległości. Twórca pokazuje w swoich 
obrazach, jak niezwykłe konsekwencje 
miało połączenie tych – wydawałoby się 
sprzecznych – ról, jakim było wyzwaniem 
i w jaki sposób potrafił mu sprostać.

Na wystawie prezentowanych jest ponad 
150 prac Malczewskiego ze zbiorów muze-
alnych i z kolekcji prywatnych. Ekspozycję 
wzbogacą zdjęcia archiwalne Malczew-
skiego i teksty literackie korespondujące 
z pracami artysty.

Kuratorem wystawy jest Urszula Ko-
zakowska-Zaucha, współautorem sce-
nariusza prof. Bartosz Korzeniewski, 
koordynatorem Olga Pawlak, a projek-
tantem aranżacji Magdalena Bujak. Wy-
stawa, współfinansowana przez MKiDN, 
będzie czynna do końca lipca 2022 roku.

W ramach ekspozycji zaplanowano tak-
że różnorodne działania edukacyjne, jak 
oprowadzania kuratorskie i z przewodni-
kiem, MalczeWianki czyli weekend świę-
tojański oraz wiele różnorodnych spotkań 
z udziałem dzieci. Przypominamy, że 
warto skorzystać z bezpłatnego dnia zwie-
dzania wystaw stałych, jakim w Muzeum 
Narodowym w Krakowie jest wtorek; 
wyjątkiem są osoby z terenów Ukrainy, 
które na podstawie paszportu lub innego 
dokumentu, mają bezpłatny wstęp we 
wszystkie dni zarówno na wystawy stałe, 
jak i czasowe. isB

Malczewski romantyczny
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W Polsce był dobry, miał 
nawet szansę dosłużyć 
się miana najlepszego, 
ale sławę światową 
zdobył dopiero wtedy, gdy 
zamieszkał w Szwecji. 
Jednak też nie tak szybko, 
jak należałoby oczekiwać.

Pierwszy znaczek pocztowy pojawił 
się 6 maja 1840 roku w Londynie. 
Inicjatorem był wysoki urzędnik 

pocztowy, Rowland Hill. Ogłosił on kon-
kurs – wpłynęło 2 700 projektów. Zatwier-
dzono znaczek z podobizną młodej wtedy 
królowej Wiktorii. Jej podobizna została 
przeniesiona z medalu na papier przez 
dwóch rytowników, Charlesa i Fredericka 
Heathów. 

Znaczek miał ciemną barwę i od razu 
zdobył sobie nazwę „Czarny penny”. Kosz-
tował jeden pens, widać na nim profil mło-
dej królowej w koronie na głowie. U góry 
jest napis: „Postage”, u dołu: „one penny”. 
Nazwy kraju brak, co było uzasadnione, 
wszak w żadnym innym kraju, poza Anglią, 
nikt czegoś takiego nie wymyślił. 

W niedługi czas później wypuszczono 
niebieski znaczek wartości dwóch pensów. 
Znaczki te nie były jeszcze ząbkowane, 
perforację wprowadzono dopiero czter-
naście lat później. 

Trzeba było jednak odczekać aż dziesięć 
lat, aby angielską inicjatywę podjęły inne 
kraje. A w styczniu 1860 roku wydany został 
jedyny znaczek w Królestwie Polskim. Miał 
cenę 10 kopiejek i przedstawiał orła białego 
wplecionego w carską ornamentykę. 

Szwecja wyprodukowała swoje pierwsze 
znaczki w roku 1855. Widniały na niej różne 
insygnia władzy królewskiej. Znaczków tych 
było pięć. Kosztowały 3, 4, 6, 8 i 24 öre. 
Jeszcze wtedy żaden jasnowidz szwedzki 
nie potrafił przewidzieć, że za sto lat najwy-
bitniejszym projektantem znaczków tego 
kraju zostanie chłopak urodzony w Czeladzi 
koło Będzina, Czesław Słania. 

Zaświadczam, że pan Czesław Słania, 
urodzony 24 października 1921 roku, za-
mieszkały w Sztokholmie, jest najbardziej 
płodnym grawerem świata... – tak brzmi 
zapis w Guinness Book of Records, doko-

nany jeszcze 8 listopada 1986 roku. Nasz 
człowiek w Szwecji miał wtedy na koncie 
720 znaczków pocztowych własnego au-
torstwa, wydanych w czternastu krajach. 
To oczywiście nie wszystko, czego pan 
Czesław dokonał, bo oprócz znaczków 
będących w oficjalnym obiegu, w kolekcji 
artysty znajdują się również takie, które 
robił dla osób, jakie podziwiał. Na tak 
zwanych prywatnych znaczkach widnieją 
między innymi portrety Marilyn Monroe, 
Sophii Loren, Brigitte Bardot, boksera 
Floyda Pattersona, Winstona Churchilla. 

Nie zabrakło też znaczka, na którym 
widnieje sam autor. W miejscu nominału 
jest cyfra 60, która oznacza, że znaczek 
został wykonany na 60-lecie urodzin, 
a tam, gdzie powinna być nazwa kraju, 
widnieje napis „Cz. Słania”. 

W tym samym roku, kiedy to Czesław 
Słania został wpisany do Księgi Guin-

nessa, odbyła się w Chicago impreza pod 
nazwą Wielka Wystawa Filatelistyczna 
„Ameripex”. Nieopatrznie pojawił się na 
niej sam artysta. Słowo „nieopatrznie” ma 
tu swoje uzasadnienie, bowiem okazało 
się, że pan Czesław ma ogromne rzesze 
swoich fanów, co skutkowało dla niego 
nieplanowaną, a zarazem żmudną pracą: 
musiał osobiście złożyć około 10 tysięcy 
autografów! 

Jak robi się znaczek? Najprościej mó-
wiąc: dzisiaj tak samo jak robiło się 

grawiurę w epoce renesansu. Używa się ta-
kiej samej metalowej płyty, takich samych 
rylców różnej grubości, dłut, nożyków, 
szpilek. Tyle że przy takiej robocie wyma-
gana jest cierpliwość już nie renesansowa, 
ale wręcz średniowieczna. 

Tak naprawdę to pan Czesław nie pracu-
je, ale tworzy. To istotna różnica. Po pracy 
bowiem ma się chęć odpocząć i zająć się 
czymś innym. Tworzenie i projektowanie 
są natomiast dla Czesława Słani w zasadzie 
całym jego światem. Tworzy i wyobraża 
sobie swój kreowany świat, dostrzega 
siebie w samym środku tego, co tworzy. 
Jest to rodzaj grawerowanej fabryki snów, 
fabryki wyobraźni, rodzaj psychologicz-
nego przenoszenia się w inne miejsce, 
w inną epokę, w świat innych reguł życia. 

I właśnie takie pojmowanie świata daje 
wytchnienie człowiekowi, który od wielu 
lat narzekał na zdrowie. 

Zadzwoniła raz pani minister poczty 
z Monako: Potrzebujemy znaczków! 

A tu pech! Najwybitniejszy grawer świata 
leży w łóżku i ledwo dyszy. 

elegancki świat w miniaturze

MIROSŁAW PRANDOTA
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– Nic nie mogę zrobić... – wyjęczał tylko 
z rezygnacją. – Jestem chory i zaraz umrę. 

A trzeba wiedzieć, że z Księstwem Mo-
nako łączą pana Czesława nie byle jakie 
koneksje. Otóż książę Rainier odznaczył 
go swego czasu Kawalerskim Orderem św. 
Karola, notabene jednym z najwyższych 
odznaczeń ku chwale Księstwa. Zresztą 
artysta zasłużył sobie na to, uwieczniając 
na znaczkach rodzinę książęcą, przy okazji 
zdobył przyjaźń dostojników dworskich, 
a z panią minister poczty zwyczajnie się 
zakolegował. Cóż więc miał robić, gdy tam 
go potrzebują, a on tutaj leży i bezskutecz-
nie prosi los o wybawienie od choroby? 

– Jestem zupełnie do niczego! – żalił się 
słabym głosem. – Ja chyba naprawdę umrę. 

– Ojej, nie umieraj! – zawołała przerażona 
pani minister. – Jeżeli już koniecznie chcesz 
to zrobić, to przyjedź i umrzyj w Monako, 
bo jako kawalerowi Orderu przysługuje ci 
prawo do czterech strażników obok trumny, 
a poza tym w Monako mamy ładny cmentarz 
z widokiem na morze. Sam widzisz, że nie 
warto umierać w zimnym Sztokholmie. 

Argument był na tyle przekonywający, że 
pan Czesław wyzdrowiał. Wprawdzie nie 
od razu, ale, jak sam twierdzi, zaproszenie 
pani minister na monakijski cmentarz 
miało niezwykłą moc krzepiącą. 

Od dziecka odznaczał się nie najlep-
szym zdrowiem, ale siła woli zawsze 

pozwalała pokonywać choroby. Czesław 
uczył się dobrze, bo marzył mu się zawód 
leśnika i przebywanie na co dzień w oto-
czeniu przyrody, daleko od miasta, gdzie 
można by malować wspaniałe krajobrazy, 
a nawet portrety pięknych dziewczyn, do 
których czuł nieustający pociąg jako nie-
odrodny członek wielkiej rzeszy mężczyzn 
urodzonych pod znakiem Skorpiona.

Los zrobił mu dowcip. Gdy już zdał 
egzamin wstępny na wydział leśnictwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, usłyszał:

– Panie Czesławie, leśnikiem będzie pan, 
owszem, ale tylko jednym z wielu. Swoje 
nieprzeciętne zdolności niech pan ulokuje 
raczej gdzie indziej. 

A było to w 1945 roku, a więc zaraz po 
wojnie, podczas której Czesław wykonał 
kilkanaście znaczących dokumentów dla 

ludzi, dla których okazały się one przepustką 
do długiego życia. Owszem, fałszował, ale 
co można było robić, gdy groziła śmierć ze 
strony okupanta? I bardzo liczył się wtedy 
fakt, że potrafił fałszować doskonale! Zresztą 
już w najmłodszych latach dał się poznać 
jako zdolny... fałszerz. Swojej starszej, pięt-
nastoletniej siostrze sfałszował na przykład 
metrykę, aby tylko jak najszybciej wyszła 
za mąż, bo obiecała, że po ślubie zostawi 
bratu rower! A z gimnazjum wyrzucono go 
za podrobienie legitymacji szkolnej, którą 
zgubił. Potem zgubił fałszywą. Gdy znalazły 
się obie, zrobiła się draka, Czesław dostał 
„urlop wychowawczy”, na przemyślenie 
swojej zbrodni i na ułożenie bardzo wówczas 
modnej samokrytyki.

Po wielu wahaniach wstąpił do Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam pod 
opieką profesora Wiktora Chomicza zaczął 
specjalizować się w grafice miniaturowej. 
W owym czasie w Krakowie trwał głośny pro-
ces czterdziestu katów z Oświęcimia. Czesław 
regularnie chodził na rozprawy, zdając sobie 

sprawę z tego, że zostaną oni ska-
zani za zbrodnie, jakich się dopuś-
cili. Chodził nie tylko dlatego, aby 
być świadkiem sprawiedliwości 
dziejowej, ale również z powodów 
służbowych. Robił akurat wielki 
atlas anatomiczny dla studentów 
medycyny. Trudno było tak od 
razu rozgościć się w prosektorium 
i malować szczegóły. Zaczął więc 
od żywych jeszcze hitlerowców, 
rysując ich twarze, próbując jed-

nocześnie oswoić się z nimi, jeszcze żywymi, 
zanim personel prosektorium otworzy ich 
klatki piersiowe, aby można było uwiecznić 
wszystkie szczegóły anatomii. Nie znosił 
prosektorium, ale codziennie tam chodził, 
bo należało zrobić dokładne rysunki.

W roku 1949 wykonał pracę dyplomo-
wą – Bitwę pod Grunwaldem Matejki 
w miniaturze. 

Mam fotografię znaczka i fotografię obra-
zu przed sobą. Staram się, jak w zagadce 
na spostrzegawczość, odnaleźć różnice po-
między znaczkiem i obrazem. Wydawało mi 
się to łatwe, a nic z tego nie wyszło, mimo 
że ponad godzinę doszukiwałem się różnic 
w szczegółach. Albo więc jestem mało spo-
strzegawczy, albo autor znaczka przeniósł 
na swoją pracę dyplomową wszystko, co 
było do przeniesienia z Matejki.

A swoją drogą, pierwszy znaczek autor-
stwa Czesława Słani ujrzał pocztowe świat-
ło dzienne dopiero 24 marca 1951 roku.  
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Widniał na nim motyw Komuny Paryskiej, 
której 80. rocznica właśnie przypadała. 
W Krakowie wykonał dwadzieścia trzy gra-
werunki. Na ostatnim był motyw olimpiady 
w Melbourne z oszczepnikiem Januszem 
Sidłą na pierwszym planie. 

Był rok 1956, Czesław projektował, ale 
czuł się nie najlepiej. Na zdjęciu rentgenow-
skim płuc pokazały się tajemnicze plamy, 
a już wkrótce ftyzjatra postawił smętną, ale 
jednoznaczną diagnozę: gruźlica! 

W zasadzie powinno się odstawić pracę 
na jakiś czas i poddać się intensywnemu 
leczeniu. Groziło mu wycięcie fragmentu 
płuca. Rok 1956 w Polsce był jednakowoż 
rokiem entuzjazmu, odgwizdano przecież 
koniec stalinowskiego reżimu, a Czesław 
Słania miał również powody do radości. 
Oto nastał czas, kiedy leczenie można 
podjąć za granicą. Na Zachodzie podob-
no leczą gruźlicę o wiele skuteczniej niż 
w Polsce, nie trzeba też niczego wycinać, 
wystarczy tylko wybrać sobie miejsce 
leczenia. Usłyszał, że najlepsza będzie 
Szwecja. 

Pojechał. Trafił do Sztokholmu na resztę 
życia. 

Już po kilku dniach w nowym klimacie 
poczuł się lepiej, uznał więc, że z leczeniem 
można jeszcze poczekać. natomiast warto 
by zakręcić się koło jakiejś pracy, bo trze-
ba przecież z czegoś żyć. Wydawało mu 
się, że jako specjalista od miniatur zaraz 
dostanie pracę na poczcie. 

Szwedzi nie od razu docenili niezwykły 
talent Polaka. Jak to u nich zwykle 

bywa, zaproponowali cudzoziemcowi coś 
pośredniego między kopaniem rowów 
a zmywaniem garów. Wszak tylko Szwe-
dzi, jako jedyna nacja na świecie, potrafią 
prawidłowo wykonywać inne prace! Młody 
emigrant programowo odrzucił łopatę. 
Wątłe zdrowie nie gwarantowało mu suk-
cesów na tym polu. Wybrał restaurację, 
a konkretnie – stołówkę pocztową. Znalazł 
się więc od razu blisko instytucji, która 
dopiero po latach będzie wychwalać go 
pod niebiosa, ale jeszcze wtedy liczył się 
tylko talent w szybkim zmywaniu naczyń. 
W przerwach, pomiędzy jednym stosem 
talerzy a drugim, rysował znaczki. Wszyscy 
podziwiali, mówili „bardzo ładne” i na 
chwaleniu to się kończyło. Czesław przy-
jechał przecież nie jako pocztowy grawer, 
lecz jako ktoś, kto chce się tu osiedlić, 
a zatem musi robić to, co akurat można. 

Tak więc znaczki nie zrobiły na razie 
takiego wrażenia, jakiego oczekiwał. 
Spróbował z innej beczki. Akurat Dwight 
Eisenhower został po raz drugi wybrany 
prezydentem USA, a ponieważ był on 

idolem Słani z lat wojny, toteż należało, 
zdaniem Czesława, jakoś to uczcić. 

Uczcił z hukiem, którego sam się nie 
spodziewał. Namalował mianowicie 
banknot dziesięciodolarowy z wizerun-
kiem Eisenhowera. Miejsce, na którym 
zawsze widnieje ostrzeżenie o karalności 
za fałszowanie waluty amerykańskiej, 

zapełnił gratulacjami dla 
Eisenhowera, a na końcu 
dał swoje imię i nazwisko. 
Wysłał do Białego Domu 
i czekał na gratulacje za 
udany dowcip. 

Czekał, czekał, aż wresz-
cie się doczekał. Jak 
w niedobrej bajce. Pew-
nego razu odwiedziło go 
kilku smutnych panów. 
Potraktowali Polaka jak 
groźnego fałszerza pie-
niędzy i zażądali wydania 
matryc. 

– Jakich matryc? – wy-
krztusił zdumiony i prze-
rażony Słania. 

– Tych, na których fał-
szujesz pieniądze! 

A niech to kule biją! 
Najlepiej amerykańskie, 
którymi idol-generał 
strzelał do niemieckich 
barbarzyńców. 

– Nie ma żadnych ma-
tryc, malowałem banknot 
akwarelą – wyjaśnił pe-
chowy rytownik. 

Roześmiali mu się 
w nos. Bujać to my, 
a nie nas, i tak dalej, 
a w więzieniu to nawet 
najgorsza pamięć się 
poprawia. Przedstawił 
zatem argument, który 
mimo wszystko wydał się 
policjantom przekonu-
jący. Otóż wykonał frag-
ment banknotu na oczach 
swoich prześladowców 
właśnie akwarelą. 

Całe wydarzenie obiło 
się głośnym echem nie 
tylko po Szwecji, ale rów-
nież w świecie. W kilku 
gazetach zamieszczono 
reprodukcję banknotu, 
który od razu wzbudził 
uznanie fachowców. Ni 
stąd, ni zowąd nieznany 
dotąd pracownik pocz-
towej stołówki otrzymał 
nagle konkretną propo-
zycję. Oto minister pocz-
ty z dalekiej Wenezueli, 

nawiasem mówiąc za pośrednictwem 
ministra poczty brazylijskiej, poprosił 
o wykonanie banknotu. Miał to być bank-
not wartości 10 boliwarów... 

I tak się to zaczęło. Od banknotów, bo po 
Wenezueli przyszła kolej na inne państwa: 
Izrael, Brazylia, Argentyna, Urugwaj... Do-
piero w kwietniu 1960 roku obudziła się, 
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jak niedźwiedź z zimowego snu, 
Poczta Szwedzka. I jak praw-
dziwy niedźwiedź, obudziła się 
w nie najlepszym humorze. Bo 
ktoś podpatrzył, że kanadyjska 
wytwórnia papierów wartoś-
ciowych zaproponowała Słani 
pracę w Toronto. O, do diabła! 
Utracić takiego, który ma już 
znaczące wzięcie w kilku innych 
krajach, byłoby rzeczą wysoce 
niepraktyczną! Do tego dopuś-
cić nie można... 

Niemal błyskawicznie Czesław 
Słania dostał obywatelstwo 
szwedzkie oraz dobrze płatną 
pracę od Poczty Szwedzkiej. By-
leby tylko nie wyjeżdżał z kraju!

Ile kresek można postawić na jednym 
milimetrze kwadratowym? Nasz zna-

komity rodak potrafił narysować siedem, 
a nawet dziesięć takich kresek i robił to 
ponad 50 lat! 

Tytan pracy! Jak twierdzą znawcy, dobry 
grawer potrafi zrobić około 250 znaczków 
w ciągu całej swojej kariery zawodowej. 
Czesław Słania znacznie przekroczył już 
liczbę, którą odnotowano w Księdze Gu-
innessa. Wykonał wtedy 970 znaczków. 
Zapewniał, że nie spocznie na laurach, 
dopóki nie zrobi tysiąc. 

No i stało się. W końcu roku 2000 Cze-
sław Słania miał już na swoim koncie ty-
siąc znaczków! Ten tysięczny, o nominale 
50 koron, epatował tematyką biblijną 
– u góry anioły, na dole diabły. W sumie 
wygląda to jak kolorowe pomieszanie te-
matów, ale wszystko jest tam poustawiane 
na swoim miejscu, a diabły wcale nie są 
straszne, raczej wesołe.

Jeszcze w 1972 roku stary król Gustaw 
Adolf zachwycił się serią znaczków, jakie 
pan Czesław zrobił na 90-lecie urodzin 
monarchy. Zachwyt miał swoją wymierną 
moc: Polakowi został przyznany tytuł na-
dwornego grawera. Nie ma z tego żadnej 
fuchy, są raczej obowiązki. Pan Czesław 
musiał od tamtej pory po prostu „bywać”. 
Na królewskim dworze, bo gdzieżby indziej! 
Gdy tylko trafiała się jakaś uroczystość, 
do jego domu pukał ubrany w liberię wy-
słannik, szerokim gestem zapraszał do 
samochodu i wiózł nadwornego grawera 
prosto na salony królewskie. Czekał na 
niego zawsze młody król Karol XIII Gustaw, 
serdecznie witał, pytał, co słychać w pracy 
i czy zdrowie szanownego grawera dopisuje, 
bo jeżeli chodzi o znaczki, to nadal budzą 
one powszechny podziw. A wobec tego 
sprawą niezwykłej wagi pozostaje kondycja 
fizyczna dostojnego gościa. 

Co by nie rzec, już po kilku miesiącach 
od czasu przyjazdu do Szwecji okazało 

się, że wyzdrowienie dokonało się samo 
za sprawą ostrego klimatu panującego po 
drugiej stronie Bałtyku i że niczego nie 
trzeba już wycinać. Aż szkoda, że wielcy 
twórcy epoki Romantyzmu, jak chociażby 
Chopin i Słowacki, jeździli na leczenie na 
południe Europy. Nie mieli pojęcia, że 
klimat Sztokholmu działa o wiele skutecz-
niej i że w tym kraju gruźlica jest chorobą 
wręcz nieznaną. 

To wszystko nie znaczy jednak, że pan 
Czesław nigdy nie narzekał na zdrowie. 
Ale też przywykł, że po czasie choroby 
zawsze następuje czas dobrego zdrowia. 

– Mam tak dużo pracy teraz – mawiał 
rozbrajająco – że już nie pozostaje czasu 
ani na chorobę, ani nawet na umieranie.

Twierdził, że wykonanie rysunku potrzeb-
nego do znaczka to tak naprawdę prosta 
robota. Wszystkie kreski są przecież jed-
nakowe, a dopiero ich zestawienie, cienio-
wanie i zagęszczanie sprawia, że wychodzi 
to, co powinno. Pełny obraz widać jednak 
dopiero pod lupą. W Szwecji graweruje to, 
co uważa za stosowne, jego pomysły zawsze 
były dobrze widziane, natomiast w Polsce, 
kiedy jeszcze tam mieszkał, dochodziło 
czasem do nieporozumień. 

– Gdy zbliżała się rocznica Powstania 
Kościuszkowskiego w 1954 roku – wspo-
mina z uśmiechem, wszak był to czas jego 
młodości – dyrekcja poczty postanowiła 

ją uczcić i zlecono mi grawe-
runek. Kiedy wszystko było 
gotowe, należało zwyczajo-
wo prosić instancję partyj-
ną o zgodę na druk seryjny. 
Szef wydziału propagandy, 
patrząc na znaczek, nasro-
żył się i butnie oświadczył, 
że taki znaczek nie pójdzie. 
Dlaczego? Bo chłop kłania się 
szlachcicowi Kościuszce. Tak 
być nie może. Chłop potęgą 
jest i basta! 

Taki obraz w epoce zwy-
cięstwa klasy robotniczej 
nad zapyziałą burżuazją? 
Kacyk był zawzięty i nie dał 
się przekonać, że to kwestia 
obyczaju, a nie służalczości. 

Dopiero później dyrekcja odwołała się 
do jego przełożonego i znaczek otrzymał 
absolutorium. 

Ulf Dahlsten, szef Poczty Szwedzkiej, 
nie ma najmniejszych wątpliwości co do 
talentu i wielkości polskiego grawera. 
Odwiedziłem go w roku 2004, na rok 
przed śmiercią Czesława Słani.

– Słania jest u nas tak samo znany jak 
u was papież. To najdoskonalszy od stuleci 
ambasador kultury polskiej – mówi z sza-
cunkiem. – Dzięki Czesławowi mamy nie-
ustającą możliwość utrzymania wysokiego 
poziomu znaczków, a także przyciągania 
do nas ogromnej rzeszy filatelistów.  

Okazuje się, że Czesław Słania jest nie 
tylko ambasadorem kultury polskiej, ale 
również szwedzkiej. W 1996 roku otrzymał 
bowiem nagrodę Emigracyjnego Instytutu 
Szwedzkiego w Boras za osiągnięcia i pro-
pagowanie kultury szwedzkiej w świecie. 

Na jego znaczkach zawsze jest drobnym 
maczkiem napisane: „Cz. Słania”. Obliczo-
no, że do roku 1999 wypuszczono na rynek 
aż 50 miliardów „Czesławów”. Chciałoby 
się rzec: Miliarder! 

– Niestety, nie płacą mi od ilości wydru-
ków – wyjaśniał pan Czesław. – To pań-
stwo szwedzkie zarabia na tych znaczkach, 
a nie ja. Ja mam tylko pewną stawkę za 
wykonany znaczek i koniec na tym. 

Gdy jeszcze w 1972 roku ludziska w Pol-
sce dowiedzieli się, że ich rodak został 

nadwornym grawerem królewskim, zaraz 
też zapobiegliwi obywatele zaczęli słać 
listy, adresując je na zamek królewski 
w Sztokholmie. Wyobrażali sobie, że jeżeli 
królewski, to musi mieszkać na zamku. 

„Niech Pan przyśle mi ładną bieliznę – 
pisze jedna z autorek – bo w tej naszej 
Polsce to tylko sprzedają jakieś okrop-
ne galoty, które wstyd założyć na tyłek. 
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Szkoda, że nie wiem, ile Pan ma lat, bo 
z góry chciałabym odwdzięczyć się. Jeżeli 
jest Pan wystarczająco młody, to przyślę 
16-letnią córkę”. 

Dystyngowany, siwy pan w okularach, 
o sympatycznej, dobrej twarzy i ciepłym 
uśmiechu nie jest już dzisiaj „wystarczają-
co młody”, lecz wtedy, gdy pisało się z Pee-
relu, jeszcze taki był. Ale, jak na złość, nie 
korzystał z ofert tych pięknych i młodych 
pań, które listownie zapewniały o swoich 
skłonnościach do odwdzięczania się. Tym 
niemniej każdy list traktował jako kawałek 
Polski, której ciągle mu brakowało. 

– Muzyka ludowa z kraju działa na mnie 
jak narkotyk. Może być też operowa czy 
inna, byle polska – uśmiechał się znowu 
pan Czesław, kiedy go odwiedziłem pod 
koniec 2003 roku. – Radio gra, a ja kon-
centruję się wtedy na swojej pracy. To 
muzyczne tło jest mi bardzo pomocne. 

Często też, kiedy siedział na jakimś przy-
jęciu w zamku królewskim, zastanawiał 
się, „jak ja się tu znalazłem”. Jest na przy-
kład przy jednym stole siedmiu królów 
i Czesław Słania, nie-król. 

– I tak sobie wymieniamy uśmiechy 
i uprzejmości, mówimy, że jedzenie dobre 
a powietrze świeże. Chyba że jest zupa 
żółwiowa, której nie lubię, wtedy unikam 
dyskusji o jedzeniu. Ale przecież siedząc 
obok królów, marzę jednocześnie, aby 
być jeszcze przynajmniej raz na weselu 
wiejskim gdzieś na Lubelszczyźnie. 

W trakcie swojej pracy pan Czesław nie-
jednokrotnie dawał upust wspomnieniom. 
Pomiędzy cienie i kreski wstawiał na przy-
kład polskie imię „Marysia”. Gołym okiem 
tego nie widać, ale pod szkłem powięk-
szającym napis jest doskonale widoczny. 

– Dziewczyny były zawsze u mnie na 
pierwszym planie – wyjaśniał pan Czesław. 
– Zawsze była miłość i dziewczyny. Gdy 
tylko się zakochałem, uwieczniałem to 
miniaturowo na robionym właśnie znacz-
ku. A bywało nawet tak, że na znaczku są 
dwa imiona, bo gdy zaczynałem rysować, 
była jedna dziewczyna, a kiedy kończyłem, 
pojawiła się już druga. Samo życie!

Czego potrzebował do szczęścia? Nie-
wiele. Stół i dobre światło. Podczas 

pracy tak się wtedy wyłączał, że gdyby po 
pewnym czasie ktoś go zapytał, gdzie się 
akurat znajduje – czy w Krakowie, czy też 
w Monako, Rio de Janeiro, w Sztokhol-
mie – w pierwszej chwili odpowiedziałby, 
że nie wie. 

Nie jest to zajęcie dla każdego. W tej dzie-
dzinie ręka musi funkcjonować tak samo 
pewnie jak ręka strzelca wyborowego. Zresz-
tą trudno sobie wyobrazić, aby nawet lekko 

trzęsącymi się palcami, której to przypadło-
ści podlega znakomita większość populacji, 
można było postawić dziesięć kresek na 
obszarze jednego milimetra kwadratowego. 

W roku 1997 Czesław Słania został laure-
atem dorocznej nagrody tygodnika „Poczta 
Polska”. W uzasadnieniu przytoczono 
między innymi fakt, że laureat otrzymał 
już najwyższe wyróżnienia na kilkunastu 
międzynarodowych konkursach. Aż sześć 
spośród jego znaczków uznano za najład-
niejsze na świecie, a dwanaście zwyciężyło 
w 19. edycjach szwedzkiego konkursu na 
najładniejszy znaczek roku. Artysta jest 
też jedynym oficjalnym grawerem trzech 
panujących w Europie dworów: Szwecji, 
Monako i Danii. Jest też jedynym, do któ-
rego zwróciła się administracja pocztowa 
ONZ z prośbą o opracowanie grawiury 
dla specjalnej serii „Filatelistyka – hobby 
międzynarodowe”. 

Najbardziej zaskakująco wyszedł mu 
portret Awicenny. Nigdzie nie było prze-
cież wizerunku tego uczonego, a trzeba 
było dokonać dzieła. W tej sytuacji pewien 
profesor orientalistyki czytał Słani relacje 
uczniów Awicenny na temat mistrza oraz 

strojów i obyczajów panujących w krajach 
arabskich w XI wieku, a on wyobrażał 
sobie, jak mógł wyglądać sam mistrz. Wy-
szła w końcu twarz pociągła i surowa, 
a popiersie przybrane w dostojne szaty. 

W jakiś czas później ktoś zrobił Awicennę 
w starym NRD. Arabski lekarz i filozof 
wyszedł tam okrągły na twarzy i z pokaź-
nym brzuszkiem. 

– Oznacza to – skomentował wydarzenie 
pan Czesław – że w NRD żyło się Awicen-
nie znacznie lepiej niż u nas. 

Za najlepsze swoje znaczki Czesław Sła-
nia uważał: motyw barana wykonany dla 
Wysp Owczych, dyliżans dla Szwecji oraz 
grajek, również dla Szwecji. Grajek dostał 
nawet tytuł najładniejszego znaczka świata 
o tematyce muzycznej. 

Mówi się czasem, że szewc bez butów 
chodzi. Na pewno coś w tym jest, bo… już 
tak na marginesie: pan Czesław nigdy nie 
był filatelistą!

Co lubił najbardziej? Kraków. Bywał tam 
co roku. To przecież miasto jego młodości! 
Zmarł 17 marca 2005 roku w Krakowie i tam, 
zgodnie z życzeniem, został pochowany.

MiRosław pRanDoTa
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Przerażająco długa jest lista czaso-
pism, które niewątpliwie warte są 
czytania, ale nie zostały przez mi-

nisterialnych ekspertów uznane za godne 
przyznania dotacji.

Właściwie co roku po ogłoszeniu wy-
ników konkursu dotacyjnego dla cza-
sopism kulturalnych, organizowanego 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (już ponownie bez Sportu, 
bo niezbędny był fotel ministerialny dla 
koalicjanta...) przychodzi mi pewna myśl 
do głowy. Czy nie lepiej by było, gdyby 
ten „konkurs” był organizowany w formie 
loterii? Przynajmniej wszyscy mieliby 
równe szanse.

To oczywiście żart. Od tylu lat bezradnie 
lejemy łzy nad nieprzejrzystością i stron-
niczością tych konkursów, że aż nie chce 
się co roku powtarzać tych samych ko-
mentarzy. Ale trzeba.

Nie możemy bezczynnie patrzeć, jak 
„dziedzictwo narodowe”, na które powo-
łuje się ministerstwo, zmienia się w swoją 
własną, coraz bardziej zawężaną, tragiczną 
karykaturę

Kwartalnik „Więź” tym razem zna-
lazł się (tuż) ponad kreską. Otrzyma-
my z ministerstwa po 80 tys. zł rocznie 
w latach 2022–2024. To kwota niższa 
niż ta, o jaką wnioskowaliśmy, ale po-
zwalająca na stabilizację i gwarantująca 

ukazywanie się pisma drukiem przez 
najbliższe lata.

Przerażająco długa jest jednak lista cza-
sopism (drukowanych i elektronicznych), 
które nie zostały przez ministerialnych 
ekspertów uznane za godne przyznania 
dotacji. Wśród pism, które znalazły się 
w tym roku pod kreską, są m.in. (wymie-
niam w kolejności alfabetycznej): „Dwu-
tygodnik”, „Kultura Liberalna”, „Magazyn 
Kontakt”, „Nowy Obywatel”, „Pismo”, 
„Przegląd Polityczny”, „Res Publica Nova”, 
„W Drodze”, „Znak”.

Łączy te pisma – przy całej ich różno-
rodności – przede wszystkim fakt, że 
niewątpliwie warte są czytania. Jest tak 
niezależnie od ich profilu ideowego czy 
sympatii politycznych (lub ich braku). Gdy 
bierze się te pisma do ręki (lub otwiera je 
na ekranie), zawsze znajdzie się coś god-
nego lektury. Nawet jeśli z góry wiem, że 
z pewnymi opiniami się nie zgodzę, wiem 
jednocześnie, że są to tytuły z górnej półki 
polskich czasopism kulturalnych.

Dlaczego więc eksperci ministerialni 
umieścili je tak nisko, że aż pod kreską? 
Dlaczego oceny o kilkanaście punktów 
wyższe otrzymały niektóre czasopisma 
wydawane na (obiektywnie, jak sądzę) 
dużo niższym poziomie, ale za to gwaran-
tujące, że ich komentarze będą zawsze po 
linii rządzących?

W analogicznej sytuacji w roku 2018 list 
protestacyjny do ministra Piotra Glińskie-
go napisali publicyści prawicowi i kon-
serwatywni (ich czasopisma były nieraz 
pomijane w konkursach organizowanych 
za rządów Platformy Obywatelskiej), upo-
minając się o tytuły, z którymi często po-
lemizują. Czy również obecnie będzie ich 
stać na taki gest solidarności?

Zapewne redakcje czasopism pominię-
tych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego będą składać odwołania. 
Z całego serca życzę im pozytywnego 
rozpatrzenia ich aplikacji. Nie możemy 
przecież bezczynnie patrzeć, jak „dzie-
dzictwo narodowe”, na które powołuje się 
ministerstwo, zmienia się w swoją własną, 
coraz bardziej zawężaną, tragiczną karyka-
turę. W polskim dziedzictwie narodowym 
nie może zabraknąć miejsca na wsparcie 
państwa dla dobrych czasopism ideowych 
i kulturalnych.

zBigniew nosowsKi

więź, 17 lutego 2022

Odwołania można było składać do 26 lutego. 
Do momentu zamknięcie tego wydania 
„Ostoi” (koniec marca 2022), ministerstwo 
kultury wraz z krakowskim Instytutem Książki 
nadal się zastanawia komu przyznać – 
a komu nie – dofinansowanie. Panie Ministrze 
wytrwale czekamy...

nie może zabraknąć miejsca na 
wsparcie państwa dla dobrych 
czasopism ideowych i kulturalnych

FOT. © MKiDN / GOV.PL
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Dyrektorzy muzeów sztuki współ-
czesnej należą w Holandii do czo-
łowych postaci życia publicznego, 

a w kwestiach artystycznych dysponują 
dużą dozą samodzielności i siły sprawczej. 
Przykładem dyrektor Stedelijk Museum 
Willem Sandberg, który kontrowersyjną 
wystawą z 1949 roku ustalił pozycję mię-
dzynarodowej grupy CoBRA.

Charyzmatyczny Frans Haks, dyrektor 
Groninger Museum od 1978 do 1996 roku 
jest przez niechętnych mu wspominany 
jako enfant terrible. Doprowadzenie prze-
zeń do powstania w 1994 roku nowej siedzi-
by Muzeum według postmodernistycznego 
projektu Allessandro Mendiniego, Medio-
lańczyka – jakby w Holandii brakowało 
architektów... poprzedziła kilkuletnia urzę-
dowa i społeczna batalia. Protesty wywo-

ływały kontrprotesty, miasto Groningen 
dzieliło się na zwolenników i przeciwników 
ekscentrycznego, jak ironizowano „zlepku” 
architektury i wzornictwa, a Frans Haks 
pozostawał w ostrym osobistym konflikcie 
z Radą Miejską. To, że zespół rozbieżnych 
stylistycznie pawilonów został zrealizo-
wany, zawdzięcza wyłącznie hojności Ga-
sunie. Przedsiębiorstwo wydobycia gazu 
ziemnego dokonało wpłaty w wysokości 
11,4 miliona euro. 

W euforycznym momencie inauguracji 
profil wystawienniczy Groninger Museum 
wydawał się przesądzony. Nikt nie prze-
widywał, że Muzeum stanie kiedykolwiek 
przed problemem wypracowania własnej 
tożsamości. Samo urzeczywistnienie wizji 
włoskiego projektanta gwarantować miało, 
że profilowanie wystaw będzie kontynuacją 
pomysłów dotychczasowego dyrektora; 
wizjonerskich, otwartych na nowe zjawi-
ska, inne kultury. Frans Haks należał do 
pionierów muzealnictwa sztuki współ-

czesnej, którzy poszerzyli obszar sztuki 
i pojęcie artysty, wykraczając poza krąg 
estetyczny kultury Zachodu i kanony sztuki 
wypracowywane na akademiach. To on na 
przykład zorganizował pierwszą w Europie 
całościową prezentację graffiti. Wystawa 
Coming From The Subway – New York 
Graffiti Art z 1992-1993 pokazała historię 
i rozwój sztuki spray’u w Nowym Jorku lat 
60., 70. i 80. Grupa autentycznych nowo-
jorskich wykonawców została zaproszona 
do Holandii. Z otwarcia wystawy w Gro-
ningen mam w pamięci moment, w któ-
rym zapowiedziani jako „goście honorowi, 
artyści nowojorskiego metra” uroczyście 
zstępują po muzealnych schodach. 

Frans Haks zmuszony został do opusz-
czenia Muzeum w 1996, rozstał się też 
z miastem. W okresie 1999-2011, kiedy 
dyrektorem był Kees van Twist, inau-
guracje wystaw nadal zyskiwały rangę 
krajowych wydarzeń; np. w roku 2000 
Bono, lider U2 otworzył wystawę fotografa 

Bardziej sztuka 
czy społeczna interwencja?

Joanna 
PASZKIEWICZ-JÄGERS

Jr, Giants, Kikito and the Boarder Patrol, Tecate, Mexico - USA, 2017
FOT. © JR-ART.NET / GRONINGERMUSEUM.NL
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osobistości popkultury i swego przyjaciela 
Antona Corbijna; w roku 2003 aktorka 
Joan Collins rozsławiona rolą demonicz-
nej postaci kobiecej otworzyła wystawę 
Femmes Fatales – wybór prac malar-
skich i graficznych z lat 1860-1910 (na 
drzeworycie Edwarda Muncha z 1896 r. 
mężczyzną spowiniętym włosami kobiety 
był Stanisław Przybyszewski).

Z kilku wystaw rosyjskich tamtego okre-
su najbardziej prestiżową była wystawa 
Ilja Riepin – tajemnica Rosji. Jej sensa-
cję stanowiło wielkie płótno Burłacy na 
Wołdze, także dlatego, że złamano zakaz 
i obraz po raz pierwszy przekroczył pań-
stwowe granice. Ilja Riepin nazywany był 
tu drugim Rembrandtem, a jego wystawa 
miała przez pierwsze dwa tygodnie dwa-
dzieścia tysięcy zwiedzających.

Nie kto inny jak Michaił Gorbaczow do-
konał z końcem 2003 otwarcia wystawy 
Pejzaż rosyjski. Jej dokumentacja zawiera 
zdjęcie trzech mężczyzn idących w deszczu 
przez mostek (Muzeum jest położone na 
wyspie). Roześmianemu Gorbaczowowi 
trzymającemu nad sobą parasol towa-
rzyszy z jednej strony kulący się przed 
deszczem dyrektor Muzeum, z drugiej 
pogodnie wyprostowany burmistrz Gro-
ningen w insygniach swego urzędu.

Obyty z mediami dyrektor Kees van 
Twist w mistrzowski sposób otaczał Mu-
zeum atmosferą glamour, doprowadził 
jednak do długów i to zagrażających ban-
kructwem. Po jego ustąpieniu dyrektorem 
został w 2012 roku pochodzący z Niemiec 
Andreas Blühm. Wyprowadził Muzeum na 
pewniejsze finansowo wody..., ale czy nie 
za cenę programowej niespójności? Mieli-
śmy np. w 2015-2016 wystawę monogra-
ficzną Davida Bowie, tłumnie zwiedzaną 
przez młodzież i nieobyte z muzeami grupy 
rodzinne, a bezpośrednio po niej wystawę 
Augusta Rodina, przyciągającą jedynie 
tych, którzy w muzeach spodziewają się 
krystalicznych przedstawień sztuki czystej. 

Niedawną konferencję prasową An-
dreas Blühm rozpoczął melancholijnym 
stwierdzeniem: „Jak w sposób trwały po-
zyskać publiczność dla wystaw własnego 
muzeum, to pytanie, które zadają sobie 
dyrektorzy muzeów sztuki współczesnej 
na całym świecie”. Wraz z upływem „jego” 
pierwszego dziesięciolecia stało się wi-
doczne, że preferuje bezpieczniejszą linię 
populistyczną. Apogeum tej tendencji 
przypadłoby na przełom lat 2020-2021 
w związku z wystawą The Rolling Stones 
– Unzipped (jak przetłumaczyć ten tytuł?), 
ale jej przebieg zakłóciła pandemia. Wy-
stawa ta, co bezprecedensowe, ma zostać 
sprowadzona ponownie. 

W ostrożnie kształtowanym profilu wy-
stawienniczym wyłomu dokonuje półrocz-

na, zaplanowana do czerwca bieżącego 
roku wystawa JR: Chronicles (JR: Jego 
kroniki). To ambitna z odcieniem ryzyka 
wystawa artysty street art o kryptonimie 
JR. O niepokoju co do liczby zwiedzają-
cych świadczy to, że tuż po otwarciu Muze-
um przystąpiło do zapowiadania wystawy 
Versace Retrospective (grudzień 2022 
– maj 2023). Główna gazeta prowincji 
niezwłocznie opublikowała artykuł Ver-
sace przybywa do Groningen, w którym 
pod zdjęciem uśmiechniętego Gianniego 
Versace, wykonanym w jego pałacu na dwa 
miesiące przed śmiertelnym zamachem, 
umieszczono motto projektanta: „Lepiej 
być szczęśliwym i wulgarnym, aniżeli nie-
szczęśliwym i szykownym”. 

Zasadniczym środkiem wypowiedzi 
jest dla JR czarno-biała fotografia do-
kumentalna; wykorzystuje ją w projek-
tach, którymi od dwudziestu lat ingeruje 
w przestrzeń publiczną. Osiągnął status 

artysty globalnego pozostając na pograni-
czu legalności. Artystą, z którym chciałby 
być porównywany jest Christo, a za jego 
najważniejsze dzieło uważa opakowanie 
gmachu Reichstagu.

Pierwsza wystawa retrospektywna JR 
odbyła się w 2013 roku w Muzeum Sztuki 
Współczesnej Watari w Tokio; najnowszą 
przygotowało w Nowym Jorku jedno z naj-
starszych i największych amerykańskich 
muzeów – Brooklyn Museum. Tam zo-
stała pokazana w 2019, następnie w 2021 
roku w Saatchi Gallery w Londynie, skąd 
przejęło ją Groninger Museum, wzboga-
cając m.in. o prace graffiti pochodzące 
z zakupów Fransa Haksa, dokonanych 
wizjonersko przed czterdziestu laty.

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, 
kim właściwie jest JR jako twórca i ja-
kie kierują nim motywacje. Urodził się 
we Francji w 1983 roku, w rodzinie imi-
grantów pochodzących – według jedynie 
dostępnej informacji – z Turcji i Europy 
Wschodniej (?). Dorastał na peryferiach 
Paryża w Montfermeil, w wielkopłytowym 
osiedlu Les Bosquets, które wybudowane 
w 1. połowie lat 60. XX wieku, od lat 70. 
zaczęło ulegać degradacji. Do opuszczanych 
mieszkań wprowadzali się imigranci; dziś 
stanowią 90 proc. mieszkańców, a osied-
le będące skupiskiem ludzi zmarginali-
zowanych biedą i bezrobociem nabrało 
cech getta. Właśnie w Montfermeil, gdzie 
często dochodzi do starć mieszkańców 
z policją, rozpoczęły się w 2005 roku naj-
gwałtowniejsze w historii Francji zamieszki. 
Trwały trzy tygodnie, objęły trzysta miast, 
w niektórych ogłoszono stan wyjątkowy. 
Wizytując miejsca rozruchów Nicolas Sar-
kozy, ówczesny minister spraw wewnętrz-
nych krzyczał: „La racaille!” (hołota).  

Ciąg dalszy na s. 44 

28 Millimeters, Portrait d'une generation Byron, 
Paris 20ème arrondissement, 2004 FOT. © GRONINGERMUSEUM.NL
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Tu dygresja: rok przedtem JR i jego 
przyjaciel Ladj Ly, urodzony w rodzinie 
pochodzącej z Mali, wykonali wspólnie 
wideo zatytułowane Clichés de Ghetto 
(Migawki z Getta). Filmowe zapisy doku-
mentalne Ladj Ly stały się podstawą jego 
reżyserskiego debiutu fabularnego, filmu 
Les Misérables (Nędznicy), który w 2019 
roku w Cannes uzyskał Nagrodę Jury za 
autentyzm postaci i wydarzeń.

Na temat własnej osoby JR chce przekazać 
jak najmniej. Jego imienia i nazwiska nie 
znamy, nie bardzo wiemy jak wygląda jego 
twarz, gdyż ciemnymi okularami, silnym 
zarostem i głęboko naciśniętym kapeluszem 
nadaje jej anonimowy wyraz. Choć realizuje 
projekty mające wyraźnie humanistyczny 
podtekst, odżegnuje się od miana ideowego 
aktywisty. Przedstawia siebie wyłącznie jako 
artystę, który ma do dyspozycji największą 
na świecie galerię: jest nią ulica. Deklaruje, 
że przemawia w imieniu zwykłych ludzi, czyli 
tych których spotykamy wszędzie, w każdym 
kraju. Podkreśla, że nie szuka sponsorów, że 
pracuje z własną wypróbowaną ekipą i może 
liczyć na wsparcie liczonych już w tysiącach 
wolontariuszy. 

Tylko... czy należy wierzyć JR, gdy z na-
ciskiem prezentuje się wyłącznie jako 
artysta? Nie. Znajomy z Groningen prze-
glądający w muzealnym sklepie katalog 
jego wystawy zauważył:

– Przecież to działanie czysto polityczne! 
I zadrwił:
– Jeszcze dwa lata i założy partię po-

lityczną. 
Ja zadaję sobie pytanie: jak ustalić pro-

porcje? Czy jego projekty to bardziej sztu-
ka czy społeczna interwencja?

Zakamuflowany sposób przedstawiania 
przez JR siebie samego pozostawia miej-
sce na domysły. Czy to nie traumatyczne 
doświadczenia mieszkańca imigranckiego 
getta spowodowały, że w jego projektach 
wykorzystujących medium o niewyczerpa-
nych możliwościach jakim jest fotografia, 
czytelna jest misja dopuszczenia do głosu 
nieuprzywilejowanych czy zdeprecjonowa-
nych, żyjących z poczuciem wykluczenia 
społeczności lokalnych? 

Szuka ich na wciąż nowych obszarach, 
zmienia osady, wsie, przedmieścia, dziel-
nice, miasta, kraje, kontynenty... Uliczną 
prezentacją czarno-białych fotokopii, po-
większających do monumentalnych roz-
miarów twarz drugiego człowieka chce 
wywołać magiczne poczucie wspólnoty. Aby 
się poznać trzeba się zobaczyć. Fotografia 
spełni rolę ulepszającego percepcję narzę-
dzia; posłuży do bardziej obiektywnego 
oceniania innych, lepszego porozumiewa-
nia się z nimi, oceniania ich. Uliczne akcje 
JR są zwykle krótkotrwałe, bo naklejone 
na ścianach, schodach, dachach, chodni-
kach, wagonach, kontenerach... papierowe 
wizerunki nie pozostaną tam długo, poza 
tym miejscem ekspozycji są często budynki 
przeznaczone do wyburzenia.

Posługiwanie się powiększeniami portre-
tów w miejscach niemających związków 
ze sztuką, umożliwia JR realizowanie też 
innej misji: zaznajamiania z rolą sztuki 
tych, którzy nie mieli możliwości się z nią 
zetknąć. 

– Sztuka nie musi zmieniać świata – 
przekonuje. – Wystarczy, aby sprawiała, 
że będziemy postrzegać go inaczej.

Sposób pracy JR znalazł klarowny wyraz 
w pełnometrażowym francuskim filmie 
dokumentalnym Visages, Villages (Twarze, 

plaże), który w 2017 roku został nagrodzo-
ny na festiwalach w Cannes i Vancouver, 
a w roku następnym nominowany do Osca-
ra. Wyreżyserowali go występujący w tym 
filmie JR i Agnès Varda (1930-2019), foto-
grafka i reżyserka wywodząca się z ruchu 
Nowej Fali. Rozdzielały ich dwa pokolenia, 
ale łączyło poszukiwanie nowych możliwo-
ści fotografii dokumentalnej i zainteresowa-
nie ludźmi wiodącymi życie na zwyczajny 
sposób oraz chęć współpracy z nimi. Prze-
jeżdżając przez niewielkie miejscowości 
Francji poszukiwali tych, którzy zgadzali 
się na sfotografowanie w mikrobusie sta-
nowiącym ruchome studio fotograficzne JR 
i na to, by wielkie fotokopie ich portretów 
były umieszczane jako murale w miejscach 
publicznych. 

Jak powstaje taki mural? Poprzez nakle-
janie w ustalonym porządku rolek papieru 
o plakatowym formacie. Przewozi się je 
w metalowym wózku; i właśnie taki wózek 
wypełniony rolkami zwykłego papieru był 
eksponatem wystawy JR: Chronicles. Po-
dążmy za jej chronologicznym układem... 

Rozpoczyna się dokumentacją akcji pary-
skich nastolatków-graficiarzy. Trzynasto-
letni JR stał się jednym z nich. Twierdzi, że 
o przyszłym kształcie jego życia zadecydo-
wał pewien przedmiot – używany aparat 
fotograficzny (na wystawie umieszczony 
w gablocie), znaleziony w 2000 roku na 
stacji metra Charles de Gaulle - Étoile. To 
ten aparat sprawił, że dostrzegł związek 
między fotografowaniem ludzi a możliwoś-
cią wpływania na ich postawy i zachowania.           

W 2001 roku zaczyna rozlepiać fotokopie 
zdjęć rówieśników na murach i w metrze. 
Rok 2004 to początek pierwszego dużego 
projektu ulicznego Portret Pokolenia. 
Fotografuje należących do jego własnego 
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28 Millimètres, Women Are Heroes,  
Action dans la Favela Morro da Providencia 
Favela de Jour Rio de Janeiro, 2008  
FOT. © GRONINGERMUSEUM.NL

44 Czasopismo społeCzno-kulturalne

z Holandii



pokolenia mieszkańców zaniedbanych pa-
ryskich przedmieść. Obiektyw z ogniskową 
28 mm pozwala na zniekształcenia, na 
nadawanie portretowanym rysów „tych, 
których należy się bać”. 

Rok 2007 przynosi pierwszy projekt mię-
dzynarodowy: Face 2 Face – nielegalną, 
grożącą aresztowaniem wystawę wielkich 
portretów rozklejanych w „mieszany” spo-
sób po izraelskiej i palestyńskiej stronie 
muru wznoszonego przez Izrael na granicy 
z Zachodnim Brzegiem Jordanu. 

W 2008 – JR rozpoczyna sześciolet-
ni projekt Women are Heroes. Jest to 
hołd złożony kobietom wiodącym życie 
w miejscach upośledzonych przez bie-
dę, zacofanie, przemoc. Projekt był re-
alizowany fotograficznymi instalacjami 
w slumsowych wioskach i dzielnicach, 
m.in. w Brazylii, Kambodży, Indii, Su-
danie, Kenii. Jedna z akcji tego projektu: 
w Nairobi, w dzielnicy Kibera, będącej 
jednym z największych wschodnioafry-
kańskich slumsów, ekipa JR rozkłada na 
dachach dla ochrony przed deszczami 
winylowe płachty z wydrukami twarzy 
kobiet biorących udział w projekcie.

W tym samym roku JR rozpoczyna projekt 
Wrinkles of the City. W Chinach, na Kubie, 
w Turcji, Hiszpanii, Niemczech i USA szuka 
najstarszych mieszkańców, świadków wy-
darzeń z przeszłości. Włączony do wystawy 
film Wrinkles of the City, Havana, Cuba, 
wyreżyserowany przez JR i José Parlá uka-
zuje „zmarszczki” Hawany. Starzy ludzie 
komentują własne portrety na murach, 

wspominają dawne miłości, przywołują 
czasy rewolucji i legendę Fidela Castro.

Zasięg oddziaływania JR wzrasta, zacho-
wując całościowy charakter. Rozpoczętym 
w 2011 roku światowym projektem Inside 
Out apeluje o publiczne rozmieszczanie 
portretów-plakatów dla nawiązania dialo-
gu w kwestiach czy to lokalnych czy ogól-
nych. W 141. krajach, w których pojawiło 
się jego ruchome fotograficzne studio JR 
wywieszono ich około 400. tysięcy. Naj-
nowszy okres wyznacza przechodzenie 
JR do monumentalnej, jakby sumującej 
jego doświadczenia formy: wielkich gru-
powych fresków-murali komponowanych 
z pojedynczych wizerunków. Każdy z fo-
tografowanych jest sobą, niepowtarzalną 
indywidualnością, ale w rezultacie wtło-
czenia w tłum innych, tak samo potrak-
towanych postaci, staje się elementem 
przytłaczającego swą wymową ogrom-
nego czarno-białego muralu. Murale te 
mogą opisywać miasta, wydarzenia, jak 
np. mural Kronika Clichy-Montfermeil 
wykorzystujący dokumentację wykonaną 
podczas rozruchów, mogą też podejmować 
dużej wagi zagadnienia. Takim jest mural 
z 2018 roku dzielący wizualnie zwolen-
ników i przeciwników posiadania broni 
palnej zatytułowany The Gun Chronicles: 
A Story of America. Jako materiał na 
okładkę wykorzystał go tygodnik „Time”. 
Obie strony, każda pewna swoich racji, 
zastygły w milczącym dialogu. 

Końcowa część wystawy JR: Chronicles 
odtwarza ogromną instalację o nazwie 

Kikito oraz zainscenizowane wydarzenie: 
piknik. W roku 2017 zdjęcie Kikito, rocz-
nego chłopca z Tecate w Meksyku zostało 
w olbrzymim powiększeniu ustawione na 
rusztowaniach po meksykańskiej stronie 
muru. Dziecko na zdjęciu z zaciekawieniem 
się wychyla, aby spojrzeć... przez prawdziwy 
mur. Ostatni dzień tej instalacji upamiętnił 
piknik rozdzielony granicą. Po obu stronach 
muru trwa biesiada. Meksykanie z jednej 
strony, Amerykanie z drugiej jedzą i piją to 
samo, słuchają tej samej muzyki. Na obu 
obrusach widnieje wyobrażenie wielkiego 
oka; razem tworzą parę oczu należących 
do anonimowego imigranta. 

Drugą ścianę ostatniej sali zajmowało 
naturalnej wielkości zdjęcie muru ze strze-
gącym go amerykańskim patrolem. Powoli 
przeszłam wzdłuż zdjęcia... Pojawiło się 
nieprzyjemne poczucie zamknięcia, inne 
jednak niż gdyby to był Berliński Mur.

*
Zbyt zajęty by przyjechać do Groningen, 

JR udzielił dyrektorowi Muzeum i inicja-
torce sprowadzenia tej wystawy telefo-
nicznego wywiadu. Ma zamiar odejść od 
określenia „artysta sztuki ulicy”. Osiągnął 
wolność – używa różnorodnych technik, 
nie czuje się ograniczony ani murami, 
ani granicami. Po co dzielić artystów na 
rodzaje? Przed ośmiu czy dziewięciu laty 
zarzucił współpracę z mediami. Chce jak 
najdłużej zachować napięcie bycia kimś 
nieznanym. Niech ludzie odkrywają go 
bez pośredników. 

joanna PaszKiewiCz-jÄgers

Jr, Inside Out, Times Square, New York City, 2013. Installation image. Wheat-pasted posters on buildings FOT. © JR-ART.NET / GRONINGERMUSEUM.NL
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Londyn, koniec marca 2022 roku. 
Mnóstwo turystów z całego świata, 
prawdziwy melting pot, ale wie-

le sklepów zamkniętych. Wojna Rosji 
z Ukrainą, ale kraj żyje swoim życiem, 
po-brexitowym, z widocznymi kłopotami 
po-cowidowymi. Niby wszystkie obostrze-
nia zostały zniesione, ale minister zdrowia 
Sajid Javid znów ostrzega przed kolejną 
falą zachorowań. Negocjacje brexitowe 
z Unią i bilateralne ze światem trwają, 
wciąż toczy się z UE bój o cła i kwoty, jak 
mówi tutejsza prasa „o każdą rybę i pęto 
kiełbasy” („sausage war”).

Mimo wszystko brytyjska gospodarka 
kwitnie – zwłaszcza w dziedzinie inwestycji 
zagranicznych. Wyspy Brytyjskie wciąż 
traktowane są przez inwestorów jako safe 
haven, a petrodolary, indyjscy „milionerzy 
komputerowi”, kapitał chiński, sięgają po 
niegdyś państwowe British Gas i British 
Water, wznoszą ogromne kompleksy biu-
rowe i hotelowe, wykupują nieruchomości. 
Tylko po rosyjskich oligarchach zaginął 
wszelki ślad. Nie widać ich ani w ulubionym 
Harrodsie czy Selfridges, ani w kultowym 
klubie nocnym Annabel’s. Zamrożone ak-
tywa klubu piłkarskiego Chelsea FC Abra-
mowicza, a w londyńskiej rezydencji Olega 
Deripaski zamieszkali squattersi i z dumą 
zawiesili wielki transparent: „Wymierzamy 
sprawiedliwość społeczną”. 

Od zaprzyjaźnionych brytyjskich dzien-
nikarzy słyszałam o miłym sercu pomyśle 
zajęcia nieruchomości rosyjskich milione-
rów, a potem udostępnienia ich ukraińskich 
uchodźcom. Ale rząd Borisa Johnsona milczy 
jak zaklęty i od ponad dwóch tygodni pracuje 
nad swoim flagowym projekcie Home for 
Ukrainians, co idzie mu nieskładnie i opie-
szale. Rząd polski zdążył przyjąć i częściowo 
rozlokować 2 300 000 war refugees, a bry-
tyjski, w tym samym czasie, wydać 2 000 wiz.

Podsumowując, brytyjska gospodarka 
w sektorze inwestycji zagranicznych kwit-
nie – czego nie można powiedzieć o małym 
i średnim biznesie – wiele firm, sklepów, 
zakładów produkcyjnych na skutek turbu-
lencji brexitowych, a potem pandemii upad-
ło, i się nie podniosło. Choć Londyn i inne 
większe miasta przypominają wielkie place 
budowy, choć niewysokie bezrobocie, do 
5 proc., nastroje społeczne pesymistyczne. Bo 
wysoka inflacja – do końca roku przewiduje 
się wzrost do 10 proc. – rosną ceny energii, 
a co za tym idzie ceny żywności i council tax. 

Obserwując Wielką Brytanię od 30 lat, 
nigdy nie widziałam tak fatalnych na-
strojów społecznych, tak głębokich obaw 
i niepewności jutra. A poczynania rządu 
Borisa Johnsona – który został ostatecznie 
oczyszczony z zarzutów „Party-gate” i nie 
grozi mu już votum nieufności ze strony 
opozycji oraz części kolegów partyjnych – 
przyjmowane są przez ludzi zdecydowane 
źle. Z jednej strony – „biegunka dyploma-
tyczna”, wizyty i rewizyty, Bruksela, Berlin, 
Warszawa, bardzo ostre anty-putinowskie 

wystąpienia, z drugiej – pomysły na pomoc 
Ukrainie nieprzemyślane i chaotyczne. Czyli 
– zważywszy te 2 tys. wydanych wiz – „wiele 
hałasu o nic”. A raczej – mała aktywność, 
za to wielka biurokracja. To prawda, jak 
twierdzi Wołodymyr Zelenski, że „Wielka 
Brytania, w odróżnieniu od kilku innych 
europejskich krajów, zdecydowanie stoi po 
stronie Ukrainy”, ale niestety niewiele robi, 
żeby to udowodnić. Brytyjscy wyborcy, już 
nie tylko opozycyjnych Labour Party, Lib-
-Dem i Zielonych, zdają sobie sprawę, że 
minął już czas, kiedy w Westminsterze zasia-
dali liderzy charyzmatyczni i z zasadami jak 
Margaret Thatcher, Michael Heseltine, Nigel 
Lawson czy John Major – ale także Tony 
Blair i Gordon Brown. Sytuacja jest taka, że 
brytyjska opozycja nadal uznawana jest za 
„niewybieralną”, ale i  ławka ewentualnych 
następców Borisa Johnsona – bardzo krótka.

Dlaczego wspominam o wartościach w kon-
tekście pomocy Ukrainie? Otóż rosyjskich 
oligarchów, którzy uznali Wielką Brytanię 
za bezpieczne miejsce do robienia intere-
sów i utrzymywania kont bankowych, są 
na Wyspach setki. Podobno aż 17 proc. firm 
operujących na giełdach w City, to własność 
rosyjska. Wszyscy wiedzą także, że ich pie-
niądze, to w dużej mierze a dirty money, 
że często balansują na granicy prawa, i że 
z rzadka płacą do The Royal Inland Reve-
nue, czyli do tutejszego urzędu skarbowego 
podatki. Łupy wydają na artykuły luksusowe 
lub lokują w rajach podatkowych, choćby 
blisko, na Jersey lub Isle of Man. Więc kiedy 
Boris Johnson zaanonsował zamrożenie 

Downing street i Ukraina
ELŻBIETA 
KRÓLIKOWSKA-AVIS
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dziewięciu, a potem kilkudziesięciu kont, 
ludzie czekali na dalszy ciąg akcji. Ale się 
nie doczekali. I choć codziennie mamy jakiś 
news o przejęciu kilku kolejnych majątków 
milionerów – przyjaciół „rzeźnika z Kremla”, 
nie zostało to jeszcze załatwione systemowo. 
A czas płynie i trwa gorączkowa krzątanina 
wokół transferów zawartości kont banko-
wych Nat West czy Royal Bank of Scotland za 
granicę oraz praw własności do ogromnych, 
kapiących złotem rezydencji, luksusowych 
samochodów i jachtów na tzw. słupy. Nic 
dziwnego, że Brytyjczycy wciąż powtarzają, 
że „Boris Johnson uprawia politykę pomocy 
Ukrainie werbalną, a nie realną”.

Oczywiście, Wielka Brytania jest wciąż 
liderem europejskim pomocy Ukrainie, 

daleko przed Niemcami, Francja czy Holan-
dią. I Boris Johnson, jako jedyny premier z tej 
puli krajów, odbył podróż do Arabii Saudyj-
skiej, by negocjować dywersyfikację swoich 
źródeł energii. Czym zresztą naraził się na 
kąśliwe uwagi byłego lidera Labour Party 
sir Keira Starmera, który powtarzał gdzie 
mógł: „aby walczyć z jednym dyktatorem, 
Johnson zwrócił się o pomoc do drugiego”. 
Ale tak zrobił, czego nie można powiedzieć 
o Olafie Scholzu czy Emmanuelu Macro-
nie. Zwłaszcza, że Zjednoczone Królestwo 
korzysta jedynie w 8-10 proc. z rosyjskiej 
ropy i gazu, a Niemcy czy Włochy – 30 proc., 
więc najwyższy czas, żeby zakrzątnąć się za 
dostawami ze źródeł alternatywnych.

Jest jeszcze jedna – obok rosyjskiego ka-
pitału, napędzającego brytyjską gospodarkę 
– przyczyna ambiwalentności rządu co do 
systemowego rozwiązania problemu własno-
ści „nowych Rosjan” na Wyspach. Masowy 
napływ imigrantów w ciągu ostatnich 30 lat, 
a od roku 1997, kiedy fotel premiera objął 
labourzysta Tony Blair, w liczbie 250-350 
tys. rocznie, bardzo nadwyrężył pracę służb 

państwa, zdrowie, edukację i stan bezpie-
czeństwa publicznego. Taka sytuacja trwała 
aż do 2016 roku, referendum ws. brexitu, 
którego jednym z najważniejszych punk-
tów była właśnie zapaść służb publicznych, 
które nie dawały sobie rady z taką ilością 
przybyszów. Konserwatyści – od 12 lat go-
spodarze Downing Street 10 – doskonale 
pamiętają, co to znaczy. Plus straty w go-
spodarce, spowodowane koronawirusem, 
który przecież, ustawicznie się mutując, 
nęka National Health Service. To są dwie 
najważniejsze przyczyny ostrożności rządu 
Borisa Johnsona w realizacji jego odważnych 
haseł pomocowych. Ale jest pole aktywności 
rządowej, a raczej braku aktywności, gdzie 
można łatwo powtórzyć za Brytyjczykami, 
że „Boris Johnson uprawia politykę pomocy 
Ukrainie werbalną, a nie realną”. 

Rządowy projekt Home for Ukrainians 
zawiódł i Ukraińców i samych mieszkańców 
Wysp. Już dwa tygodnie temu, w kilka dni po 
ogłoszeniu akcji, zgłosiło się 150 tys. rodzin, 
które zadeklarowały przyjęcie uchodźców 
wojennych pod swój dach. Ale – i to pierw-
sza biurokratyczna przeszkoda – jedynie 
w dwóch przypadkach: (1) w ramach łączenia 
ukraińskich rodzin, i (2) sponsorowania. 
Wprawdzie tych sponsorów już od początku 
było wielu, ale poszukiwanie, dopasowywa-
nie do konkretnego przypadku, a zwłaszcza 
tony formularzy wizowych oraz przepusz-
czanie tego przez Home Office, ministerstwo 
spraw wewnętrznych sprawi, że procedura 
w każdym przypadku będzie trwała około 
6 tygodni! I co przez ten czas mają robić ci 
nieszczęśni ludzie, uciekający spod bom-
bardowań? Koczować w Przemyślu, Pozna-
niu, Berlinie, Calais? Zaraz potem walijskie 
i szkockie assambleys, lokalne rządy wzięły 
na siebie rolę sponsorów. Lecz Anglia, dokąd 
przecież wybiera się gross Ukraińców – nie. 
A długi proces biurokratyczny, otrzymywa-

nia wiz, pozostał, a dotąd brak informacji 
o „szybkiej ścieżce”. I tak negocjacje pomiędzy 
rządem, a oburzonymi do czerwoności oby-
watelami – trwają. Brytyjczycy okazali wielkie 
serca, rząd brytyjski – mniejsze. Z jednej 
strony – presja ludzi i mediów, z drugiej – złe 
doświadczenia imigracyjne ostatnich dekad, 
zobowiązania jakie podjęli konserwatyści, 
przeprowadzając brexit, no i ten brytyjski 
drewniany legalizm.

Polskie społeczeństwo, w obliczu wielkiego 
dramatu, nieszczęścia milionów Ukraińców, 
okazało wielką gościnność i serdeczność. 
A rząd polski natychmiast znalazł narzędzia 
prawne, aby je wesprzeć. Downing Street, 
z uwagi na zaszłości, wciąż nie może się z tym 
problemem uporać. Ale, to już pro domo 
sua, dziś wszyscy wiemy, że jeśli kraje Eu-
ropy zachodniej nam nie pomogą, w Polsce 
może dojść do podobnej zapaści służb pub-
licznych, jak stało się to w Wielkiej Brytanii. 
Naszym władzom nie brakuje serca, ale czy 
okażą dość rozwagi, żeby tak mocno i kate-
gorycznie wywierać presję na Unię Europej-
ską, by wszystkie obiecane, i jeszcze nie 
obiecane, fundusze znalazły się w naszym 
budżecie? Mamy moralną i polityczną rację, 
okazaliśmy się państwem silnym, solidarnym, 
dobrze zorganizowanym, wzór do naślado-
wania. Wizerunek naszego kraju na świecie 
zmienił się w ciągu miesiąca nie do poznania. 
Ale teraz czekamy na solidarność tych, któ-
rzy jeszcze niedawno usiłowali nas pouczać, 
co to jest solidarność i demokracja. I nie 
jesteśmy w tym oczekiwaniu odosobnieni 
(patrz: fragment wystąpienia prezydenta Joe 
Bidena o „obowiązku demokratycznego 
świata pomocy Polsce”). Mamy przecież 38 
milionów obywateli, którzy ciężko pracują, 
aby kraj się rozwijał, oni mieli coraz wyższy 
standard życia, w tym prawo do coraz lepszej 
opieki zdrowotnej, edukacji i bezpieczeństwa.
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Biała Róża – w języku niemieckim 
„Weiße Rose” – stała się symbo-
lem nie tylko niezwykłej ludzkiej 

odwagi, ale też pomnikiem tragedii. To 
historia pięciu młodych ludzi, różnych 
charakterami i wychowaniem, odmien-
nych swą drogą do wspólnych poglądów, 
ale zgodnych zainteresowaniami – litera-
turą, muzyką i sztuką. 

Niektórzy z nich najpierw byli pełni en-
tuzjazmu dla idei narodowego socjalizmu, 
a w stosunkowo krótkim czasie stali się 
jej przeciwnikami. Inni od początku nie 
chcieli mieć z nią nic wspólnego. Jeszcze 
kolejni dostosowali się pasywnie do oto-
czenia. W którymś momencie ich drogi 
się zeszły. Był to czas, kiedy przekonali 
się, że ich poglądy na otaczającą rzeczy-
wistość są takie same. Do tego momentu 
najdłuższą podróż odbyli ci, którzy od 
bezkrytycznego entuzjazmu przeszli do 
negacji. Co było przyczyną takiej zmiany? 
Ona nie była gwałtowna. Umożliwiła ją 
baza, jaką było wychowanie rodzinne. 
Doszły do niej doświadczenia konfron-
tacji z perfidnym i nieludzkim systemem 
oraz otwarcie się na los innych i to nie 
tylko tych bliskich. 

Otaczającemu ich złu zdecydowali się 
wypowiedzieć wojnę. Nie byli w stanie 
walczyć zbrojnie. Wybrali drogę bierne-
go oporu. Chcieli innym otworzyć oczy. 
Tymi „innymi” była dla nich w pierwszym 
kolejności elita kraju. Jak ją oceniali, 
oddaje notatka, jaką na kopercie zimą 
1942/1943 roku napisał Hans Scholl – 
czołowa postać „Białej Róży”:

Nie mówię o masach,
lecz o elicie narodu,
za ducha i kierunek
całego narodu odpowiedzialnej:
tej, która w tym stuleciu i pewnie
też we wcześniejszych tak zawiodła, że
jej duchowy poziom pozbawiony 

filarów
runął w chaos –
ta elita jest dzisiaj, przeczuwając 

zbliżającą się
zgubę –
zdolna do jeszcze większego błędu:
odciąć się od realnego świata
z jego błędami i własne życie 

prowadzić –
takie „l’art pour l’art” w największym 

znaczeniu uprawiać.
Ale nie ma dla 

niej większego 
niebezpieczeństwa niż

ucieczka w estetykę.

Ich metodą walki były 
ulotki, które tworzyli, 
drukowali i rozpowszech-
niali z narażeniem ży-
cia. Kierowali je przede 
wszystkim do niemie-
ckiej inteligencji, zwra-
cając w nich uwagę na 
kłamstwa i brutalność 
panującego systemu – 
wzywali ją do biernego 
oporu. Ulotki kolpor-
towali w Monachium, 
jego okolicach i in-

nych miastach południowych Niemczech 
oraz w Austrii. Nie wiemy, czy ich krótka 
działalność znalazła w społeczeństwie 
jakikolwiek oczekiwany przez nich od-
zew. Oni sami zostali aresztowani przez 
gestapo i oskarżeni o zdradę stanu. Sąd 
Ludowy skazał ich na karę śmierci przez 
dekapitację – ścięcie głowy gilotyną. Wy-
roki zostały niezwłocznie wykonane.

Niemiecka grupa antynazistowska 
„Biała Róża” jest mało znana wśród 
polskich czytelników. Pisał o niej chy-
ba jedynie Stefan Niesiołowski. W ob-
szernym artykule Każdy jest winny. 
O rodzeństwie Scholl, opublikowanym 
w poznańskim miesięczniku „W drodze” 
(1986, nr 9/157, s. 32-56), przedsta-
wił w miarę obszernie działalność i los 
młodych opozycjonistów niemieckich. 

Miejmy nadzieję, 
że niniejsza pub-
likacja przybliży 
polskim czytel-
nikom ten mały 
wycinek historii 
stworzony przez 
kilkoro odważnych 
młodych ludzi.

Peter raina
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Na początku marca było już wia-
domo, że Trzecia Rzesza osiąga 
swój kres. Prawdziwość tego sta-

nu poświadczają prywatne zapiski Martina 
Bormanna i Josepha Goebbelsa. Notatki 
Bormanna pochodzą z publikacji Lwa  
Bezymenskiego zatytułowanej Ostatnie no-
tatki Martina Bormanna, notatki Goebbel-
sa zaś z jego „Dzienników” (Tagebücher).

Marcowe szaleństwa Führera
Martin Bormann 2 marca 1945 roku 

notuje: „Z rana silne naloty na Magde-
burg, Drezno, Chemnitz, Plauen, Kolo-
nię” (L. Bezymenski, Ostatnie notatki 
Martina Bormanna, Warszawa 1976). 
Joseph Goebbels obserwuje: „Wojna 
powietrzna dalej uprawia swoją szaloną 
orgię. Jesteśmy wobec niej całkowicie 
bezbronni. Stopniowo Rzesza zostanie 
przemieniona w pustynię. Odpowiedzial-
ność za to ponosi Göring i jego lotnictwo 
[...]. Niedługo zmuszeni będziemy ob-
niżyć wydzielone racje artykułów spo-
żywczych [...]. Znaczy to, że faktycznie 
stopa życiowa spadnie poniżej minimum 
egzystencji” (Zapis Goebbelsa z 2 marca 
1945; zob. J. Goebbels, Tagebücher, 
1945, Hamburg 1977, s. 77-78).

Goebbels pisze dalej: „Zagrożenie spo-
wodowane sytuacją na zachodzie coraz 
bardziej się nasila. Nieprzyjaciel cieszy się 
niezmiernie ze zwycięstwa [...]. Głównie 
w wyniku wojny powietrznej zniszczo-
nych zostało 6 milionów mieszkań” (Zapis 
Goebbelsa z 3 marca 1945; tamże, s. 86).

„Anglicy i Amerykanie w Neuss i Kre-
feld. Rosjanie – w Koszalinie i Sławnie” 
– pisze Bormann 3 marca, w kolejnym 
dniu notuje: „Głębokie przełamania na 
Pomorzu. Czołgi przed Kołobrzegiem – 
Sławnem – Drawskiem. Na Zachodzie pod 
Neuss jedynie umocnienie na przyczółku 
mostowym”. 5 marca zaś dodaje: „Z rana 
nowy silny nalot na Chemnitz”.

Goebbels notuje 4 marca, że nieprzyjaciel 
na wschodzie próbuje rozbić północną 
flankę niemiecką, a na zachodzie, 5 marca, 
„powstał już bardzo poważny problem”. 
Na zdobytych przez Amerykanów terenach 
„nasi ludzie zachowują się stosunkowo 
życzliwie wobec nich” (Tamże, s. 91, 104). 
Pisze też, że Führer widzi możliwości po-
rozumienia się z Sowietami, by potem 
razem prowadzić walkę z brutalną energią 
przeciwko Anglii, ponieważ Anglia za-
wsze była mącicielem spokoju w Europie 
(Tamże, s. 113).

Jeżeli Führer naprawdę tak myślał, to 
mocno się mylił. Żył w świecie fantazji. 
Jeszcze bardziej żałośnie wyglądała sytu-
acja w otoczeniu Führera. Oprócz jednej 
osoby nikt nie odważył się powiedzieć 
Hitlerowi, że tej wojny już nie da się wy-
grać. Goebbels przyznaje, że duch bojowy 
żołnierza niemieckiego powoli opada, i na 
spotkaniu z Himmlerem 8 marca oznajmia 
mu, iż wojny nie da się militarnie wygrać. 
Trzeba będzie szukać politycznego rozwią-
zania, odpowiedział mu Himmler. Widzi 
taką możliwość raczej na zachodzie niż na 
wschodzie. Wielka Brytania na pewno się 
rozmyśli, mówi Himmler. „Tego nie jestem 
pewien” – notuje Goebbels (Tamże, s. 153).

Jedynym, który zdobył się na śmiałość 
zaznajomienia Hitlera z rzeczywistą sytu-

acją był Albert Speer. Już 30 stycznia 1945 
roku przekazał on Hitlerowi memoriał, 
w którym wyjaśniał, że „wojna, jeżeli cho-
dzi o gospodarkę i zbrojenia, zbliża się ku 
końcowi i w tej sytuacji wyżywienie, opał 
i elektryczność są ważniejsze niż czołgi, 
silniki lotnicze i amunicja [...]. Z chwilą 
utraty Górnego Śląska niemiecki przemysł 
zbrojeniowy nie będzie w stanie zaspokoić 
nawet najbardziej niezbędnych potrzeb 
frontu w zakresie amunicji, broni i czołgów 
[...]. Nie można też już nadal wyrówny-
wać materialnej przewagi nieprzyjaciela 
dzielnością naszych żołnierzy” (A. Speer, 
Wspomnienia, Warszawa 1973, s. 591n).

Memoriał Speera
Memoriał Alberta Speera zaniepokoił 

Hitlera. Wezwał 5 lutego Speera i jego 
zastępcę Karla Saura do siebie. 

Hitler „przyjął nas – pisze Speer – 
w swym gabinecie w siedzibie kancler-
skiej, co już wskazywało, że nie zamierzał 
wyciągać grożących mi konsekwencji. 
Nie kazał nam stać, jak to zwykł czynić 
wtedy, kiedy chciał okazać komuś swą 
niechęć, lecz bardzo uprzejmie wskazał 
obite pluszem fotele. Potem zwrócił się 
do Saura, mówił przytłumionym głosem. 
Wyglądał na skrępowanego; wyczuwałem 
jego zakłopotanie wynikające z tego, że 
usiłował przejść po prostu do porządku 
nad moją niesfornością i mówić o bieżą-
cych problemach produkcji zbrojeniowej. 

Z całkowitym spokojem rozważał moż-
liwości najbliższych miesięcy, a Saur, 
przytaczając pomyślne szczegóły, łago-
dził deprymujące wrażenie memoriału.  

adolf Hitler. Koniec Legendy część 5

Peter raina
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Jego optymizm nie wydawał się całkiem 
bezpodstawny. W ciągu ostatniego roku 
moje prognozy nierzadko okazywały się 
błędne, ponieważ nieprzyjaciel nie wyciągał 
konsekwencji, które uwzględniałem w swo-
ich obliczeniach. Siedziałem markotny, nie 
biorąc udziału w rozmowie. Dopiero pod 
koniec Hitler zwrócił się do mnie: „Może pan 
wprawdzie pisać do mnie, jak ocenia pan 
sytuację w dziedzinie zbrojeń, ale zabraniam 
panu dawać również odpis tego memoria-
łu komukolwiek. Co się tyczy pańskiego 
ostatniego akapitu (w tym momencie jego 
głos stał się ostry i chłodny) – to czegoś 
podobnego nawet do mnie nie może pan 
pisać. Te końcowe uwagi mógłby pan sobie 
darować. Powinien pan mnie pozostawić 
wyciągnięcie wniosków z sytuacji w dzie-
dzinie zbrojeń”. Powiedział to wszystko bez 
żadnych objawów podniecenia, zupełnie 
cicho, nieco cedząc przez zęby. Brzmiało 
to nie tylko bardziej wymownie, lecz także 
daleko niebezpieczniej niż wybuch wściekło-
ści, który następnego dnia mógłby szybko 
minąć. Zdałem sobie jasno sprawę, że było 
to jego ostatnie słowo. Pożegnał się z nami. 
Bardziej powściągliwie ze mną, serdeczniej 
z Saurem” (Tamże, s. 592n).

Tak więc zastrzeżenia Speera nie wywołały 
żadnego wrażenia na Führerze. Był uparty, 
nieustępliwy, nie słuchał głosu rozsądku. 
Speer czuł się rozczarowany postawą Hit-
lera. Powiedział o swoich odczuciach Gö-
ringowi, kiedy zjawił się u niego z prywatną 
wizytą w połowie lutego. Göring „szczerze 
odpowiedział, iż dobrze mnie rozumie i czę-
sto ma podobne zdanie” (Tamże, s. 596). 
I na tym sprawa się skończyła. Göring nie 
potrafił w ten sposób krytykować Hitle-
ra. Zrzucano na niego winę za wszystkie 
niepowodzenia niemieckiego lotnictwa. 
Oskarżył go również sam Hitler. Göring nie 
jest żadnym narodowym socjalistą – zano-
tował Goebbels 28 lutego 1945 roku – lecz 
ma jedynie zamiłowanie do wygód i zbytku 
(zob. J. Goebbels, jw., s. 15).

Speera ogarnęła wściekłość, kiedy się 
dowiedział, że Hitler zamierza wydać roz-
kazy celem zniszczenia podstaw egzystencji 
narodu niemieckiego. Program taki Speer 
uważał za zdradę własnego narodu. Przy-
pominał mu się opis z Mein Kampf Hitlera, 
że gdy „poczynania władzy prowadzą naród 
do upadku, wtedy rebelia każdego członka 
takiego narodu jest nie tylko prawem, lecz 
obowiązkiem” (A. Speer, jw., s. 598). 

Plan usunięcia Hitlera
W nocy z 14 na 15 lutego Speer podjął 

„decyzję usunięcia Hitlera”. Niewątpliwie, 
pisze Speer, „moja działalność ograniczyła 
się do wstępnych przygotowań i wyglądała 

dość śmiesznie. Ale jednocześnie świadczy 
ona o charakterze reżimu i deformacji 
jego aktorów. Nawet dziś przejmuje mnie 
dreszcz na myśl, do czego doszedł taki 
człowiek jak ja, który kiedyś nie chciał być 
niczym więcej niż architektem Hitlera”. 
Ale „właśnie Hitler dał mi moralny impuls 
do wykonania na niego zamachu”. 

Jak to zrobić? Speer opowiada: „Podczas 
spacerów po parku Kancelarii Rzeszy za-
uważyłem szyb wentylacyjny schronu Hit-
lera. W niewielkich zaroślach na wysokości 
ziemi znajdował się przykryty małą kra-
townicą otwór wentylatora. Wsysane po-
wietrze przechodziło przez filtr. Podobnie 
jak wszystkie filtry, nie chronił on jednak 
przed naszym gazem trującym, tabunem. 
Przypadek sprawił, że osobiście poznałem 
kierownika naszej produkcji amunicji, 
Dietera Stahla. Miał on odpowiadać przed 
tajną policją państwową za defetystyczne 
uwagi o zbliżającym się końcu wojny. Prosił 
mnie, abym pomógł mu uniknąć prze-
słuchań. Dzięki temu, że dobrze znałem 
gauleitera Brandenburgii, Stürtza, udało 
mi się załatwić sprawę pomyślnie. 

Mniej więcej w połowie lutego [...] sie-
działem wraz ze Stahlem podczas ciężkiego 
nalotu lotniczego w naszym berlińskim 
schronie przeciwlotniczym. Sytuacja sprzy-
jała szczerym rozmowom. W ponurym 
pomieszczeniu, o betonowych ścianach, 
stalowych drzwiach, z prostymi krzesłami, 
rozmawialiśmy o stosunkach panujących 
w Kancelarii Rzeszy. Nagle Stahl objął mnie 
ramieniem i wykrzyknął: „To straszne!”. 
Pytałem go ostrożnie o nowy gaz trujący 
i czy może go dostarczyć. Mimo że pytanie 
było nadzwyczaj niecodzienne, Stahl chęt-
nie się zgodził. Przestaliśmy nagle mówić, 
a po chwili powiedziałem: «Jedynie to 

może doprowadzić do zakończenia wojny. 
Zamierzam podjąć próbę wpuszczenia gazu 
do schronu Kancelarii Rzeszy». Jakkolwiek 
darzyliśmy się zaufaniem, w pierwszym 
momencie sam przeraziłem się swojej 
szczerości. Jednak Stahl nie był ani skon-
sternowany, ani podniecony, lecz rzeczowo 
przyrzekł zorientować się w najbliższym 
czasie, jakie są możliwości dostarczenia 
gazu. Po kilku dniach zakomunikował mi, 
że nawiązał kontakt z kierownikiem wydzia-
łu amunicji w zarządzie uzbrojenia wojsk 
lądowych, majorem Soyką. Prawdopodob-
nie powstanie możliwość wykorzystania 
granatów produkowanych w fabryce Stahla 
do prób z gazem trującym [...]. W rozmowie 
okazało się jednak, że tabun działa skutecz-
nie tylko w wyniku eksplozji. W związku 
z tym nie można go było zastosować, gdyż 
eksplozja rozerwałaby cienkie ściany kana-
łów doprowadzających powietrze. 

Tymczasem nadszedł już początek mar-
ca. Myślałem nadal o swoim zamiarze, 
wydawało mi się, że jest to jedyny środek 
usunięcia z drogi nie tylko Hitlera, lecz 
jednocześnie – podczas jednej z nocnych 
narad – Bormanna, Goebbelsa i Leya. 

Stahl sądził, że niebawem będzie mógł 
postarać się o jeden z tradycyjnych gazów. 
Już od czasu budowy Kancelarii Rzeszy 
znałem się z szefem techników, Henschelem; 
zasugerowałem mu, że filtry powietrzne za 
długo były w użyciu i wymagają wymiany; 
Hitler miał rzekomo uskarżać się w mojej 
obecności na niedobre powietrze w schro-
nie. Zbyt szybko, szybciej, aniżeli byłem 
w stanie działać, Henschel wymontował 
urządzenie filtrujące, tak że pomieszczenia 
schronu pozostawały niezabezpieczone. Ale 
nawet mając już gaz, nie mogliśmy go w tych 
dniach wykorzystać. Kiedy bowiem pod 
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jakimś pozorem obejrzałem szyb wentylacyj-
ny, zastałem zmieniony obraz. Na dachach 
całego kompleksu budynków wystawiono 
uzbrojone posterunki SS, zainstalowano 
reflektory, a w miejscu, gdzie kiedyś na 
wysokości ziemi znajdował się otwór dopro-
wadzający powietrze, wzniesiono wysoki, 
trzy do czterech metrów sięgający komin, 
który uniemożliwiał dostęp do wentyla-
tora. [...] W gruncie rzeczy ulżyło mi, gdy 
ostatecznie przekonałem się, że mój plan 
nie może być zrealizowany. [...] Sam plan 
zamachu zniknął z moich rozważań tak 
szybko, jak się narodził. Odtąd widziałem 
swoje zadanie nie w usunięciu Hitlera, lecz 
w udaremnianiu wykonania jego rozkazów 
dotyczących zniszczeń” (Tamże, s. 598-601).

Speerowi udało się to postanowienie 
spełnić tylko częściowo. Szaleństwo 
Hitlera było natomiast nieograniczone. 
11 marca wydał on rozkaz, że Wehrmacht 
ma przetrzymać atak nieprzyjaciela (szcze-
gólnie na wschodzie) za „wszelką cenę”, 
a wszystkie miasta położone na zachód 
od Odry ogłosił twierdzami. Rozkazy te 
spowodowały śmierć setek tysięcy nie-
mieckiej ludności cywilnej.

Podczas gdy Führer żądał bohaterskich 
poczynań i bezwzględnego posłuszeństwa 
od innych, sam ukrył się w bunkrze – 
stał się wrakiem wyczerpanym zarów-
no fizycznie, jak i psychicznie; prawie 
ślepy na prawo oko; z drżącymi rękami. 
Utrzymywał się przy życiu jedynie dzięki 
dożylnym zastrzykom: Strophantin II 
i Betabion-forte (zob. Zapiski Morella z 6, 
8, 19, 21, 23, 25, 27 i 31 marca 1945 roku, 
w: T. Morell, Adolf Hitler. The Medical 
Diaries, London 1983, s. 264-266).

Speer jednak Hitlerowi spokoju nie 
dał. W memoriale do Führera z 18 mar-
ca jeszcze raz oświadczył, że „potencjał 
przemysłowy musi być zachowany [...]. 

Nie ma sensu, prowadząc wojnę na tere-
nie ojczystego kraju, niszczyć tak wiele 
mostów; przy ograniczonych środkach 
finansowych okresu powojennego trzeba 
będzie wielu lat na ponowne odbudowanie 
sieci komunikacyjnej [...]. Jej zniszczenie 
oznacza pozbawienie narodu niemieckie-
go możliwości dalszej egzystencji” (zob. 
A. Speer, jw., s. 609, 618-619).

Führera to mało obchodziło. Nawet jeżeli 
musiałby sam zginąć. Musi również wów-
czas zginąć naród niemiecki. Powiedział 
Speerowi: „Jeżeli wojnę przegramy, zginie 
również nasz naród. Nie musimy myśleć 
o warunkach, jakie mu będą potrzebne do 
dalszej prymitywnej egzystencji. Przeciwnie, 
lepiej będzie, jeżeli sami wszystko zniszczy-
my, ponieważ nasz naród okazał się słabszy, 
a przyszłość należy wyłącznie do silniejszego 
narodu wschodniego. To, co pozostanie po 
tej wojnie, reprezentować będzie mniejszą 
wartość, albowiem ci lepsi zginą!” (Tamże, 
s. 612-613). I tu Hitler nie blefował. 

19 marca Führer wydał rozkaz, żeby 
„zniszczyć wszystkie urządzenia militarne, 
komunikacyjne, łączności, przemysłowe 
i zaopatrzeniowe, a także obiekty znaj-
dujące się wewnątrz terytorium Rzeszy, 
które wróg w jakikolwiek sposób może 
wykorzystać natychmiast lub po pew-
nym czasie do kontynuowania walki”. 
Odpowiedzialni za przeprowadzenie tych 
zniszczeń mieli być: dowódcy wojskowi, 
gauleiterzy i komisarze obrony Rzeszy 
(cały tekst rozkazu Hitlera z 19 marca 
1945 – zob. Tamże, s. 618n).

Niepokój i złość ogarnęły przede wszyst-
kim Speera. Nie może jeden człowiek – my-
ślał – „przekształcić tego kraju w pustynię” 
(Tamże, s. 616). Więc przygotował Hitlero-
wi jeszcze jeden memoriał, ale mu go nie 
przekazał. Na razie starał się nieoficjalnie 
i dyskretnie przekonać ludzi odpowiedzial-

nych za przeprowadzenie tych zniszczeń. 
Prosił ich, żeby tego nie robili. Informacja 
o działalności Speera dotarła do Hitlera. 
Nakazano Speerowi, żeby 28 marca stawił 
się u niego. „Odczuwałem niepokój – pisze 
Speer – gdy prowadzono mnie do Hitlera, 
do jego gabinetu położonego głęboko pod 
ziemią”. Na temat tego spotkania Speer 
sporządził obszerną notatkę.

Notatka Sperra
Był sam, przyjął mnie chłodno i oschle, 

nie podał mi ręki, zaledwie odpowiedział 
na moje powitanie i niezwłocznie prze-
szedł do sprawy, mówiąc cicho, ale zde-
cydowanie: „Otrzymałem od Bormanna 
raport o pańskich rozmowach z gaulei-
terami Zagłębia Ruhry. Wzywał ich pan 
do niewykonywania moich rozkazów oraz 
oświadczył, że wojna jest przegrana. Czy 
zdaje pan sobie sprawę, co to oznacza? 
[...] Gdyby nie był pan moim architek-
tem, wyciągnąłbym niezbędne w takim 
wypadku konsekwencje”. 

Czy to z chęci przeciwstawienia się mu, 
czy też wskutek przemęczenia odpowie-
działem raczej porywczo niż odważnie: 
„Proszę wyciągnąć konsekwencje, jakie 
uzna pan za niezbędne. Proszę nie zważać 
na moją osobę”.

Prawdopodobnie zaskoczyło to Hitlera, 
zapanowała chwila milczenia. Przyjaźnie, 
ale jak mi się zdawało, z wyrachowaniem 
zaczął mówić dalej: „Jest pan przepra-
cowany i chory. Dlatego też postanowi-
łem wysłać pana natychmiast na urlop. 
W kierowaniu ministerstwem zastąpi pana 
ktoś inny”. 

„Czuję się zdrowy”, odpowiedziałem zde-
cydowanie, „nie pójdę na urlop. Jeżeli nie 
odpowiadam panu jako minister, proszę 
zdjąć mnie ze stanowiska”. [...] Hitler od-
powiedział stanowczym i przesądzającym 
sprawę tonem: „Nie chcę pana zwolnić. 
Ale obstaję przy tym, aby natychmiast 
wziął pan urlop zdrowotny”. 

„Nie mogę ponosić odpowiedzialności 
jako minister – upierałem się – gdy ktoś 
inny będzie działał w moim imieniu”, po-
tem pojednawczo, prawie przysięgając, 
dodałem: „Nie mogę, mein Führer”. Ten 
zwrot padł po raz pierwszy z moich ust; 
Hitler pozostał niewzruszony. „Nie ma pan 
żadnego wyboru, nie mogę pana zwolnić” 
i czyniąc gest, jak gdyby wyrażający własną 
bezsilność, dodał: „Ze względów poli-
tycznych wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych nie wolno mi z pana zrezygnować”. 
Z większą otuchą odpowiedziałem: „Jest 
niemożliwe, żebym poszedł na urlop. Jak 
długo sprawuję swój urząd, kieruję rów-
nież ministerstwem. Nie jestem chory!”.
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Führer wręcza ministrowi Rzeszy 
Albertowi Speerowi Pierścień 
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Nastąpiła dłuższa przerwa. Hitler usiadł, 
nie poproszony uczyniłem tak samo. Hitler 
swobodnie kontynuował: „Gdyby pan, 
Speer, był przekonany, że wojna nie jest 
przegrana, wówczas mógłby pan nadal 
sprawować swój urząd” [...]. „Pan wie, 
że nie mogę być przekonany. Wojna jest 
przegrana”, oznajmiłem mu uczciwie, ale 
bez uporu. 

Hitler przeszedł do wspomnień, opowia-
dał o trudnych chwilach swojego życia, 
kiedy wszystko wydawało się stracone, 
chwilach, które w końcu przezwyciężył 
dzięki wytrwałości, energii i fanatyzmowi. 
Niezwykle długo, jak mi się zdawało, odda-
wał się wspomnieniom z okresu walki [...]. 
Słyszałem to wszystko już wielokrotnie 
od niego [...]. Mówił tym samym tonem, 
łagodnym i urzekającym, i być może w ten 
właśnie sposób usiłował mnie zjednać. 
[...] Ponieważ nie mówiłem nic więcej 
i ciągle patrzyłem mu w oczy, Hitler nie-
spodziewanie zmniejszył swoje wymaga-
nia: „Gdyby pan chociaż wierzył, że wojnę 
można jeszcze wygrać, gdyby przynajmniej 
mógł pan wierzyć, wtedy wszystko byłoby 
dobrze”. Następnie zaczął mówić do mnie 
tak, jakby prosił. [...] Ale teraz przed jego 
sztuką przekonywania chroniła mnie myśl 
o planach zniszczeń. Podniecony i dlatego 
zapewne o pół tonu za głośno odpowie-
działem: „Nie mogę, mimo najlepszej woli, 
nie. W końcu przecież nie chciałbym na-
leżeć do świń w pańskim otoczeniu, które 
mówią panu, że odniesiemy zwycięstwo, 
chociaż wcale w to nie wierzą”.

Hitler nie reagował. Przez chwilę wpa-
trywał się przed siebie, potem znów zaczął 
mówić o swych przeżyciach z okresu walki, 
powrócił też – jak to się często w ostatnich 
tygodniach zdarzało – do niespodziewa-
nego uratowania Fryderyka Wielkiego. 
„Trzeba wierzyć – dodał – że wszystko 
zmieni się na dobre. Czy ma pan nadzieję 
na dalsze skuteczne prowadzenie wojny, 
czy też pańska wiara jest zachwiana?”. 
Jeszcze raz zredukował swoje wymagania 
do formalnego oświadczenia, które miało 
mnie zobowiązywać: „Gdyby przynajmniej 
mógł pan mieć nadzieję, że nie przegra-
liśmy! Musi pan przecież mieć nadzieję! 
Wtedy już zadowoliłbym się”. Nie udzie-
liłem żadnej odpowiedzi.

Zapadło długie, męczące milczenie. 
Wreszcie Hitler wstał nagle i oświadczył, 
teraz znów nieprzyjaźnie i oschle jak na 
początku rozmowy: „Ma pan dwadzieścia 
cztery godziny czasu! Może pan zastanowić 
się nad odpowiedzią! Proszę jutro powia-
domić mnie, czy ma pan nadzieję, że wojnę 
można jeszcze wygrać”. Nie podając ręki, 
polecił mi odejść [...].

Wyczerpany położyłem się do łóżka 
w moim małym mieszkaniu zastępczym 
na zapleczu ministerstwa, zastanawiając 
się, na razie w sposób nieuporządkowany, 
jaką powinienem dać odpowiedź na dwu-
dziestoczterogodzinne ultimatum Hitlera. 
Wreszcie wstałem i zacząłem pisać list. 
Jego treść wskazywała, że byłem niekon-
sekwentny i początkowo wahałem się, czy 
próbować przekonać Hitlera, wyjść mu 
naprzeciw, czy też powiedzieć narzuca-
jącą się prawdę. Potem jednak pisałem 
wprost: „Czytając rozkaz w sprawie znisz-
czeń (z 19 marca 1945 r.) i zaraz potem 
ostre zarządzenie dotyczące ewakuacji, 
dostrzegłem w tym pierwsze kroki, które 
zmierzają do urzeczywistnienia tych zamia-
rów”. Tu nawiązałem do ultymatywnego 
pytania Hitlera: „Nie mogę przecież nadal 
wierzyć w sukces naszej dobrej sprawy, 
jeżeli jednocześnie w tych decydujących 
miesiącach niszczymy planowo podstawy 
naszego bytu narodowego. To jest wielkie 
nieszczęście dla narodu; wiążąc swój los 
z nami, nie będzie mógł nigdy właściwie 
nas osądzić... Dlatego też proszę o oszczę-
dzenie mu tego. Gdyby Pan w jakiejś formie 
zobowiązał się do tego, wówczas miałbym 
znów wiarę i odwagę, i mógł nadal pra-
cować z największą energią. Nie zależy 
to jednak ode mnie – odpowiedziałem 
Hitlerowi na jego ultimatum – jak potoczą 
się losy. Tylko opatrzność jest w stanie 
zmienić jeszcze naszą przyszłość. Możemy 

się do tego przyczynić, okazując niezłomną 
postawę i niewzruszoną wiarę w wieczną 
przyszłość naszego narodu”.

Nie zakończyłem, jak to zazwyczaj by-
wało w takich prywatnych listach: Heil, 
mein Führer, lecz wskazałem w ostatnich 
słowach na jedyne, czego można było jesz-
cze oczekiwać: „Niech Bóg ma Niemcy 
w swojej opiece”.

Czytając ponownie list, dostrzegłem jego 
słabe strony. Być może Hitler dopatrzy się 
w tym symptomów buntu, pomyślałem, co 
zmusiłoby go do wystąpienia przeciwko 
mnie. Kiedy poprosiłem jedną z sekre-
tarek o przepisanie odręcznego listu na 
specjalnej maszynie z wyjątkowo dużą 
czcionką, przeznaczoną wyłącznie dla Hit-
lera, odpowiedziała: „Führer zabronił mi 
przyjmowania listów od pana. Chce pana 
widzieć i osobiście od pana usłyszeć odpo-
wiedź”. Zaraz potem otrzymałem polecenie 
niezwłocznego udania się do Hitlera.

Około północy przejeżdżałem całkowicie 
zniszczoną przez bomby Wilhelmstrasse 
do odległej o kilkaset metrów Kancelarii 
Rzeszy, nie wiedząc, jak powinienem po-
stąpić i co odpowiedzieć. Upłynęły dwa-
dzieścia cztery godziny i nie zdecydowałem 
się. Pozostawiłem to na ostatnią chwilę.

Hitler stał przede mną niepewny, niemal 
zatrwożony. Zapytał krótko: „No jak?”. 
Przez chwilę milczałem speszony, nie 
miałem przygotowanej żadnej odpowie-
dzi. Wtedy, ponieważ chciałem w ogóle 
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cokolwiek powiedzieć, nasunęły mi się 
nic nie mówiące słowa: „Mein Führer, 
opowiadam się bez zastrzeżeń za panem”.

Hitler nic nie odrzekł, ale był wzruszony. 
Ociągając się trochę, podał mi rękę, czego 
nie uczynił przy powitaniu, jego oczy, 
jak to teraz często bywało, zaszły łzami. 
„Znów wszystko jest dobrze” – powie-
dział. Dało się wyczuć, że mu ulżyło. Ja 
także pod wpływem jego nieoczekiwanie 
ciepłej reakcji wzruszyłem się na moment. 
Jeszcze raz pojawiło się coś z dawnych 
stosunków, jakie panowały między nami. 
„Jeżeli bezwarunkowo opowiadam się za 
panem – podjąłem, chcąc wykorzystać 
sytuację – to realizację pańskiego zarzą-
dzenia musi pan znów powierzyć mnie, 
a nie gauleiterom”. Upoważnił mnie do 
przygotowania zarządzenia, które chciał 
od razu podpisać, jednakże gdy rozmowa 
zeszła na ten temat, upierał się przy ko-
nieczności zniszczenia urządzeń przemy-
słowych i mostów. Pożegnałem się. Była 
już godzina pierwsza w nocy.

W bocznym pomieszczeniu Kancela-
rii Rzeszy sformułowałem „zarządzenie 
wykonawcze” do rozkazu Hitlera w spra-
wie zniszczeń z dnia 19 marca 1945 roku. 
Chcąc uniknąć dyskusji, nie próbowałem 
go uchylić, zawarowałem w nim tylko dwie 
sprawy: „Realizacją zajmują się wyłącz-
nie instytucje i organy ministra Rzeszy 
do spraw zbrojeń i produkcji wojennej. 
Decyzje w tym zakresie podejmuje za 
moją zgodą minister do spraw zbrojeń 
i produkcji wojennej. Może on wydawać 
szczegółowe wytyczne komisarzom obrony 
Rzeszy”. W ten sposób zacząłem znowu 
urzędować. Wymogłem ponadto na Hit-

lerze i napisałem, że ten sam cel można 
również osiągnąć w wyniku „unierucha-
miania urządzeń przemysłowych”, uspo-
koiłem go oczywiście dodając, że całkowite 
zniszczenie szczególnie ważnych zakładów 
ustalę zgodnie z jego wytycznymi. Takich 
wytycznych nigdy nie otrzymałem.

Hitler podpisał ołówkiem, prawie bez 
dyskusji, wprowadzając drżącą ręką kil-
ka poprawek. O tym, że panował jeszcze 
nad sytuacją, świadczy poprawka doko-
nana w pierwszym zdaniu zarządzenia; 
sformułowałem je ogólnie, chcąc ustalić, 
ażeby nakazane zniszczenia miały na celu 
wyłącznie uniemożliwienie nieprzyjacie-
lowi wykorzystania naszych urządzeń 
i przedsiębiorstw „dla wzmocnienia jego 
siły bojowej”. Siedząc zmęczony za stołem 
sztabowym, zrobił własnoręcznie popraw-
kę, ograniczając to do obiektów przemy-
słowych.

Hitler zdawał sobie sprawę, jak sądzi-
łem, że wskutek tego nie wszystkie jego 
zamierzenia dotyczące zniszczeń zostaną 
zrealizowane. W rozmowie, która nastąpiła 
bezpośrednio potem, mogłem się z nim 
zgodzić, że „spalona ziemia” na tak małym 
obszarze, jak Niemcy, nie ma żadnego 
sensu. Może to być celowe jedynie na 
dużych obszarach, na przykład w Rosji. 
Napisałem służbową notatkę, w której 
potwierdziłem zgodność obu stron tej 
sprawie (zob. Tamże, s. 629-634).

Ta rozmowa w cztery oczy między Hit-
lerem a Speerem ukazuje, jak ludzie oba-
wiali się mocy uderzenia Führera. Speer 
musiał zdawać sobie sprawę z tego, że je-
żeli tym razem nie podda się woli Führera, 
spotka go fizyczna likwidacja. Odezwał się 

w nim instynkt samozachowawczy. Chciał 
utrzymać się przy życiu, więc poddał się 
Hitlerowi. Przy tej okazji udało mu się też 
uratować to, co jeszcze się dało. W tym 
czasie oddziały nieprzyjaciela posuwały 
się naprzód w kierunku stolicy Rzeszy. 

Ostatni tydzień marca
Przebieg działań wojennych w tych 

dniach opisał Martin Bormann:
22 marca – W nocy pływające jednostki 

nieprzyjaciela przekroczyły Ren pod Op-
penheim.

24 marca – Pierwszego dnia nalot z połu-
dnia (z Włoch) na Berlin, przy dobrej po-
godzie. O 3.00 nad ranem nalot na Wesel.

25 marca – Czołgi przed Aschaffenbur-
giem.

28 marca – Czołgi w Marburgu i Giesen.
29 marca – Awangardy pancerne pod 

Korbach! Ostrzał artyleryjski Rechnitz/
Steiermark. Sytuacja napięta jak ni-
gdy dotąd.

30 marca – Po południu czołgi pod 
Beverungen nad Weserą. W nocy czołgi 
pod Hersfeld.

Nic dziwnego, że Führer czuł się marnie. 
Dnia 23 marca 1945 roku miał wysokie 
ciśnienie krwi, 188/85 mm, i ręce mu 
drżały. Doktor Morell zrobił mu zastrzyk 
dożylny: Strophantin, Omnadin, Benerva-
-forte i zastosował elektroterapię. Powtó-
rzył te same zastrzyki i elektroterapię 
25, 27, 29 i 31 marca, tak że Führer mógł 
brać udział w codziennych odprawach 
operacyjnych. Przed sobą miał jeszcze 
rozpaczliwe dni kwietnia.

CDN.
 Peter raina

Hitler rozkazuje 30 marca 1945 roku, aby „armia niemiecka, od naczelnego wodza do najmłodszego człowieka, była całkowicie świadoma, 
że tylko najtwardsza wola oporu i fanatyczna determinacja mogą zagwarantować sukces nadchodzącej walki. Wtedy bitwa przed Berlinem 
musi i zakończy się zdecydowanym zwycięstwem”. Dokument podkreśla, że „siły wyzwolone w Prusach Wschodnich i Zachodnich przybędą  
«później» i wydadzą konkretne rozkazy różnym jednostkom w celu ostatecznej obrony stolicy Niemiec” FOT. HITLER-ARCHIV.COM
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Do lat sześćdziesiątych nawet 
w rodzinie strach było rozmawiać 
o tamtych czasach. O ojcu Józefie 

– syn Józef Borkała, rocznik 1942, wiedział 
w dzieciństwie tylko tyle, że tata przed woj-
ną pracował na kolei, a w okresie okupacji, 
by nie być zabranym do niemieckiego 
wojska, zatrudnił się w służbie ochrony 
torów. Potem, ale to już po wielu latach, 
dowiedział się od matki Antoniny, że oj-
ciec poszedł do lasu, że był partyzantem.

Powiedziała mu też, że do ich domu w Sko-
czowie w czasie wojny przychodzili koledzy 
ojca. A jeden to nawet był znanym tutejszym 
piłkarzem. Wszystko to było, zanim się uro-
dził. Bo przyszedł na świat w Skoczowie 
dopiero w 1942 roku. O niczym innym zwią-
zanym z ojcem w domu się nie rozmawiało. 
Ale w szkole odczuł już brzemię tamtych lat. 
Nazywano go dzieckiem bandyty. Matka 
również niewiele mówiła o sobie. Usłyszał 
od krewnych, że też chodziła do lasu nosić 
ojcu jedzenie, a także, że przenosiła stamtąd 
do miasta jakieś papiery. Od „Kreta”, bo 
taki partyzancki pseudonim przyjął ojciec. 
Usłyszał też, że był on groźny dla Niemców 
i bardzo go poszukiwali.

W lasach między Cieszynem a Skoczo-
wem AK-owska partyzantka działała aż 
do 1946 roku. Jest tam jeszcze wiele do 
odszukania – bunkry, tunele. To trudno 
dostępne tereny. Właściwie bezdroża. Bło-
to. Warto odnaleźć partyzanckie kryjówki.

Józef Borkała pojawił się w Skoczowie 
na krótko, gdy odeszli Niemcy. Ale 

ich miejsce zajęli nowi okupanci – Ro-
sjanie, a potem UB-ecja. Józef Borkała 
w obawie przed aresztowaniem, co spot-
kało kilku jego kolegów, wrócił do lasu.  

od UB do Ue
STEFAN TRUSZCZYŃSKI

FOT. © IWS.GOV.PL

Józef Borkała jr., ur. 1942
FOT. © ŚTM, 2021
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Ludzie między sobą zaczęli opowiadać, że 
„Kret” jest znowu groźny. Teraz polowanie 
na „wyklętych” prowadzono siłami Kor-
pusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie 
wszyscy byli żołnierze z lasu wytrzymali.

Czy była to zdrada i kto zdradził, tego na 
pewno do dziś nie wiadomo. Podejrzenia 
i oskarżenia krążą nadal. Większość ludzi 
z tamtych czasów już nie żyje. Czy kiedy-
kolwiek te sprawy zostaną wyjaśnione?

Tylko pewne fakty ustalone są bezspor-
nie. Na przykład to, że w styczniu 1946 
roku, po zgładzeniu czterech ubeków ze 
Skoczowa, zostały wysłane na akcję silne 
oddziały wojska. Wiadomo, że na pewno 
ktoś zadenuncjował i wskazał miejsce 
pobytu „leśnych”. Akcja była jednak nie-
skoordynowana. W lesie starły się ze sobą 
dwie grupy KBW. Gdy się zorientowano, 
spalono okoliczne zabudowania. Rozpo-
częła się strzelanina ze stacjonującymi tam 
partyzantami. W tej walce zginął między 
innymi „Kret” – Józef Borkała.

Jego ciało przewieziono potem wozem 
drabiniastym i wyrzucono przed budyn-
kiem UB na rynku w Skoczowie. Zmasa-
krowane zwłoki leżały przez kilkanaście 
godzin, żeby ludzie zobaczyli, co dzieje 
się z tymi, którzy walczą z nową władzą. 
Nie wiadomo, czy ciało zostało potem 
spalone, czy gdzieś zakopane. Sprawa ta 
dręczy syna do dziś.

Oczywiście UB nie oszczędził rodziny. 
Matka przeszła dramatyczne śledztwo, 
została aresztowana i przez pół roku prze-
bywała w więzieniu. Przeżyła, wróciła do 
domu, odzyskała dziecko – małego Józefa. 
Nigdy nikogo nie wydała, nie ujawniła 
kontaktów, choć wiedziała sporo, bo wie-
lokrotnie pomagała mężowi.

Ale o „Krecie” ludzie wiedzieli. Rozma-
wiano o tym po cichu. Jednak stalinowska 
propaganda i nienawistny stosunek do 
polskich żołnierzy z lasu robiły swoje. 
Nie było tajemnicą, kim był Józef Bor-
kała w czasie wojny i bezpośrednio po 
niej. Jego syn słyszał w szkole, że ojciec 
to bandyta. I tak rósł zamknięty w sobie. 
Często odczuwający nienawiść. A potem 
szykanowany w pracy.

Dopiero przed kilkoma laty, gdy zaczęto 
mówić prawdę o żołnierzach z lasu, o „wy-
klętych”, gdy za tamte cierpienia rodziny 
zaczęły dostawać odszkodowania, pan 
Józef Borkała zdecydował się pójść do 
sądu sprawiedliwej już przecież Polski, 
by przypomnieć o męczeństwie matki 
i szykanach wobec niego. Pełnomocnikiem 
swoich roszczeń ustanowił mecenasa An-
drzeja Wołoszyna z Gliwic.

Pan Józef Borkała, syn Józefa, jest moim 
rówieśnikiem. Był górnikiem. Takim, który 
pracuje na przodku. W sumie w górnictwie 
przepracował kilkanaście lat. Nigdy go nie 

awansowano z uwagi na notatki o ojcu 
w papierach personalnych. Był synem 
partyzanta walczącego z ludową władzą, 
nigdy też nie zapisał się do partii.

Od dwóch lat interesuję się tą sprawą. 
Niedawno wraz z grupą działaczy Solidar-
ności miałem okazję zjechać na poziom 
tysiąca metrów w kopalni „Bogdanka” 
w lubelskim zagłębiu węglowym. Szli-
śmy z trudem chodnikiem, wyposażeni 
w górnicze lampki. Było bardzo gorąco, 
mokro, ciemno. W górę i w dół. Po nie-
równym gruncie z wystającymi drutami. 
Taka górnicza normalka. Trzy i pół kilo-
metra chodnikiem bez niesienia ciężkich 
narzędzi, pod ścianą. Potem bezpośrednio 
już w rejonie pracy kombajnu – wystrzały 
na ścianie wydobywczej i pył węglowy, ale 
myśmy niczego nie nieśli i przebywali-
śmy tam tylko około trzech godzin. Teraz 
zresztą praca – choć nadal bardzo ciężka 
– wygląda już zupełnie inaczej niż przed 
pół wiekiem, gdy górnikiem strzałowym 
był Józef Borkała.

Jest jesień 2021 roku. Jadę z mece-
nasem Andrzejem Wołoszynem jego 

samochodem. Pytam, ile kosztują Józefa 
Borkałę działania pełnomocnika.

– Na razie nic – odpo-
wiada postawny, siwy 
śląski prawnik. Wzbu-
dza zaufanie, w rozmo-
wie chętnie wyjaśnia 
zawiłości prawne. Wi-
dać, że jest energiczny.

– Rozliczę się z klien-
tem, gdy wygram spra-
wę – mówi wścibskiemu 
reporterowi. – Walczy-
my o milion złotych.

Zdaje się, że będzie 
długo czekał. Na razie 
od dwóch lat towarzyszę 
mecenasowi w sądach. 
Odbieram to jako ślad 
hańby sądowniczej. 
Znieczulicy. Ma się to 
nijak do opowieści o za-
dośćuczynieniu krzyw-
dzie ludzkiej.

Pierwsze starcie. Sąd 
Okręgowy Bielsko-Bia-
ła, Wydział III Karny. 
Wyrok z 10 września 
2019 roku oddala do-
maganie się pieniędzy 
w ogóle. Józef Borkała 
ma dostać „zero”, a nie 
jedynkę z sześcioma 
zerami. Radca prawny, 
pełnomocnik składa 
oczywiście apelację.

Starcie drugie. Apelacja 
18 października 2019. Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach uchyla wyrok z 10 września i prze-
kazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.

Na Śląsku w środowisku obrońców ro-
dzin pokrzywdzonych przez stalinowskich 
władców Polski i ich spadkobierców jest 
już o sprawie głośno. Na czele społecznego 
ruchu przeciwstawiającego się niespra-
wiedliwym wyrokom stoi – co powszech-
nie wiadomo – Adam Słomka, bojownik 
sprawy reformy sądownictwa. Człowiek, 
który konkretnie nazywa przestępców 
w togach, a nawet pokazuje ich portrety 
– byłych i tych, których nadal chowa się 
w zakamarkach pałaców sprawiedliwości.

Adam Słomka organizuje pikiety przed 
sądami i wewnątrz, na salach rozpraw. 
Rzeczywiście – krzyczy na sędziów, jest 
wyprowadzany siłą, a potem oskarżany, 
a nawet więziony. Słomka to już legenda, 
trzeba się z nim liczyć. Niestety on i ci 
niezłomni to ludzie coraz starsi, schoro-
wani. Władza czeka, że wkrótce odejdą na 
wieczną wachtę i nie będzie już chętnych 
i zdolnych do protestowania. Tak, protesty 
są dziś tolerowane, ale nie widać efektów.

Ciąg dalszy na s. 56 
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Starcie trzecie. Po roku – drugi wy-
rok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. 
24 września 2020. Zasądzone zostaje je-
dynie 20 tysięcy złotych.

Starcie czwarte. Apelacja (20 paździer-
nika 2020) o 980 tys. złotych – bo 20 
tys. już „niby” przyznano – ale wyrok po 
apelacji prokuratorskiej (26 lutego 2021) 
to oddalenie nawet już tych zasądzonych 
20 tys. złotych!

Sąd za głosem prokuratora stwierdza, 
że pani Antonina Borkała nie działała 
w żadnej organizacji, nie walczyła. Nic 
rodzinie się nie należy. Mecenas Andrzej 
Wołoszyn na sali sądowej mocnym głosem 
powiedział wówczas: „Oczywiście byłby 
dowód na piśmie, gdyby UB zaświad-
czył, że dostarczała do lasu pożywienie, 
przenosiła meldunki i informacje”. Urząd 
najwidoczniej nie miał takich papierków. 
Papierków wystarczająco zobowiązujących 
nie ma także dzisiejszy sprawiedliwy sąd.

Jeździmy od sądu do sądu. Z Gliwic do 
Katowic. Z Katowic do Bielska-Białej. 
Piękne budynki przy odnowionych ulicach 
i placach. Tylko w środku Temidowych 
przybytków robi się smutno i bezradnie. 
„Słomkowych” ludzi już się nikt nie boi. 
Sąd, nie wiadomo na jakich liczydłach, 
kalkuluje odszkodowania za krew i łzy. 
Nikt się nie boi ani Pana Boga, ani, tym 
bardziej, demonstrujących. Wzywana jest 
nawet policja.

Trzeba jeszcze przypomnieć, że były 
również sądowe próby obciążenia obec-
nej policji kosztami odszkodowania za 
UB-eckie i milicyjne zbrodnie. To prze-
cież – stwierdzono w sądzie – następcy, 
spadkobiercy. I choć dzisiejsza policja nie 
chce być absolutnie łączona z poprzednicz-
ką – to z jej budżetu miałoby się płacić 
panu Borkale.

Wymiana pism w tej sprawie trwała. 
W końcu do Komendy Policji w Katowi-
cach (8 XI 2021) wpłynęło pismo z Sądu 
Okręgowego w Katowicach, że... nie ma 
już sprawy, bo „sprawa zakończyła się 
oddaleniem wniosku przez Sąd Apelacyjny 
w Katowicach”. Na koniec czytam, że jest 
to napisane „na zarządzenie sędziego. 
Z upoważnienia kierownika st. sekr. sądu” 
(i tu tylko nazwisko urzędniczki).

Tak więc koniec. Koniec i kropka. Było, 
trwało długo, ale się skończyło na krajo-
wym poziomie. Nasi sędziowie, proku-
ratorzy sprawę zamknęli. Cha, cha, cha 
– pa, pa, pa! Już się z Borkałą borykać 
w polskich sądach nie będą.

Niedaleko jest Skoczów. Pan Józef tam 
nadal mieszka, poza miastem, za rze-

ką ma hodowlę kilkudziesięciu królików. 

Jeszcze niedawno dwukrotnie codziennie 
pedałował tam na rowerze, teraz już jeździ 
samochodem. I tak od kilkudziesięciu lat. 
Do tych kilkudziesięciu królików – to pasja 
i rozrywka. Dziś już futer damy nie noszą. 
A mufki wyszły z mody. Mięsa króliczego 
też już nikt nie kupuje. Łapki marzną nie 
tylko króliczkom. Choć górnik emeryt od 

wielu lat bardzo o nie dba. Zahartowany 
przez ciężką pracę pan Józef sam odnawia 
mieszkanie. Wchodzi na wysoką drabinę, 
macha po suficie pędzlem.

– Komuna rządzi, jak rządziła – mówi 
– To są...

Spuszczam wzrok. Jeżdżę od dawna 
z Warszawy na Śląsk, a potem po Zagłę-

biu i Śląsku – Górnym 
i Dolnym. Co można 
zrobić? Jak można po-
móc tym sponiewie-
ranym ludziom? Czy 
ktoś zdoła przemówić 
obojętnym na krzyw-
dę prokuratorom 
i sędziom? Jaka jest 
ta solidarna Polska? 
Z kim jest ona soli-
darna? Ze śmiejącym 
się w kułak prokura-
torem? Z sędziami 
przebranymi w czar-
ne komże? Owszem, 
słuchają. Ale czy są 
absolutnie pozbawie-
ni empatii? Nie żyli 
w tamtych czasach, ale 
chyba już wszystkim 
wiadomo, jak było. 
Czy nadal nic nie ro-
zumieją? Oczywiście 
to jest pokolenie, 
któremu nie wybija-
no w UB-eckich ka-
zamatach zębów. Nie 
wyrywano paznokci. 
Nie dręczono rodzin. 

 Ciąg dalszy ze s. 55
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Nie napuszczano ogłupiałych sąsiadów 
i wystraszonych belfrów w szkole. Nie 
zaszczepiano w uczniach nienawiści.

Jest pięknie. Bogato wokół. Wybudo-
wano pojemne parkingi nie tylko przed 
sądami. Stoją na nich wypasione wozy. 
Za miastem pozostały opuszczone gro-
by. Kilkakrotnie już wyrzucano z wielu 
z nich, pochowanych i zamęczonych ludzi. 
Poumierają też opiekunowie pamięci 
imiennych i bezimiennych. Wyrośnie 
nowe pokolenie prokuratorów i sędziów. 
Czym będą się kierować?

Może teraz w Strasburgu szukać 
będą sprawiedliwości.

Zwrócił się tam również pełnomocnik 
Józefa Borkały. A oto – czytajcie ludziska 
wierzący w Unię Europejską – odpowiedź, 
która nadeszła niedawno.

European Court of Human Rights
ecHr-lPol11.oor
KKZ/MSS/ro
Skarga nr 40154/
Borkała v. Poland
Europejski Trybunał Praw Człowieka 

orzekający jednoosobowo (!), zadecydował 
o uznaniu powyższej skargi za niedopuszczalną.

W załączeniu przesyłam decyzję Trybunału 
podjętą w niniejszej sprawie. Postanowienie 
to jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu 
do Komitetu Izby lub Wielkiej Izby Trybunału. 
W związku z powyższym, Kancelaria Trybunału 
nie będzie prowadzić dalszej korespondencji 
dotyczącej niniejszej sprawy. Ponadto zgodnie 
z zasadami archiwizacji obowiązującymi 
w Trybunale, akta, które zostały złożone dla 
niniejszej skargi, zostaną zniszczone w ciągu 
jednego roku od daty decyzji.

Postanowienie zostało sporządzone 
w jednym z języków urzędowych Trybunału 

(angielskim lub francuskim) i nie jest 
możliwe sporządzenie tłumaczenia na żaden 
inny język.

Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka 

(pod tym nadesłanym tekstem nie widnie-
je jakikolwiek konkretny podpis).

Strasburgu! Jednoosobowo decydująca 
Unio! Po co macie trzymać przez rok tę 
makulaturę przysłaną z Polski? Spalcie 
od razu. Wasze „Izby” – Mała i Wielka 
– przecież już sprawą polskiego górnika 
się nie zajmą. Owszem, naszym węglem 
Unia Europejska bardzo się przejmuje. 
Szczególnie, by smród z jego spalania nie 
dotarł nad USA i Chiny. Bo oni tam mają 
tego CO2 i tak już bardzo dużo. UE jest 
dziś ostra wobec Polski, a przy okazji i dla 
jej obywateli. Niestety część z nich łasi się 
do Brukseli. Warto im przypomnieć, że 
tylko około 5 proc. skarg uważa za zasadne 
European Court of Human Rights.

Zwarta grupa antypisowa i tak jest za to 
wdzięczna. Pan Buzek w błyskawicznym 
tempie zasypał 26 czy nawet 27 kopalń. 
Bo tak podobno było trzeba. To w końcu 
naukowiec. Powinien wiedzieć, co robi. 
Nie przewidzieli jednak z drugim eurode-
putowanym, Januszem Lewandowskim, że 
w 2021 roku wybuchnie tak wielki popyt 
na węgiel, że potrzebne będą również 
statki handlowe (175 jednostek Polskich 
Linii Oceanicznych „zatopiono”). Powie-
dzą, że to już stare problemy. Nowa prezes 
Polskich Linii Oceanicznych – pani Dorota 
Arciszewska – kupuje teraz po jednym 
korabiu rocznie.

Kto by się przejmował losem rodziny 
Borkałów ze Skoczowa. To, co wyfedrował 
Józef – górnik, dawno już poszło z dymem. 

Nawet CO2 po tym węglu już nie krąży. 
Krąży za to po Europie unijne widmo. 
Taka północna-morgana. Na lep zasysa: 
będzie pięknie, sprawiedliwie i wszystko 
pod jednym dachem. I ludzie się lepią. 
Jak muchy do... W obcęgach rusko-nie-
mieckich UE to zbawienie! Tak mówią. Od 
węgla, odszkodowań, od własnego handlu, 
stoczni, kopalń i hut. Będzie zielono. Tym 
z rajów podatkowych – na pewno.

UB-ecja wyrywała paznokcie i męczeni 
ludzie przyznawali się do wszystkiego, 
co wymuszano. Teraz Unia do niczego 
przecież nie zmusza. Ona chce tylko, 
byśmy „wypełniali przyjęte zobowią-
zania” – jak tłumaczy były premier. Są 
wśród nas gorliwi, by to robić. Mają 
z tego zachwytu gwiaździstą flagę i po 
kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie 
jako eurodeputowani.

Pecunia non olet! Żołnierz, partyzant, 
górnik zrobili swoje. Mogą odejść. Te-
raz my! Wszak, jak nam rzecze unijny 
nadkomisarz, takie są prawa demokra-
cji. Za Stalina też mieliśmy konstytucję. 
Nawet z przyjacielskim wpisem sąsiada 
ze wschodu. Choć wtedy za produkowa-
ne w Gdańsku statki płaciliśmy węglem, 
między innymi z „Wujka”.

Unio-admiratorzy wszystkich krajów 
Europy – łączcie się! Nad wami gwiezdne 
niebo. Chyba, że jakiś meteoryt niespo-
dziewanie na łeb spadnie.

sTefan TRUsZCZYŃsKi

PS. Mój dziadek Tomasz Zaborowski po 
powrocie z łagrów Sybiru nie był górni-
kiem, ale mieszkał w Dąbrowie Górniczej, 
był hutnikiem, majstrem, przełożonym 
brygady ślusarzy. st

Z inicjatywy Alojzego Pietrzyka – 
prezesa Stowarzyszenia „Pamięć 
Jastrzębska” powstała seria notacji, 
upowszechniających wiedzę 
o uczestnikach walk niepodległościowych. 
W jednym z filmów, który zrealizowano 
w Śląskiej Telewizji Miejskiej Sp. z o.o. 
w 2021 roku, zaprezentowano 
wspomnienia Józefa Borkały, s. Józefa. 
Film jest dostępny w Internecie: 
www.youtube.com/watch?v=tSdhtCin7lk

Józef Borkała
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W ramach obchodów 60-lecia 
działalności Opery Kameral-
nej w Warszawie wystawio-

no w listopadzie 2021 roku dzieło Jeana 
Philippe’a Rameau Castor i Pollux. Po-
szedłem na premierę z pewnym dystansem 
myśląc: czy klasyczna barokowa opera 
zdoła mnie zachwycić. 

Wychowany na muzyce romantycznej 
i wielkich klasykach, ten gatunek mu-
zyczny nie był mi specjalnie bliski. Bardzo 
się pomyliłem, to nadal żywa i wielka 
muzyka, a w zestawieniu z niecodzienną 
i wspaniałą inscenizacją zachwyciła mnie. 
Historia braci Kastora i Polluksa oraz 
libretto, oparte o greckie mity, może nie 
każdego zainteresuje, natomiast w tej 
inscenizacji i znakomitej scenografii po 
prostu zachwyca. 

Nie będę opisywał treści opery, które 
posłużyły kompozytorowi za temat, bo 
każdy może sobie o tym poczytać. Skupię 

się na stronie muzycznej, reżyserii i zna-
komitej scenografii. Jak wspomniałem 
wychowany na muzyce romantycznej, jej 
potędze brzmienia, muzyka baroku (może 
to moja ignorancja) zawsze wydawała mi 
się niepełna. Jednak za sprawą znakomitej 
Orkiestry Instrumentów Dawnych MACV 
i dyrygenta Beniamina Bajala, rozbudziła 
moje zainteresowanie tym gatunkiem. 
Piękne brzmienia, harmonia i melodyka 
muzyki Rameau zachwyca nawet niewy-
trawnego słuchacza. 

Trzeba wiedzieć, że strój orkiestry ma 
tu bardzo ważne znaczenie. Niższy strój 
(415 Hz) brzmi inaczej niż ten, do które-
go jesteśmy dziś przyzwyczajeni (o pół 
tonu wyższy, czyli 443 Hz). W połączeniu 
z delikatniejszym dźwiękiem historycz-
nych instrumentów usłyszymy brzmienie 
ciemniejsze, cieplejsze i znacznie bardziej 
„kolorowe”, zróżnicowane barwowo, pełne 
konturów i kontrastów. Wiąże się to też 
z większą ilością alikwotów, jakie generują 
instrumenty naturalne. Muzyka z tych in-
strumentów nas przenika – jest w zgodzie 
naszą wewnętrzną harmonią. Dopełnieniem 

jest znakomicie brzmiący Zespół Wokalny 
Opery Kameralnej. To tyle o warstwie mu-
zycznej opery Rameau, której opisywanie 
nie ma zbytniego sensu – trzeba usłyszeć. 

Niewątpliwą wartością wystawionego 
dzieła jest reżyseria, choreografia i sce-
nografia. Jak stwierdziła reżyser spek-
taklu Deda Cristiana Colonna, „pomysł 
zrodził się, kiedy przeczytała libretto 
opery J. F. Rameau, interpretując mit 
o pochodzeniu konstelacji Bliźniąt jako 
metafory osobistej podroży człowieka 
w głąb jego najmroczniejszych zakamar-
ków aż do uzyskania «boskiego» statusu: 
pełnej ludzkiej świadomości uzyskanej 
poprzez harmonizację kontrastujących sił 
wewnętrznych”. I to z pewnością się udało. 

Dopełnieniem jest pomysł reżyserki i cho-
reograf, żeby połączyć historyczny ruch 
i taniec barokowy z Tanzthaeater, ożywiając 
spektakl tancerzami z Adrianem Navarro 
na czele (tancerz i choreograf), który tak jak 
Deda Cristina Colonna jest wytrawnym 
znawcą tańca barokowego. Wreszcie sce-
nografia, kostiumy multimedia i światło. 
Sądziłem, że w tak niewielkiej przestrzeni  

FOT. © GRZEGORZ BARGIEŁ / WOK

Gwiazdozbiór Bliźniąt 
w warszawskiej 
operze Kameralnej 

alekSander 
CZAJKOWSKI-ŁADYSZ
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Opery Kameralnej trudno uzyskać tak spek-
takularny efekt. Francesco Vitali, bo to on 
jest twórcą wizualnej strony opery, przygo-
tował to po mistrzowsku. Za sprawą współ-
czesnych technik teatralnych, multimediów 
i scenografii poczujemy się jakbyśmy byli 
częścią akcji scenicznej i brali w niej udział. 
Uzupełnieniem są piękne kostiumy, które 
harmonizują z warstwą scenograficzną spek-
taklu, a multimedia wykorzystują wszystkie 
przestrzenie łącznie z widownią.  

Reasumując – świetny spektakl, piękna 
muzyka, świetna międzynarodowa obsada 
solistów, znakomite zespoły muzyczne, 
kostiumy i niecodzienna scenografia. Trze-
ba dodać, że prapremiera polska, została 
zrealizowana we współpracy z Tygodniem 
Muzyki Dawnej w Innsbrucku, Muzycz-
nym Festiwalem Sanssouci w Poczdamie 
i Centrum Muzyki Barokowej w Wersalu. 
Alicja Węgorzewska, dyrektor Warszaw-
skiej Opery Kameralnej, zaraz po premie-
rze i sukcesie Armide ponownie zaprosiła 
do współpracy jej realizatorów. Współpraca 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Spektakl 
w oryginalnej wersji językowej z symulta-
nicznym tłumaczeniem. Polecam. 

aLeKsanDeR CZaJKowsKi-łaDYsZ

Castor et Pollux – tragedia liryczna 
składająca się z 5. aktów z prologiem. 
Pierwsza wersja pochodzi z 1737 roku, 
druga wersja z 1754. Skomponowana przez 
Jean-Philippe’a Rameau. Akcja nawiązuje 
do dwóch nierozłącznych braci znanych 
z mitów greckich Kastora i Polluksa.
Libretto: Pierre-Joseph Bernard, reżyseria 
i choreografia: Deda Cristina Colonna, 
kierownictwo muzyczne: Benjamin 
Bayl, scenografia, kostiumy i światło: 
Francesco Vitali. 
Obsada: Castor – Kieran White, Pollux – 
Kamil Zdebel, Télaïre – Tosca Rousseau, 
Phoebé – Anna Werecka, Jupiter – Dawid 

Biwo, Le Grand Prêtre de Jupiter – 
Wojciech Sztyk, Cléone/Une Ombre 
Heureuse/Une suivante d’Hébé – Ingrida 
Gapova, Un Athlète/Mercure/Un Spartiate 
– Aleksander Rewiński, Tancerze – Adrian 
Navarro, Aleksandra Pawluczuk, Dominik 
Skorek, Joanna Lichorowicz-Greś, 
Sławomir Greś, Elisa Bermejo Gómez, 
Valerie Lauer, Alberto Arcos.

Zespół Wokalny Warszawskiej Opery 
Kameralnej i Orkiestra Instrumentów 
Dawnych Warszawskiej Opery 
Kameralnej (Musicae Antiquae Collegium 
Varsoviense) pod kierownictwem 
Krzysztofa Kusiel-Moroza; Klawesyn – 
Ewa Mrowca.
Animacje: Giardino Artlab22 Milan, 
Multimedia mapping: Pro4Media Warsaw.
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Ryszard Tomczyk zmarł 8 listopada 
2020 roku. Żył lat niemal 90, z cze-
go ponad 70 – próbując swoich sił 

na różnorakich polach sztuki. Umiejętności 
i przemyślenia z jednych przenosił na inne. 
Stąd czytelne ślady literatury w pracach 
plastycznych (choćby światy Leśmiana 

w wielu obrazach o podłożu papierowym 
i nie tylko), satyry i groteski w pisarstwie 
(ponad 20 książek własnego autorstwa, 
uczestnictwo w wielu innych – głównie 
jako krytyk literacki, teatralny i „kroni-
karz” elbląskiej awangardy, nade wszystko 
„Galerii EL”), pasje historyka-regionalisty 
(zapoczątkował w Elblągu i jego okolicach 
ruch pamiętnikarski, dotyczący zwłaszcza 
lat powojennych) czy animatora czaso-
piśmiennictwa. Tu przypomnieć trzeba 

nieregularnik „Galeria EL” z lat 80. XX 
wieku, gdy był komisarzem-dyrektorem 
tej placówki i wydawany przez ponad 20 
lat, ostatnio, po siedmioletniej przerwie 
wznowiony przez byłych współpracowni-
ków twórcy, Kwartalnik Elbląski „TygiEL”. 
A jeszcze widowiska plenerowe we współ-
pracy z ludźmi elbląskiej Melpomeny...

Od ukończenia studiów na Wybrzeżu 
(filologia polska w Państwowej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku w 1953, 
doktorat z teatrologii w 1976 roku), co 
zbiegło się ze śmiercią sowieckiego gen-
seka – Iosifa Stalina, Tomczyk związał się 
z czysto robotniczym wówczas (jeszcze 
wojsko) Elblągiem. Mógł więc patrzeć 
na świat i przedstawiać go niekoniecz-
nie poprzez pryzmat socrealizmu, dzięki 
czemu nie musiał potem niczego ze swój 
drogi twórczej żałować ani się wypierać. 

Bez względu na wielorakość zaintere-
sowań (i, co ważniejsze, praktyki) dwie 
dziedziny niewątpliwie utrwalą postać 
Ryszarda Tomczyka. 

Pierwsza dotyczy głównie Elbląga i regionu 
Żuław, a jest niczym innym, jak animowa-
niem kultury – od tańca (!) w latach 50. 
poprzez pilotowanie dokonań miejscowego 
teatru, wyszukiwanie młodych talentów 
(długo był wszak belfrem I LO jako polonista 
i plastyk) i wszystko, co związane z „Galerią 
EL”, potem ze Stowarzyszeniem Elbląski 
Klub Autorów i jego wydawnictwami. Dru-
ga – to plan znacznie szerszy – malarstwo. 

Po edycji wiosną roku 2021 albumu, po-
święconego twórczości i życiu Tomczyka, 
nad czym czuwała wdowa po artyście – 
Alina Abramowicz-Tomczyk – przyszedł 
czas na wystawę, podsumowującą prace 
malarskie Ryszarda. 

Przygotowało ją elbląskie Muzeum Ar-
cheologiczno-Historyczne, kierowane przez 

wystawa. i co dalej?
lecH l. PrzycHodzki
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Lecha Trawickiego. Kuratorem ekspozycji 
był muzealny adiunkt ds. rzemiosła i sztuki, 
Michał Kozłowski. Rzecz całą zatytułowano: 
W tyglu sztuki. Życie i twórczość Ryszar-
da Tomczyka. Złożyły się na nią w dużej 
mierze płótna niemałych rozmiarów, któ-
rych „bohaterami” są kształty, nazwane 
przez artystę „biomami”. Biom to tyle, co 
biomasa, która przybiera anegdotycznie 
postać różnego rodzaju jednostek-pionków. 
Trudno było cenzorom lat Gomułki/Gier-
ka/Jaruzelskiego nie dostrzec opowieści 
o ludzkich tragediach, szarpaniu się ze znie-
woleniem społeczeństwa, czy negatywnej 
oceny Polaków, jako 
ludzi z jednej strony 
szukających wolności, 
z drugiej zaś poniża-
jących słabszych od 
siebie i nie umieją-
cych w owej drodze 
do wolności – współ-
pracować. Gorzką po-
zostaje wciąż wymowa 
tych obrazów.

Od czasów socjo-
logicznych dokonań 
Le Bona czy y Gasse-
ta zmieniło się w gruncie rzeczy 
niewiele. Statystyczna jednostka 
najchętniej funkcjonuje w tłumie, 
a ten, dzięki udoskonalanym bez 
przerwy metodom manipulacji, jest 
niemal perfekcyjnie sterowalny. 
O jego zachowaniach decydują ci, 
co mają pieniądze i znają metody 
postępowania z masami. Politycz-
nymi – również.

Taki świat pokazywał Tomczyk 
poprzez cykl biomów. Do którego 
na przestrzeni lat (od połowy lat 60. XX 
wieku – do śmierci) wracał, gdyż polskie 
realia rzadko otaczają nas poezją, czy choć-
by poetyzowaniem. Częściej, niestety (hu-
manistów zwłaszcza) odzierają ze złudzeń.

Eksponowane prace 
przekazał swego czasu 
Muzeum Archeologicz-
no-Historycznemu ich 
twórca, po jego odejściu 
zbiór ten wzbogaciła 
o kolejne obrazy oraz 
stanowiące dopełnie-

nie malarstwa dokumenty, kopie rysunków 
i pamiątki – Alina Abramowicz-Tomczyk. 

Czy rajcy Elbląga zgodzą się, by nazwać 
dwie ulice miasta imionami „ojca” „Galerii 
EL” – Gerarda Kwiatkowskiego (Jürgena 

Bluma) i jego najcie-
kawszego następcy – 
Ryszarda Tomczyka, 
co proponuje nowa 
redakcja „Tygla”, to 
już inna historia.

Albowiem, co spo-
strzegł wybitny następ-
ca Leca, Marian Karaś: 
„Ceną, jaką płaci się 
za wielkość/Jest pod-
leganie ocenom ma-
luczkich”.

Nikt nie zagwarantuje również, że ma-
larskie dzieła Tomczyka nie spoczną teraz 
w jakimś muzealnym magazynie, skąd 
niektóre z nich pojawiać się będą w prze-
strzeni wystawienniczej tylko okazjonal-
nie. Owszem, wiele zależy od lokalnych 
polityków. Tylko czy w dobie sztucznie 
kreowanego rozpadu wartości decydenci 
potrafią myśleć o sztuce inaczej, niż jako 
o potrzebnym im/niepotrzebnym pro-
dukcie? Do natychmiastowej wymiany na 
bardziej spełniający ich chwilowe oczeki-
wania... LeCH L. pRZYCHoDZKi

Elbląskie rozmowy Aliny Abramowicz-Tomczyk z autorem tekstu z okazji  
wydania albumu poświęconego Ryszardowi Tomczykowi, lato '21 FOT. © EDWARD PUKIN
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Tradycyjnie pod koniec stycznia 
odbył się w Bytomiu kolejny, już 
12., Międzynarodowy Konkurs 

Choreograficzny Uczniów Szkół Baleto-
wych im. Bożeny Kociołkowskiej. Tym 
razem zmagania konkursowe młodych 
tancerzy, ze względu na remont Opery 
Śląskiej, odbyły się na scenie Chorzow-
skiego Centrum Kultury. 

W konkursowe szranki stanęli uczniowie 
dwunastu szkół baletowych. Polskę repre-
zentowały: Niepubliczna Szkoła Sztuki 
Tańca w Białymstoku, Niepubliczna Szkoła 
Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu, Niepub-
liczna Szkoła Sztuki Tańca „Konserwato-
rium Tańca” w Krakowie, Niepubliczna 
Krakowska Szkoła Sztuki Tańca „L’Art de 
la Danse” – Krakowska Akademia Tańca, 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. 
Ludomira Różyckiego w Bytomiu, Ogól-
nokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny 
Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku, Ogól-
nokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa 
Parnella w Łodzi, Ogólnokształcąca Szkoła 
Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej 
w Poznaniu, Ogólnokształcąca Szkoła 
Baletowa im. Romana Turczynowicza 
w Warszawie, Prywatna Szkoła Baletowa 
w Bielsku-Białej i Studio Baletowe Opery 
Krakowskiej. W związku z trudnym czasem 
pod względem zdrowia publicznego, zza 
polskiej granicy przybyła jedynie przedsta-
wicielka Konzervatorium Jana Levoslava 
Bellu z Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). 

– Organizowany przez nas Konkurs 
Choreograficzny jest jednym z tych wy-
darzeń, które budzi duże zainteresowanie 
młodzieży, co potwierdza ilość zgłoszeń – 
podkreśla jego współorganizator Elżbieta 
Mendakiewicz. – Jako dyrektor, nauczyciel 
szkoły baletowej jestem zafascynowana 
kreatywnością młodych twórców: róż-
norodnością podejmowanych tematów, 

sposobem ujmowania ich w taniec, sub-
telnością i wrażliwością... Kolejne edycje 
potwierdzają, że zaproponowany przed laty 
przez panią dyrektor Bożenę Kociołkowską 
Konkurs wciąż jest atrakcyjny i potrzebny.

– Sukcesem tegorocznej edycji Konkursu 
– dodaje dyrektor E. Mendakiewicz – była 
liczba zgłoszonych choreografii, około stu 
z czternastu szkół baletowych w Polsce, 
Czech, Słowacji i Ukrainy. Z powodów 
ograniczeń związanych z COVID-19, na 
scenie zaprezentowało się 73. uczestników; 
nie dotarli młodzi artyści z Czech (Taneční 
konzervatoř hlavního města Prahy) i Ukra-
iny (Odessa Choreographic Art School, 
Lwowska Państwowa Szkoła Baletowa).

Prezentacje konkursowe tegorocznej edycji 
odbyły się w dwóch etapach: 27 i 28 stycz-
nia. W ramach 1. etapu zaprezentowano 
zgłoszone choreografie w warunkach sali 
baletowej, w kostiumach scenicznych; na 
kolejnym etapie – wybrane przez Jury cho-
reografie obejrzano na scenie, w kostiu-
mach i w światłach scenicznych. Pracami 
Jury – w skład którego weszli polscy cho-
reografowie: Małgorzata Dzierżoń, Alek-
sandra Dziurosz, Anna Piotrowska, Artur 
Żymełka – pokierował Jacek Przybyłowicz. 
W ostatnim dniu trzydniowego święta tańca 
w Chorzowie, 29 stycznia, podczas Koncertu 
Galowego, ogłoszono werdykt Jury. Finał 
Konkursu zaowocował wieloma nagrodami, 
zarówno finansowymi, jak i rzeczowymi 
oraz w postaci udziału w wydarzeniach na 
specjalne zaproszenia instytucji kultury.

W grupie starszej nagrody otrzymali: 
(I miejsce) Marta Wróbel z OSB im. Janiny 
Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku za Interc-
cio, (II) Wiktor Perdek z OSB im. Ludomira 
Różyckiego w Bytomiu – When the „box”, 
(III m. ex aequo) Zofia Wieteska z OSB im. 
Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku – 
Nie-oczekiwa-nie oraz Mikołaj Spiżewski 
i Angelika Wolińska z OSB im. Feliksa 
Parnella w Łodzi – Society.

Przyznano także wyróżnienia: (1) za 
choreograficzną interpretację struktury 

muzycznej otrzymała Natalia Filowiat 
z OSB im. Janiny Jarzynówny-Sobczak 
w Gdańsku (Pick& pop), (2) za ekspresyj-
ną formę wypowiedzi choreograficznej 
Angele Villanueva Jara z OSB im. Janiny 
Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku (Sacha 
runa) i (3) za konsekwencję w budowa-
niu warstwy dramaturgicznej Antonina 
Pawlukiewicz z OSB im. Olgi Sławskiej 
Lipczyńskiej w Poznaniu (Marność).

W grupie młodszej laureatami nagród 
zostali: (I miejsce) Maja Jankiewicz i Inga 
Ograbek z OSB im. Olgi Sławskiej Lip-
czyńskiej w Poznaniu za Więźnia czasu, 
(II m. ex aequo) Mateusz Buszka z OSB im. 
Ludomira Różyckiego w Bytomiu – Natłok 
i Jakub Kiryk z OSB w Gdańsku – Search, 
(III m. ex aequo) Klara Alibożek ze Studia 
Baletowego Opery Krakowskiej – Nie-
dokończone oraz Jakub Daćkus i Blanka  
Kaiser z OSB im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej 
w Poznaniu – Not all men but all women.

Ponadto wyróżnienia otrzymały: (1) za 
organiczną koncepcję przestrzenną Elżbieta 
Socha z Niepublicznej Krakowskiej Szkoły 
Sztuki Tańca L’Art de la Danse – Krakow-
ska Akademia Tańca (Confusion), (2) za 
spójność obrazu scenicznego Julia Frankus 
i Iga Jakubowska z OSB im. Olgi Sławskiej-
-Lipczyńskiej w Poznaniu (Animarium) 
i (3) za grupową choreografię odnoszącą 
się do tematyki społecznej Julia Gabruse-
wicz z Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca 
Fouetté w Poznaniu (Taniec w ciszy).

Podobnie, jak w latach poprzednich, 
przyznano również nagrody pozaregula-
minowe. W bieżącym roku fundatorami 
były aż cztery instytucje związane z tańcem.

Nagrody Fundacji na rzecz Sztuki Tań-
ca otrzymali: Mateusz Buszka z OSB im. 
Ludomira Różyckiego w Bytomiu, Seba-
stian Olczyk z OSB im. Feliksa Parnella 
w Łodzi, Martyna Warzocha z OSB im. 
Romana Turczynowicza w Warszawie, 
Olga Brączkowska z Niepublicznej Szkoły 
Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu i Maria 
Jabłońska z Niepublicznej Szkoły Sztuki 

ireneuSz St. BruSki

Bytomski 
Konkurs

FOT. © OSB BYTOM, 2022

62 Czasopismo społeCzno-kulturalne



Tańca Konserwatorium Tańca w Krako-
wie. Nagrody sfinansowała Fundacja im. 
Zygmunta Zaleskiego.

Nagrody Dyrektora Międzynarodowego 
Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku 
Zdroju w postaci zaproszenia na Festiwal 
otrzymali: Magdalena Matejko, Mateusz 
Buszka i Wiktor Perdek z OSB im. Ludomi-
ra Różyckiego w Bytomiu, Julia Michalak, 
Angelika Wolińska, Remigiusz Zelmański, 
Mikołaj Spiżewski i Sebastian Olczyk z OSB 
im. Feliksa Parnella w Łodzi, Blanka Kaiser, 
Maja Jankiewicz, Inga Ograbek i Jakub 
Daćkus z OSB im. Olgi Sławskiej Lipczyń-
skiej w Poznaniu, Angele Villanueva Jara, 
Marta Wróbel, Natalia Filowiat i Jakub Ki-
ryk z OSB im. Janiny Jarzynówny-Sobczak 
w Gdańsku i Nina Karaszewska z OSB im. 
Romana Turczynowicza w Warszawie.

Nagroda Dyrektora Łukasza Goika w po-
staci współpracy z zespołem Opery Śląskiej 
poprzez przygotowanie choreografii dla 
solistów lub zespołu baletowego bytomskiej 
opery powędrowała do Wiktora Perdka 
z OSB im. Ludomira Różyckiego w Byto-
miu, a Nagroda Dyrektorki Bytomskiego 
Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark” w postaci 
mini rezydencji artystycznej z konsultacją 
choreograficzną i możliwością występu na 
scenie Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu 
„Rozbark” otrzymały Elżbieta Socha z Nie-
publicznej Krakowskiej Szkoły Sztuki Tańca 
L’Art de la Danse – Krakowska Akademia 
Tańca i Antonina Pawlukiewicz z OSB im. 
Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu.

Obserwująca zmagania konkursowe 
w Bytomiu, Bożena Kociołkowska – twór-
czyni Konkursu, a obecnie jego Patronka 
– z satysfakcją zauważa ogromne zaan-
gażowanie młodzieży i potrzebę młode-
go pokolenia mówienia poprzez taniec 
o sprawach ich interesujących. 

– Podczas prezentacji konkursowych 
pojawiło się wiele ciekawych choreografii 
zaprezentowanych przez uczniów szkół 
baletowych – podkreśla B. Kociołkowska 

i dodaje, że „młodzież udowodniła nam, iż 
pragnie uczestniczyć w rozwoju współczes-
nej sztuki tańca, coraz lepiej posługując się 
nowymi technikami tańca współczesnego”. 

*
Międzynarodowy Konkurs Choreogra-

ficzny Uczniów Szkół Baletowych zainicjo-
wany został w 2005 roku przez ówczesną 
dyrektor artystyczną Ogólnokształcącej 
Szkoły Baletowej w Bytomiu Bożenę Ko-
ciołkowską, której nazwisko weszło obecnie 
do nazwy tego wydarzenia. Od 2010 roku 
Konkurs organizowany jest cyklicznie, 
co dwa lata. Celem Konkursu jest m.in. 
rozwijanie i promowanie młodych talen-
tów choreograficznych, popularyzacja 
różnych technik tanecznych, umacnianie 
pozycji tańca w świecie, wzbudzanie za-
miłowania do tańca, a także wzmacnianie 
poczucia własnej wartości. Wśród zadań, 
jakie stawiają sobie organizatorzy, na 
pierwszy plan wysuwają się: aktywizacja 
twórczej pracy uczniów, wymiana pomy-
słów i doświadczeń między uczestnikami 
oraz nawiązywanie nowych kontaktów, 
publiczna prezentacja autorskich choreo-
grafii uczniów szkół baletowych oraz ocena 
prezentacji choreograficznych uczniów.

Patronat nad XII Międzynarodowym 
Konkursem Choreograficznym objęło 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Wojewoda Śląski, Marszałek 
Województwa Śląskiego, prezydenci miast 
Chorzowa i Bytomia, Fundacja na rzecz 
Sztuki Tańca, Opera Śląska w Bytomiu 
i Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi 
Sawickiej. W gronie patronów medialnych 
były m.in. TVP Kultura, TVP3 Katowice, 
Twoja Telewizja Grupy SferaTV, Górno-
śląskie Towarzystwo Literackie, „Dziennik 
Teatralny”, Czasopismo Społeczno-Kultu-
ralne „Ostoja. Sztuka • Literatura • Spo-
łeczeństwo”, „Życie Bytomskie”. Całość 
wydarzenia dofinansowano ze środków 
Centrum Edukacji Artystycznej.

iReneUsZ sT. BRUsKi

Taniec powinien służyć wychowaniu 
młodego pokolenia, tak jest od wielu 

pokoleń, na całym świecie i we wszystkich 
kulturach. Młodzież chce mówić o swoich 
przemyśleniach, odczuciach i emocjach, 
chce mieć wpływ na rozwój tańca i tworzyć 
nowe środki wyrazu oraz uczestniczyć w po-
wstawaniu nowych trendów w sztuce tańca. 

Będąc w latach 1998-2007 dyrektorem 
artystycznym bytomskiej szkoły baleto-
wej, w 2005 roku postanowiłam powołać 
I Międzynarodowy Konkurs Choreogra-
ficzny Uczniów Szkół Baletowych, gdyż 
polski rynek tańca współczesnego wciąż się 
kształtuje i potrzebuje nowych twórców. 

Przyglądając się tegorocznej edycji Kon-
kursu w Bytomiu z satysfakcją daje się za-
uważyć ogromne zaangażowanie i potrzebę 
młodego pokolenia mówienia poprzez ta-
niec o sprawach ich interesujących. Oka-
zało się, że mimo pandemii koronawirusa 
w kolejnej, już dwunastej, edycji Konkursu 
2022, pojawiło się wiele interesujących 
choreografii zaprezentowanych przez młode 
pokolenie uczniów szkół baletowych (w wie-
ku 15-19 lat). Młodzież udowodniła nam, że 
chce uczestniczyć w rozwoju współczesnej 
sztuki tańca, coraz lepiej posługując się 
nowymi technikami tańca współczesnego, 
myśląc samodzielnie i opowiadając nam 
tańcem o swoich problemach. 

Konkurs ten jest unikalny w Europie, 
i ma na celu zachęcanie do twórczości 
choreograficznej młodych adeptów sztuki 
tańca. Bo taniec fascynuje kolejne pokole-
nia i wciąż ma nam wiele do powiedzenia. 
Czas pokaże, co z tej twórczości pozostanie 
do następnych generacji, które zapewne 
też będą chciały tworzyć nowe zjawiska 
w twórczości choreograficznej i fascyno-
wać odbiorców tej pięknej sztuki. 

Należą się podziękowania instytucjom, 
które wspierają Konkurs, służący wycho-
waniu młodego pokolenia poprzez sztukę 
tańca, przyczyniając się do rozwoju kultury 
tanecznej w Polsce: Dyrekcji Ogólnokształ-
cącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Ró-
życkiego w Bytomiu, Centrum Edukacji 
Artystycznej, sponsorom oraz instytucjom 
patronującym Konkursowi.

Marta Graham powiedziała: „Istotą tań-
ca jest jego pokoleniowa kontynuacja i cią-
gły rozwój jego form przekazu”. Szkoła 
powinna dać młodym korzenie, dorośli 
powinni pozwolić rozwinąć skrzydła. 

Rozwinąć 
skrzydła...

BOŻENA KOCIOŁKOWSKA
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W dziele wybitnego 
polskiego uczonego 
Michała Hellera 
zatytułowanym Moralność 
myślenia czytamy: 
„Twórczość artystyczna lub 
wielka miłość wydają się 
rządzić własnymi prawami, 
które nie zawsze pozostają 
w zgodzie z regułami 
logicznej dedukcji. Brutalne 
podporządkowywanie także 
i tych sfer doświadczenia 
czystej racjonalności 
byłoby niewątpliwie 
przejawem irracjonalizmu”.

Powyższe zdania prowokują do roz-
ważań na temat moralności w sztu-
ce w ogóle. Nasuwają się pytania: 

czy zasady oraz poglądy, którymi kieru-
jemy się w życiu i uważamy za właściwe, 
przekładają się na życie sceniczne artysty?, 
czy scena rządzi się własnymi prawami, 
a więc podczas spektaklu możemy zapo-
mnieć o wartościach etycznych i zmienić 
je dla „dobra” sztuki? 

Inspirując się lekturą książki Moralność 
myślenia w kolejnym odcinku cyklu Z no-
tatnika tancerki, chcę poruszyć temat 
scenicznego pocałunku, który bywa częś-
cią spektaklu baletowego. W środowisku 
artystów-tancerzy panuje przekonanie, iż 
jesteśmy „narzędziem” w rękach twórcy. 
Nasza praca w dużej części polega na od-
twarzaniu choreografii bądź jej współtwo-
rzeniu oraz interpretacji, która zależy od 
wizji artystycznej twórcy-choreografa oraz 
otwartości jego umysłu na sugestie artysty. 

Bywa, iż tancerz nie ma zbyt szerokiego 
pola do własnej interpretacji danej sceny 
– powinien ściśle przestrzegać wskazówek 
choreografa. 

W historii baletu istnieją spektakle, które 
tak głęboko zapadły w pamięć, że aktualnie 
widzowie nie wyobrażają sobie, aby cho-
reografia wyglądała inaczej niż w orygina-
le. Przykładem może być tu balet Romeo 
i Julia Kennetha MacMillana na podstawie 
dramatu Williama Shakespeare’a, którego 
premiera odbyła się w roku 1965 w Co-
vent Garden i do tej pory jest uważany za 
arcydzieło XX wieku. Prawdziwy pocału-
nek młodych kochanków wydaje się być 
nieodłączną częścią „balkonowego” duetu 
i staje się kluczowym momentem podczas 
potajemnego spotkania. Jeśli ktoś choć 
raz zobaczy tę scenę, zapewne później 
nie będzie w stanie wyobrazić jej sobie 
inaczej. Dla wielu znających tę historię, 
pocałunek kochanków jest jak głęboko 
zakorzeniona tradycja. 

Rola Julii może być dla wielu tancerek 
spełnieniem scenicznego marzenia. Jed-
nak co, jeśli zasady, którymi artystka kie-
ruje się w życiu prywatnym, nie pozwalają 
jej na prawdziwy namiętny pocałunek na 
scenie? Czy to dyskwalifikuje utalento-
waną tancerkę, która na pewno spotka 
się z konkurencją nie mającą problemu 
z tego typu scenami, a nawet traktującą 
takie zadania jako wyzwanie artystyczne? 

Ten, wydawałoby się nie mający istot-
nego znaczenia temat, skłania jednak do 
kolejnych przemyśleń i pytań. Niektórzy 
artyści nie mają problemu z odseparowa-
niem życia scenicznego od prywatnego, 
traktują je jak dwa odrębne światy. Jednak 
są również tacy, którzy zapytają: czy aby 
zaistnieć, trzeba oddać całego siebie wraz 
ze swoją moralnością i przekonaniami? 

Wydaje się, że wartości moralne tan-
cerza oraz jego odczucia powinny być 
respektowane również podczas pracy nad 
danym spektaklem, a nie tylko w życiu 
prywatnym. Autor rozważań na temat 
moralności myślenia zwraca uwagę na 
to, iż pomimo silnych emocji, uczuć lub 
natchnienia kierującego twórcami, rozum 
musi być w stanie nakreślić granicę, któ-

rej nigdy nie przekroczy: „Strzeżmy się 
jednak demagogii. Nie jest prawdą, że 
rozum nie ma niczego do powiedzenia 
tam, gdzie serce lub natchnienie sprawują 
swe rządy. Największe ludzkie tragedie 
zaczynają się w momencie, w którym racje 
rozumu zostają zdławione przez «racje» 
serca. Istnieją obszary, wobec których nasz 
rozum jest zbyt słabym narzędziem, ale 
nawet i to zbyt słabe narzędzie musi samo 
ocenić granice swoich możliwości i wydać 
werdykt, «że coś innego» autentycznie 
je przekracza”.

Każdy człowiek, artysta ma prawo decy-
dować o swoim życiu, również tym sce-
nicznym. Myślę, że „mistrzowie” powinni 
brać pod uwagę wrażliwość niektórych 
artystów i w miarę możliwości dostoso-
wać choreografię w „tych” momentach 
do odczuć tancerza, który pomimo tego, 
że jest „narzędziem” w rękach „mistrza”, 
powinien mieć jednak prawo głosu. Takie 
małe zmiany w choreografii, bądź już w sa-
mej wizji nie zniszczą ogólnego przekazu 
dzieła. Dobry artysta odpowiednim gestem 
czy spojrzeniem jest w stanie powiedzieć 
więcej... Często takie mniej „dosłowne” 
ruchy, „niedomówienia”, pozostawienie 
widzom pola dla wyobraźni, są dużo cie-
kawszym rozwiązaniem. Gdyby widz chciał 
zobaczyć i usłyszeć wszystko wprost, nie 
odwiedzałby tych magicznych miejsc, ja-
kimi są teatry... 

Jestem świadoma tego, iż poruszam 
kontrowersyjny temat i wielu twórców 
może się ze mną nie zgodzić. Jednak mimo 
wszystko polecam nie robić niczego wbrew 
sobie. Próbować interpretować sceny tak, 
aby każdy krok, dawał nam osobistą sa-
tysfakcję, a widzom doznania estetyczne. 
Istnieje szansa, że twórca również uwierzy 
w naszą wersję jego choreografii. Zdolny 
artysta jest w stanie zagrać każdą scenę 
w taki sposób, aby nie był to zamach na 
jego moralność, jednocześnie sprawiając, 
iż widz zrozumie przekaz, który niesie 
dana scena. 

Zauważam brak w słownikach zwrotu: 
„moralność artystyczna”, którego opis 
mógłby rozwiązać wiele artystycznych 
dylematów.  

Moralność w operze 
– czy sztuka rządzi się 
własnymi prawami?

anna mendakiewicz
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Na okładce postać kobieca będą-
ca alegorią historii, która prawą 
ręką wyrzuca złe karty polskich 

dziejów, a w lewej trzyma herb naszej 
Stolicy – Syrenkę warszawską. Motyw 
z kartki pocztowej z początku XX wieku 
ze zbiorów Ryszarda Czarnowskiego. Już 
sam wybór takiego motywu na okładkę – 
a wiem, że tego wyboru dokonał autor – do 
nowej książki Wiesława Budzyńskiego pt. 
Baczyński uszlachetnia (Warszawa 2021, 
Wojskowy Instytut Wydawniczy, ss. 350), 
wiele mówi o nim i o książce. Podobnie, 
jak tytuł dzieła. Tym bardziej, gdy pamię-
tamy o jego dorobku literackim, w którym 
książki o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim 
są najliczniejsze i miały najwięcej wydań, 
zwłaszcza Miłość i śmierć Krzysztofa Ka-
mila (pięć wydań).

Książka jest, oczywiście, o Baczyńskim, 
on jest jej centralną postacią, przynosi 
też sporo nowych odkryć, jak np. po raz 
pierwszy publikowane zdjęcie jego dziad-
ka, Zygmunta Baczyńskiego, powstańca 
styczniowego, czy aktu ślubu rodziców 
Poety, z 1912 roku, spisanego cyrylicą. 
I tu od razu dodam, że sporą część książki 
stanowią przypisy, w których autor dopre-
cyzowuje swoje sądy, uściśla je i dodaje 
brakujące fakty oraz wskazuje źródła. 
Trzeba je czytać chronologicznie, w miarę 
jak się pojawiają, nie odkładając na póź-
niej. Są bowiem integralną częścią dzieła.

Książka jest również wymierzaniem spra-
wiedliwości niedawno minionemu światu, 
głównie z okresu wojny i powojnia, oraz 
konkretnych ludzi, takich jak dwaj główni 
ludobójcy, czyli Hitler i Stalin (wraz z licz-
nymi ich pomocnikami). Czy np. Winston 
Churchill, który na spółkę z Rooseveltem, 
chociaż od dawna zdawał się nie mieć 
złudzeń, czym jest bolszewizm i czym są 
Sowiety, w ogóle nie umiał rozmawiać 
ze Stalinem w sposób asertywny; ten zaś 
obydwu wielkich demokratów wodził za 
nos jak chciał. Zanim to wymierzanie 
sprawiedliwości scharakteryzuję bliżej, 
muszę powiedzieć rzecz najważniejszą: 
że mianowicie kryteria ocen moralno-po-
litycznych, jakie autor tutaj stosuje, a są 
one całkowicie jednoznaczne i wyraziste, 
wywodzą się i z poezji, i z całej postawy 
życiowej Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go, z jego składu zasad. Budzyński pisze 
tak, jakby widział te zdarzenia, zamiary 

i czyny, i jakby je oceniał ten wielki Poeta 
i żołnierz Polskiego Państwa Podziemne-
go, gdyby przeżył wojnę i przetrwał okres 
stalinowski w PRL.

Budzyński powiedział w wywiadzie, który 
publikowaliśmy w 3 numerze „Ostoi”, 
niezwykle istotne słowa, że gdyby nie zajął 
się Baczyńskim, byłby „zapewne innym 
człowiekiem”. Naturalnie, tego, co powyżej 
napisałem, nie sposób dowieść, ale inaczej 
trudno byłoby sobie wytłumaczyć, dlacze-
go na tak wielu stronach Poeta się w ogóle 
nie pojawia. Wymierzając sprawiedliwość 
tamtemu światu i tamtym ludziom, Bu-
dzyński patrzy na „to wszystko” oczyma 
Baczyńskiego, albo przynajmniej feruje 
wyroki potępienia w odniesieniu niejako 
do jego poezji i postawy. 

Nie znosi natomiast i piętnuje wszelkie 
próby wyobrażania sobie, co by się stało, 
gdyby Baczyński nie zginął w czwartym 
dniu Powstania Warszawskiego lecz prze-
żył wojnę i znalazł się w Polsce Ludowej. 
Autor nie ma wątpliwości, że Baczyński 
albo jako astmatyk rychło by zmarł w ka-
mieniołomie (gdzie cztery lata przeżył 
z trudem jego dowódca, Bogdan Decz-
kowski), albo podzieliłby los Anody, czyli 
Jana Rodowicza, bohatera „Akcji pod 
Arsenałem” i Powstania, którego martwe 
już ciało oprawcy ubeccy wyrzucili z okna 
na czwartym piętrze katowni przy ul. Ko-
szykowej 6, przedtem zamęczywszy go na 
śmierć torturami. Wydaje mi się całkiem 
prawdopodobne, że jeden z oprawców, 

doprowadzony do furii ironicznymi odpo-
wiedziami przesłuchiwanego, przewrócił 
go i wskoczywszy nań ciężkimi buciorami, 
tak długo skakał całym swoim ciężarem po 
jego piersi i brzuchu, aż młody człowiek, 
kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża 
Walecznych, wobec którego z powodu od-
niesionych ran lekarze orzekli 81 procent 
inwalidztwa, oddał ducha. Za tym przy-
puszczeniem przemawia opinia dr. Okol-
skiego, przytoczona przez Budzyńskiego, 
który całą tę gehennę Anody i jego rodziny 
w książce opisał, mówiąca o tym, że sam 
upadek nie mógł spowodować takich obra-
żeń, jakie on stwierdził, gdy po przeszło 
dwóch miesiącach można było dokonać 
ekshumacji i oględzin zwłok. 

Tu przygwoździł Budzyński Wisławę 
Szymborską, która w wierszu noszącym ty-
tuł W biały dzień (a według mnie powinien 
on się nazywać: „Panie Baczyński, telefon 
do pana”) przedstawia w trybie warunko-
wym Baczyńskiego jako starszego pana, 
łysiejącego i siwiejącego, z brodawką na 
policzku i fałdzistym czołem, czekającego 
w górskim pensjonacie „Orzeł” na swój 
talerz rosołu z makaronem. 

„A może była to jakowaś prowokacja? 
– pyta Budzyński i zaraz odpowiada – 
Ależ, Szymborska do prowokatorek nie 
należała! To raczej «babska szczerość» 
podyktowała jej owe strofy. Chciała go tak 
widzieć, to było dla niej najwygodniejsze.  

Ciąg dalszy na s. 66 

Budzyński uszlachetnia
Jerzy Biernacki

nowości wydawnicze
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Może widziała w tym siebie. Że wszyscy 
unurzani, nie ma w tym rzeczy wielkich, 
szlachetnych i wzniosłych. Daleko od 
czynów rycerskich, od porywów ducha. 
Uwiecznieni nawet nie pośród łanów zboża 
i ćwierkających wróbli, jak malowali swo-
ich poetów stalinowcy, lecz przy gomuł-
kowskim postnym rosole w pensjonacie 
«Orzeł», gdzie jeden telefon w świetlicy, 
telefon w recepcji i to beznamiętne woła-
nie: «Panie (tu wpisać nazwisko), telefon 
do pana».

– A kto dzwoni? 
– Dzwoni Bierut z piekła. 
– A niech go tam szlag trafi!”.
Nawet na podstawie tego cytatu można 

by wiele pomyśleć i powiedzieć o stylu 
Budzyńskiego, do czego jeszcze wrócę.

Żeby zamknąć temat ewentualnych 
losów Poety, gdyby przeżył, wystarczy 

wiedzieć, że w 1949 roku łapsy ubeckie 
przyszły do jego teściów, aby go aresz-
tować. Pięć lat po jego śmierci. Mieli wi-
docznie jakiś donos, że on żyje i ukrywa się 
u pp. Drapczyńskich, rodziców jego żony, 
Barbary, która zginęła rażona w głowę 
odłamkiem bomby czy jakiegoś pocisku 
w miesiąc po śmierci męża. Notabene 
o tej śmierci w ogóle nie wiedziała. Ubecy 
nie mogli zrazu uwierzyć, że on nie żyje, 
zrobili rewizję w mieszkaniu, szukali go 
nawet w szafie, aż wreszcie sobie poszli. 
Zrelacjonował to autorowi obecny w czasie 
najścia w domu brat Barbary, Zbigniew 
Drapczyński w 1980 roku, zastrzegając 
sobie całkowite milczenie na ten temat 
aż do jego śmierci (rozdział pod tytułem: 
Aresztowanie nieżyjącego). Wkrótce zaś 
zmarł nagle, nie zdążywszy Autorowi prze-
kazać szczegółów. Nie było zresztą żadnych 
szans, by o tym napisać aż do lat 90. 

À propos tego najścia, widać taki jest 
obyczaj osobników z tajnej policji wszyst-
kich totalitarnych krajów, bo tak samo 
gestapo przyszło po ojca Poety, Stanisława, 
w ponad miesiąc po jego śmierci (zmarł 
w ostatniej dekadzie lipca 1939 roku); 
mieli go po prostu na liście uczestników 
jednego z powstań śląskich. 

Wróćmy jeszcze do Zdrady Churchilla. 
Tak zatytułowany rozdział jest jednym 
z najdłuższych w książce. A oto tytuły 
jego podrozdziałów: Kompromisy Chur-
chilla, Adwokat Rosji, „Szanowny Panie 
Stalin”, Prezent dla Stalina. Ten pre-
zent to Wilno i Lwów, wraz z dwustoma 
kilometrami kwadratowymi terytorium 
polskich Kresów Wschodnich, przekazane 
Rosji. Uważam przy tym, że tzw. „ziemie 
odzyskane” nie były żadną rekompensatą 
za nie, one i tak Polakom się należały za 

gigantyczny wysiłek militarny polskiego 
żołnierza, walczącego z Hitlerem i jego 
armią na wszystkich frontach Europy 
i Afryki. Autor oddaje sprawiedliwość 
brytyjskiemu politykowi, że próbował 
dla Polski ocalić Lwów, domagał się tego 
nawet w liście do Stalina, ale ten go i w tym 
wykiwał. Skłaniały Churchilla do tej próby 
być może słowa, napisane przez Evana 
McGilvraya w książce o polskim rządzie 
na uchodźstwie: „jest niewyobrażalne, 
żeby jakikolwiek Polak mógł się zgodzić 
na oddanie Lwowa, będącego ośrodkiem 
kultury polskiej” (cyt. za Budzyńskim, 
s. 122). McGilvray, a także George Orwell, 
który zareagował na moskiewski Proces 
Szesnastu, pisząc o obcej okupacji Polski 
i o marionetkowym rządzie lubelskim, 
należeli do wyjątków. Orwell wykpiwał 
tych, którzy (cała prawie ówczesna brytyj-
ska prasa) winili Polaków za to, że chcieli 
Polski niepodległej w należnych jej gra-
nicach. A prasa brytyjska niepomiernie 
chwaliła „radzian”, jak pisze autor, mając 
na myśli radziecką czyli sowiecką Rosję 
i samego Stalina.

Wiedza brytyjskich elit o Polsce od 
dawna była równoznaczna z niemal cał-
kowitą ignorancją, skoro Szekspir pisał 
o białych niedźwiedziach nad polskim 
Bałtykiem, Lloyd George, premier Wielkiej 
Brytanii, sądził, że Śląsk (Silesia) to jakieś 
jezioro czy rzeka, a marszałek Montgo-
mery, widząc w 1945 roku zasępionego 
gen. Maczka, powiedział doń: „Czemu 
pan się smuci, zostanie pan generałem 
sowieckim i wszystko będzie dobrze”. Ge-
nerał odpowiedział, że smuci się z powodu 

swoich chłopców, którzy nie mają gdzie 
wrócić, bo prawie wszyscy są z Kresów, ale 
marszałek tego po prostu nie zrozumiał.

Wracając do owej zdrady Churchilla, 
zawsze wydawało mi się, że przede wszyst-
kim Roosevelt winien był tego, co stało się 
w Teheranie i w Jałcie, bo on miał bicz na 
Stalina w postaci lend-lease’u dla armii 
czerwonej, mógł go bowiem zablokować. 
Budzyński przekonał mnie całkowicie, że 
wina Churchilla była większa, bo miał on 
wobec Polski i Polaków istotne zobowią-
zania, przede wszystkim do wdzięczności 
wobec polskich lotników za ocalenie Anglii 
przed inwazją niemiecką. A także musiał 
mieć świadomość, że gdyby wyzwalać 
musieli Belgię i Holandię Brytyjczycy 
i Amerykanie, to ich cmentarze wojskowe 
byłyby w tych krajach, a nie cmentarze 
polskich żołnierzy gen. Maczka i jego pan-
cernej pięści. Ucieczka od wdzięczności 
to częsta przypadłość polityków, szcze-
gólnie zachodnich. Nawiasem mówiąc, 
granica Polski z Rosją na Bugu i Narwi 
to także brytyjski pomysł, niejakiego 
lorda George’a Nathaniela Curzona, swe-
go czasu ministra spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii. 

Naturalnie, powyższe przykłady wy-
mierzania sprawiedliwości minionemu 
światu, to tylko fragmentarycznie przy-
toczone wątki. Książka jest znacznie 
bogatsza, obejmuje refleksje z Powązek, 
włącznie ze zgniłymi rodzynkami dzia-
łaczy komunistycznych psujących obraz 
Alei Zasłużonych (np. Marceli Nowotko!) 
czy z piętrowym sarkofagiem Bieruta na 
Powązkach wojskowych, który powinno 
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się było już dawno rozebrać, przeniósłszy 
wpierw szczątki nieboszczyka na jakiś 
zwykły cmentarz. Obejmuje też losy 
Warszawy, plany i zamiary niemieckie 
(Neue Stadt Warschau nur für Deutsche), 
a przede wszystkim likwidację resztek 
możliwej do odbudowy dawnej Warszawy 
przez tow. płk. Sigalina na spółkę z tow. 
Piotrowskim, którzy niszczyli nawet sta-
re fasady jako zbyt burżuazyjne i nie 
dopuszczali do odbudowy wielu nadają-
cych się do tego budynków. Nie mówiąc 
o ponad stu kamienicach, które zburzono 
szykując miejsce pod dar Stalina czyli 
moskiewski „pałac nauki i kultury” jego 
imienia. I o planach całkowicie nowego 
„socjalistycznego” miasta, odpowiednie 
rysunkowe projekty różnych fragmentów, 
skrzyżowań i placów są reprodukowane 
w książce. Istny koszmar. Tak niszczono 
Warszawę Baczyńskiego. Między innymi 
projekt placu Zbawiciela, „z fontanną 
i z obniżonym kościołem [bez wież – 
przyp. JB], żeby nie dominował” – czy-
tamy w podpisie, po czym autor dodaje 
przytomnie: „Nazwa placu też pewnie 
zostałaby zmieniona”. 

Skoro mowa o ilustracjach, to ta część 
książki jest też znakomita: wiele zdjęć 
dawnej, przedwojennej i wcześniejszej 
Warszawy, a także wszystkich nieodbudo-
wanych pałaców i innych budowli (m.in. 
pałace Brühla, Kronenberga, Badenich, 
Karasia, pasaż Luksemburga przy Sena-
torskiej), a także plakatów wojennych 
z Hitlerem i Stalinem, a nawet grobu 
sowieckiego sołdata poległego podczas 
ćwiczeń na poligonie w Bornem Sulinowie 
na Pomorzu, którego głównym elemen-
tem rzeźbiarskim jest wychodząca jak 
gdyby z grobu gruba ręka sołdata z ka-
łasznikowem, z autorskim komentarzem: 
„Ruski strzela nawet zza grobu...”.

Na koniec chciałbym napisać parę słów 
na temat stylu pisarstwa Wiesława 

Budzyńskiego. Zarówno we wszystkich 
innych jego książkach, jak i w tej szcze-
gólnie, o której powiedział, że jest to jego 
ostatnia książka o Krzysztofie Kamilu 
Baczyńskim. Liczy jedynie na to, że i ona, 
i pozostałe będą wznawiane.

Styl. Powiadają, że styl to człowiek. Otóż 
ja mam, a właściwie w naszej rodzinie 
mamy i operujemy, co prawda niezwykle 
rzadko, ale jednak, taką prywatną czy 
naszą osobistą kategorią ocen: mówimy 
o kimś, że to jest człowiek prawdziwy. 
Budzyński to niewątpliwie, w mojej opinii, 
a myślę, że wielu by ją ze mną podzielało 
– człowiek prawdziwy. A jego styl pisarski 
charakteryzuje się „prostotą i szczerotą” 
– jakby napisał Adam Mickiewicz. 

Nie bez kozery pada tutaj to wielkie na-
zwisko. On, w sensie postulatywnym, takie 
słowa rzeczywiście napisał w jednym ze 
swoich tekstów – można rzec – programo-
wych. Mickiewicz w swojej prozie, w Księ-
gach narodu polskiego i pielgrzymstwa 
polskiego, w publicystyce „Pielgrzyma 
Polskiego”, w „La Tribune des Peuples”, 
w wykładach wreszcie w Collège de France, 
pisał i mówił takim stylem „domowym” 
– jak go określił Piotr Wierzbicki w swo-
im Powrocie do Mickiewicza – z ową 
„prostotą i szczerotą” właśnie, które nie 
polegają bynajmniej na jakiejś familiar-
ności, amikoszonerii czy rubaszności, 
lecz zachowując widzenie rzeczy, zda-
rzeń, słów, idei i symboli w całym ich 
skomplikowaniu, wyróżniają się jasnością, 
wyrazistością i – jak trzeba, a często trze-
ba – bezwzględnością ocen, bez owijania 
w bawełnę, po prostu są prawdziwe. Mi-
ckiewicz też był człowiekiem prawdziwym. 

Warto to sprawdzić, czytając na przykład 
wykład VI o Piotrze I, zwanym Wielkim. 
Mickiewicz bezwzględnie ocenia jego 
złe czyny i posunięcia, stosując jedynie 
kryteria moralne, oparte na Dekalogu. 
I potępia je, pośrednio dowodząc, że tytuł 
Wielkiego wcale mu się nie należy, choć 
tego expressis verbis – o ile pamiętam – 
nie powiedział.

Budzyński tak samo. Nie uważam tego 
porównania za zuchwałe, lecz uzasad-
nione. We wszystkich jego książkach wi-
doczne jest, nawet drobiazgowe, dążenie 
do ustalenia prawdy. Nawet kosztem po-
wtórzeń, które zdarzają się, gdy autor dąży 
do uściśleń. On chce prawdy niewątpliwej, 
ostatecznej. A kiedy ta prawda dla opisy-
wanej postaci – Churchilla, Szymborskiej, 
Miłosza, Sandauera (bo i ten sporo zawinił 
wobec Baczyńskiego) i innych – jest nie-
korzystna, spływa z jego pióra potępienie, 
częstokroć miażdżące dla tej postaci.

Dlatego też „Budzyński uszlachetnia” (ten 
tytuł zawdzięczam Romualdowi Karasiowi, 
jak również zezwolenie, by go użyć jako 
tytuł tego tekstu). Uszlachetnia tak, jak 
Baczyński, bo jest niemal w całości z Niego. 

Opisując zawistne opinie Miłosza, doty-
czące Baczyńskiego, którego poeta z Wilna 
do końca nie rozumiał, bo obce mu były 
jego ideały, autor trochę niepotrzebnie pod-
kreśla, że Miłosz jest wielkim poetą. Zresztą 
Baczyński jest większy, co mu w oczy sam 
powiedział („ja już jestem większy od cie-
bie”), bo się znali. I miał rację.

W ostatnim rozdziale pt. Baczyński 
uszlachetnia autor składa Poecie hołd. 
Ale pisze również, dlaczego to czyni. Z po-
wodu tej wspaniałej poezji, to oczywiste. 
Przecież był także żołnierzem zawodo-
wym, wyszkolonym w konspiracyjnej 
podchorążówce. Autor nazywa Poetę 
odważnym, rycerskim, wiernym swoim 
ideałom. A wśród tych ideałów była Polska 
Niepodległa, za którą oddał życie. Tak 
jak chciał Władysław Bełza w ostatnim 
wersie pamiętnego wiersza zaczynającego 
się od słów: „Kto ty jesteś?”. W wierszu 
Rodzicom Baczyński napisał, że nie boi 
się śmierci. I tego dowiódł. Także i z tego 
powodu – uszlachetnia.

jerzy BiernaCKi
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Stało się to, co od dawna wisiało 
w powietrzu. Rosja odsłoniła swoje 
postsowieckie imperialne oblicze. 

W czasie, gdy nawykliśmy już do codzien-
nych komunikatów pandemicznych, prze-
słoniły je doniesienia o ofiarach inwazji na 
Ukrainie. To nie przypadek, iż dokonano 
jej w czasie „zamkniętym w sobie”. Cynizm 
agresora w ten sposób usiłował odwrócić 
międzynarodową opinię, a także uwa-
gę od problemów wewnątrz jego kraju. 
Wcześniej w obliczu utraty suwerenności 
znalazła się Białoruś, będąca właściwie 
już częścią Rosji. O ile kraje o różnych 
ustrojach mogły jednak ze sobą współpra-
cować, choćby w zakresie gospodarki czy 
kultury, to z powodu wojny te możliwości 
zostały pogrzebane. 

W latach 2014-2018 zamieszczaliśmy 
korespondencje własne z Kijowa (ukazały 
się one w wersji książkowej: Maciej Miecz-
kowski, Na zakręcie. Kijów i Ukraina 
u progu zmian, Biblioteka Znad Wilii 
2020) i już wówczas sygnalizowaliśmy 
oznaki obojętności krajów Zachodu wobec 
prowokacji Rosyjskiej Federacji, szczegól-
nie po aneksji Krymu. 

Wojna przecież już trwała. Teraz, gdy 
osiągnęła swą okrutną moc niszczycielską, 
świat nie pozostał obojętny, wykorzysty-
wano dostępne środki dyplomatyczne, 
wprowadzono sankcje, stosowane są różne 
formy niesienia pomocy humanitarnej. Ale 
tylko pełna konsolidacja jest w stanie ocalić 
Ukrainę, pozwoli na rozwój aspiracji pro-
europejskich, a otwarcie jej drzwi do Unii 
Europejskiej daje nadzieję na odbudowę 
kraju i ugruntowania jego niepodległości, 
co w perspektywie umocniłoby też flankę 
wschodnią wspólnoty. Niestety, ta konso-
lidacja nie była wystarczająca – również 
sankcje musiałyby być dotkliwsze, najlepiej 
z całkowitą blokadą Rosji – ile by ona nie 
kosztowała bogate kraje Zachodu, włącznie 
z wyrzeczeniem się nabywania produktów 
energetyczno-surowcowych, a tym samym 
zależności od Rosji. Rozmowy ze stroną, 
która pozostaje niewiarygodna i łamie za-
sady międzynarodowego współżycia i kon-
wencje, dają niewiele. Chodzi o konkretne 
czyny, wraz z szeroko zakrojoną pomocą 
również w zakresie sprzętu militarnego, 
służącego do obrony przed agresorem. 

Wojna pozostaje otwartą i krwawiącą 
raną Ukrainy, całej Europy. Raną, która 

zmusza do poważnego zastano-
wienia się nad przyszłością świa-
ta – samej wiary w determinację 
i bohaterstwo Ukraińców za mało. 
W chwili, gdy piszę ten tekst, 
okupacja stała się oblężeniem 
przewlekłym i wyniszczającym, 
cierpią i umierają również dzieci. 

Ponad cztery miliony osób musiały opuś-
cić poddany okrucieństwom wojny kraj. 
Polska i Litwa przyjęły aktywną i pełną 
poświęcenia postawę w niesieniu pomocy. 
Z Wilna do Kijowa jest 779 kilometrów, do 
Mińska – 187. Nasze kraje mają granice 
z Rosyjską Federacją i Białorusią, które 
są oddzielone od siebie przesmykiem su-
walskim – „piętą achillesową Europy”, co 
niesie dodatkowe zagrożenie. Zwiastuny 
gorszych czasów – sterowane incydenty 
migracyjne, z wykorzystaniem „żywych 
tarcz”, pojawiły się w regionie jako celowe 
działania prorosyjskiego terroryzmu Biało-
rusi, w celu osłabienia jej zachodnich sąsia-
dów, wniesienia zamieszania do spójności 
europejskiej – i ma to związek z inwazją. 
Jednocześnie poddani zostaliśmy testowi 
na humanizm i na własne człowieczeństwo.

Wielokrotnie odwiedzałem Ukrainę i Ki-
jów, gdzie mieszkał przez cztery lata mój 
syn z rodziną, gdzie są moi przyjaciele. 
Mimo bolączek, z jakimi borykał się ten 
kraj, cieszyły przemiany demokratyczne, 
rozwój współpracy. Nie zapomnę spotkań 
wspólnoty Magnus Ducatus Poesis, powsta-
łej z inicjatywy litewskiej, a jednoczącej 
twórców z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, 
Polski – z pamięcią o wspólnej spuściźnie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, by na niej 
budować relacje współczesne. Z Vlada-
sem Braziūnasem, Eugenijusem Ališanką, 
Antanasem J. Jonynasem, Kornelijusem 
Platelisem, Birutė Jonuškaitė, Vytautasem 
Dekšnysem, a także z poetami białoru-
skimi – Maryją Martysiewicz, Andrejem 
Chadanowiczem, Uładzimirem Arłou’em 
miałem okazję uczestniczyć 6 grudnia 2007 
roku w koncertach muzyczno-poetyckich 
w Związku Pisarzy Ukrainy w Kijowie 
i następnie, w nieco w innym gronie, 
na Uniwersytecie im. Wasyla Karazina 
w Charkowie, dodatkowo na tamtejszej 
polonistyce Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Hryhorija Skoworody. Owocem współ-
pracy było wydanie jednej z piękniejszych 
– wielojęzycznej antologii, do której tłu-

maczyliśmy wzajemnie 
wiersze. W ten sposób 
poznałem twórczość 
Jurija Andruchowycza 
(przekładaliśmy siebie 
nawzajem), podczas 
tamtych i podobnych 
spotkań miałem okazję 

rozmawiać z Serhijem Żadanem, Dmitro 
Łazutkinem, Olehem Kocarewem, Jariną 
Czerniak, Hałyną Kruk, Marianną Sawką, 
Ostapem Slywińskim, innymi literatami 
ukraińskimi. Spotkania grupy odbyły się 
w Mińsku (w siedzibie ambasady Litwy), 
w Krakowie i oczywiście w Wilnie. 

Jeździłem na Ukrainę po Majdanie, by-
łem tam i wcześniej – także w Odessie, we 
Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Krzemieńcu, 
Jaworowie, w wielu innych miastach. 
Patrzyłem, robiłem zdjęcia, a przede 
wszystkim rozmawiałem. Utrzymywa-
łem w ciągu lat stałe kontakty z prze-
bywającą tam rodziną. Pozostały ciepłe 
wspomnienia. Wspominam konkretne 
miejsca oraz ludzi i krzywda wyrządzona 
Ukrainie bardzo boli.

Nie wiadomo, kiedy nastanie czas odbu-
dowy. Wygląda na to, że zmieni się nasze 
widzenie bezpieczeństwa, choć i wsparte 
przyrzeczeniem w Warszawie Joe Bide-
na: ani centymetra terytorium NATO. Jak 
i nasza codzienność, z zaciskaniem pasa 
w oszczędzaniu, odwlecze się wiele planów, 
odmienią się dotychczasowe zwyczaje. Waż-
ną kwestią pozostaje przezwyciężenie fru-
stracji i bolesnych traum, które narzuciły 
wojna w Europie i jej konsekwencje, a wcześ-
niej stany bezradności z powodu pandemii, 
odnalezienie się po zdalnych, i co tam mówić 
– mimo pewnych plusów i oszczędności 
w niektórych branżach, to jednak często 
z taryfą ulgową podczas czynności wirtu-
alnych i niekiedy na niby – w konkretnie 
odpowiedzialnej i kryzysowej rzeczywistości. 
Na te wszystkie pytania odpowiedź da samo 
życie, ale pewien scenariusz już się ostro 
zarysował: łatwo nie będzie.

Na razie jednakże pragniemy, aby płomień 
wojny jak najszybciej udało się zagasić, by 
można było zaleczyć rany Ukrainy, zacząć 
odbudowę zrujnowanego kraju. Z tą troską 
polecam Państwu kolejny numer czasopis-
ma, a w nim cały szereg ciekawych artyku-
łów, z wykorzystaniem nieznanych źródeł 
i faktów.  romUald mieCzKowsKi

wojna to otwarta rana, 
która krwawi
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Sprzeciwić się bogom, karku przed 
żadnym nie ugiąć; nie kopać już 
rowów w ziemi, nie oddawać złota, 

nie oddawać córek; nie nadstawiać po-
liczka, nie iść na ani jedną więcej wojnę; 
podburzyć także niewierzących... Spo-
sobów na słuszne (zdaniem nielicznych) 
nieposłuszeństwo człowieka jest tyle, ile 
ich zgodnie z duchem swojego czasu wy-
pracowała dana kultura. A też i zawsze 
można odświeżyć te bardziej passé lub 
przeciwnie – podejść do sprawy ekstra-
polując, z wizjonerską przenikliwością.

Weźmy jako przykład Jonasza. Tego 
Jonasza, po którym w świecie non-fiction 
nie było i nie ma śladu. Biblijny ów an-
troponim jednak coś w owym świecie 
oznacza, coś o nim opowiada.

Niesiony porywem autorskiej wyobraźni 
narrator-mitotwórca (kim-
kolwiek był...) zmierzył się 
z tematem nieposłusznego 
proroka i związał z nim już 
na zawsze swoje własne 
(cóż, że bezimienne...) 
losy. Zdolny był, drugiego 
tak ciekawie mówiącego 
o tym, co się nie wydarzy-
ło, szybko nie znajdziesz.

Jonasz zatem... jako 
wyabstrahowany z re-
alnego życia wykwit literackiej hebraj-
szczyzny i hebrajskiej pomysłowości 
teologicznej, jest dla człowieka (tego z krwi 
i kości) istną zagadką.

Jonasz
Swarliwy, tchórzliwy i złośliwy, o byle co 

zazdrosny, zawsze w pretensjach; idący 
w zaparte, przynoszący pecha, życia nie 
lubiący... Każą mu iść w lewo − pójdzie 
na prawo; każą udać się do asyryjskiej, 
nadrzecznej Niniwy − wykupi w portowym 
Jafo bilet okrętowy (w jedną stronę) do 
nadmorskiego Tarszisz na południu. Byle 
tylko nie tam, gdzie trzeba, byle na przekór 
i pod prąd. Ot, i cała ona: wewnętrznie 
sprzeczna, gorsza w tym od zwierzęcej, na-
tura jaką gatunek ludzki (homo sapiens?) 
przynosi z sobą na ten świat.

Jonasz wykupiwszy podróż morską do 
Tarszisz, z każdym przebytym węzłem 
coraz to bardziej oddalał się od wskazanej 
mu losowo – mocą twórczej inwencji bi-
blijnego narratora − Niniwy. Nieszczęsny 

ten, kto podobnie jak on nie wie, co czyni. 
Prędzej czy później wokół kogoś takiego 
rozpęta się piekło. Prędzej czy później 
pozna, czym jest potęga konieczności: 
osaczy go ona, odetnie od lądu, uderzy 
burzą z piorunami, przewróci statek, po-
chłonie żeglarza; przepuści go przez swoje 
wątpia i wydali. Oto czym finalnie okazać 
się może planujący sobie życie człowiek. 

Szczęściem, Jonasz tak marnie nie skoń-
czył. Z matni przeznaczenia, ze śmiercio-
nośnej tej pułapki ktoś go w pomysłowy 
sposób wydobył...

Ryba
Przydenny ów, tęgoskóry, odwiecznie 

żyjący ssak morski miał prawo niejedno 
w życiu widzieć, jak choćby te (wiele nie-
gdyś wyjaśniające) mocarne pale wbite 
w dno morza, podtrzymujące płaski jak 
naleśnik dysk Ziemi...

Jednakowoż w mitycznym (momentami) 
myśleniu Hebrajczyków nie ma miejsca 

na to, by wielka ryba stała się im bogiem, 
jak stała się nim dla Fenicjan i Filistynów, 
a też i (w swoim czasie) dla mieszkańców 
mezopotamskiej Niniwy. Ryba narracyjnie 
powiązana z Jonaszem to nie bóg, nie fili-
styński czy mezopotamski Dagon, bynaj-
mniej. Nie jest ona nawet jakoś szczególnie 
symboliczną. Ma za to walor techniczny, 
użyteczny dla fabuły: jest wehikułem (nie 
trumną) dla Jonasza, przewozi go i jego 
dalsze dzieje opowiadane ku podniesieniu 
serc, tam gdzie należy, czyli do Niniwy.

Autor, narrator i Jahwe
Układacz losów Jonasza − nieznany 

z imienia żydowski pisarz, samozwańczy 
wieszcz mesjańskiej nadziei, gotów był 
(jak się zdaje) dla Jahwe zrobić wszyst-
ko. Wszystko prócz jednego: nie dał by 
Mu mianowicie (nawet na jotę) zmienić 
tego, co przedstawił w opowieści wymy-
ślony przez niego – uzdolnionego autora 
− wszystkowiedzący narrator. Nawet tej 
wieńczącej całość pointy (wyraźnie wa-

kującej jako zakończenie) zapewne nie 
pozwoliłby Nikomu wstawić...

I taki oto − bez korekty, bez zakończenia, 
nie nazbyt natchniony, po ludzku niedo-
skonały, lubujący się w fantasmagoriach 
manuskrypt o Jonaszu, o uczynnej rybie 
i jej gościnnych wnętrznościach, o histo-
rycznie niebyłym nawróceniu pogańskiej 
Niniwy − taki oto gliniany artefakt ujrzał 
światło dzienne w postbabilońskim a pro-
żydowskim (na krótko) rozdziale obiek-
tywnie (?) płynącego historycznego czasu.

Niniwa 
Tylko ktoś taki jak Jonasz, ktoś ze stric-

te literackim, fikcyjnym rodowodem mógł 
dźwignąć (pod presją) ciężar heroicznej misji 
nawróceniowej w królewskiej Niniwie – ka-
piącej złotem, rozpasanej i wyuzdanej stolicy 
siejącego powszechną grozę asyryjskiego 
imperium. Nakłonić tam kogoś (czemuż by 
nie samego króla?) do autorefleksji, otworzyć 
mu oczy na coś lepszego od złota, po czym 

zaaplikować le-
karstwo: post, 
popiół, wór po-
kutny... Śnić tak 
i marzyć o nie-
możliwym każ-
demu wolno...

Jonasz tymcza-
sem – port-pa-
role biblijnego 
autora – po uda-
nej misji i nawró-

ceniu wielkiego miasta czyż mógł on pragnąć 
jeszcze czegoś więcej? Otóż pragnął i domagał 
się, domagał się i pragnął: zemsty! Zemsty 
Jahwe na świeżo nawróconych niewiernych. 
Dyszał nią, widząc już wewnętrznym okiem 
Niniwę martwą. Widział jej mieszkańców 
z całą masą zwierząt, jak gniją wszyscy na 
ulicach miasta, a każdy (i każde) w uszytym 
na własną miarę, szorstkim i zgrzebnym 
worze pokutnym.

Tak oto bohater literacki będący porte-
-parole uzdolnionego biblijnego autora, 
postrzegał w imieniu tegoż okrutną i bez-
względną, usankcjonowaną przez Jahwe 
logikę dziejów. 

*
Historyczną Niniwę wraz z całą Asyrią 

wzmiankowana logika dziejów rozniosła 
w proch i pył. Natomiast Niniwa mitycz-
na? Ta nawrócona przez Jonasza, po czym 
rzucona przez niego Jahwe na pożarcie? 
Och, Niniwa ta – wszak w unikalny sposób 
przez Jahwe oszczędzona − trwać będzie 
wiecznie. 

marzena 
BURCZYCKA-WOŹNIAK

Midrasz o Jonaszu

  Front Sarkofagu Jonasza, Museo Pio Christiano, ok. 280-300 r. FOT. SAILKO / CC BY-SA 3.0
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segregacje
Podobno segregacja ludzi jest niepożądana, a śmieci owszem. 

A jak to wygląda w praktyce? Dawniej segregacja kandy-
datów na ważne stanowiska polegała na tym, że przynajmniej 
ci najgłupsi bywali wykluczani. Obecna dyskryminacja polega 
na wykluczeniu z podejmowania wszelkich decyzji, tych najmą-
drzejszych, żeby nie bruździli. A to tylko początek. Siły postępu 
nie powiedziały jeszcze wszystkiego.

Do roku 2030 ma nastąpić nowy światowy ład, w którym będą tylko 
trzy kasty: właścicieli, nadzorców i kredytobiorców. Właścicielami 
będzie garstka światowych oligarchów, nadzorcami zostaną urzędnicy 
najwyższych szczebli inwigilacji wszelakiej. Pozostałe około 95 procent 

populacji to będą niewolnicy zwani dla niepoznaki kredytobiorcami. 
Własność prywatna w tej najniższej warstwie będzie podlegała bez-
względnej konfiskacie, gdyby komuś udało się coś jednak uciułać. 
Dobra wszelakie zostaną tak skalkulowane, żeby kredytobiorcę 
stać było tylko na wynajem, a nie na kupno czegokolwiek. Pieniądz 
elektroniczny pozwoli na kupowanie tylko tego, co rekomendują 
korporacje. Jeśli uznają, że mamy żywić się spreparowanymi ro-
balami, to tradycyjna hodowla zwierząt nie będzie miała sensu, bo 
za prawdziwe mięso nie da się zapłacić kartą, a gotówki nie będzie. 
Komunistyczne Chiny już wyznaczyły kierunek. Wszyscy będziemy 
bezwzględnie karani drakońskimi grzywnami za naruszenie ja-
kichkolwiek przepisów i nagradzani dyplomami za posłuszeństwo.

Tyle odnośnie do segregacji ludzi, bo segregacja śmieci, to 
już od dawna wielka ściema.

władcy much
Wydana w 1954 roku powieść Williama Goldinga zatytułowana 

Władca much opowiada o rozbitkach, którymi są dzieci na 
bezludnej wyspie. Muszą się jakoś zorganizować, żeby przeżyć. 
Liderem zostaje przypadkowy chłopiec. Ta alegoria wydaje się 
szczególnie trafna w dzisiejszych czasach. Przywódcami świata 
najwyraźniej zostają ludzie przypadkowi, pozbawieni jakichkol-
wiek kwalifikacji, ot tacy władcy much!

Nie znaczy to niestety, że możni tego świata nie mają tu nic 
do powiedzenia. Przeciwnie, zdaje im się, że mając nieogra-

niczone środki finansowe mogą wszystkim innym dyktować, 
jak mają żyć. Wprowadzają chorą neokomunistyczną sześcio-
barwną ideologię czterech liter, straszą klimatem, wirusami 
i czym się da.

Można ulec panice pandemii, czy pandemii paniki, lub innym 
przerażającym emocjom. Uleganie emocjom i ignorowanie 
zdrowego rozsądku, jest warunkiem niezbędnym umożliwia-
jącym im wprowadzenie terroru. Możemy zgodzić się na tę 
nową dyktaturę proletariatu, albo wysłać ten „proletariat” na 
bambus. Jest jeszcze trzecie wyjście – oddać władzę „folwar-
kowi zwierzęcemu”, bo zwierzęta zdają się wykazywać więcej 
zdrowego rozsądku od ludzi.

Quiz
Jak byście odpowiedzieli na takie oto pytania: Czy rzeczywi-

ście co najmniej, co jedną minutę mają miejsce następujące 
zjawiska: ktoś zaraża się COVID-19?, top-korporacja odnoto-
wuje przychód kolejnego miliona dolarów?, Unia Europejska 
uchwala kolejny akt prawny? Załóżmy odpowiedź twierdzącą 
we wszystkich trzech przypadkach. Co z nich wynika?

W przypadku pierwszym nic nie wynika, i to niezależnie od 
tego, czy liczba zakażeń odnosi się do całej Europie, czy tylko 
Polski. Zależy to bowiem od liczby wykonanych testów. Im 
więcej testów, tym więcej pozytywnych wyników. Proste jak 
drut. Z wirusami żyliśmy, żyjemy i żyć będziemy niezależnie od 
pandemii histerii, bo to niezawodni towarzysze życia.

Natomiast histeria pandemii z łatwością może być rozkręcana 
przez tych, którym przynosi to krociowe zyski. Z każdym kor-
poracyjnym milionem my wszyscy biedniejemy i uzależniamy 
się od kaprysów krezusów.

Biegunka legislacyjna Unii Europejskiej jest nieuleczalna, bo ci 
ludzie czymś muszą się przecież zajmować. Przynosi to też czasami 
pożytki mafijnym prawnikom, którzy w milionach tomów akt mogą 
znaleźć lub podrzucić jakieś potrzebne im doraźnie stwierdzenie. Na 
razie, w myśl istniejącego jeszcze prawa „wszystko, co nie zakazane, 
jest dozwolone”. Trzeba zatem zakazać wszelkiej indywidualnej 
inicjatywy, zostawiając tylko wyjątki dla wyjątkowych ludzi, którym 
będzie wolno wszystko. Ich nawet prawa jazdy nie będą obowiązywały.

Na koniec pytanie zasadnicze quizu. Czy świat już stanął na głowie?
Organizator quizu nagród za udział nie przewiduje, chociaż 

od tej reguły mogą być wyjątki.

Cena uchodźcy
Naiwni publicyści pytali dlaczego UE przeznacza na uchodź-

ców z Ukrainy tylko 50 milionów euro, podczas gdy Erdogan 
otrzymał na uchodźców afrykańskich 6 miliardów euro. Czyżby 
Afrykanie wymagali pałaców do zamieszkania? Nie, nie wyma-
gali, więc zostali pozamykani w obozach, żeby się po Europie 
nie rozłazili, kiedy wreszcie dotarło do kanclerz Merkel kim oni 
rzeczywiście są. Pieniądze dla Erdogana nie były darem serca, 
tylko ordynarną łapówą. Ot, i cała różnica.

Ruska swołocz za unijne pieniądze i przy pomocy pożytecznych 
idiotów realizuje swoje sowieckie marzenie o wielkim ZSRR. 
Na czym polega różnica między współczesnymi folksdojczami 
a kremlowskimi pachołkami? Głównie na tym, że ci pierwsi bywają 
sowicie wynagradzani przez Unię Europejską, a ci drudzy często 
trudzą się za „bezdurno”. Taki „człowiek radziecki” wystarczy, 

że bywa wyposażony w pakiet legend, którymi się posługuje, 
uważając je za prawdę historyczną. Bredzi coś o Prasłowianach, 
którymi stali się później Polacy, Czesi i Rosjanie, a tacy Ukraińcy 
nie wiadomo skąd się wzięli, bo legenda o nich nie wspomina.

Z drugiej strony, nadgorliwe dziennikarki przejęły się wywodem 
jakiejś niedouczonej Ukrainki i zaczęły mówić „w Ukrainie”, za-
miast poprawnie po polsku „na Ukrainie”. Często też dopuszczają 
do słowa zaproszonych gości, tak, żeby wszyscy mówią naraz. 
Do tego już się przyzwyczailiśmy. Oni pewnie też już wiedzą, że 
nie mają nic do powiedzenia i nikt ich i tak nie będzie słuchał. 
Jeśli jest to taki przejaw „europejskości” obyczajów, to lepiej 
obejrzeć jakiś serial. Ale i z tym jest kłopot.

W jedną z niedziel TVP1 nadała po sobie odcinki dwóch seriali: 
Winnych, jednego z najgorszych polskich seriali oraz Zniewoloną, 
produkcji ukraińskiej – majstersztyk w swoim gatunku. Może 
niektórzy nie tylko patriotyzmu powinni się od Ukraińców uczyć?

MałGoRZaTa ToDD
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W obchodach święta narodowego 
Republiki Chakasji Czyl Pazy, 

26 marca 2022 roku, wziął udział po-
lonijny zespół „Syberyjski Krakowiak”, 
działający w stołecznej Abakanie.

Nowy Rok – Czyl Pazy (Чыл Пазы, dosł. 
„głowa roku”) jest ważną datą w kalenda-
rzu świąt ludu Khakass, który obchodzony 
jest corocznie w Republice od 1994 roku 
w dniach równonocy wiosennej (21/22 mar-
ca). Spotkanie Nowego Roku wiosną, a nie 
zimą, jak w tradycji europejskiej, wiąże się 
ze starożytnymi ideami o cyklicznej naturze 
czasu, zgodnie z którą rok „rodzi się”, „żyje” 
i „umiera” wraz ze zmianą pór roku. 

„Syberyjski Krakowiak”, który zaprezen-
tował polskie tańce podczas obchodów 
święta, powstał przy Szkole Polonijnej 
w Abakanie podczas Dni Kultury Polskiej, 
w listopadzie 1997 roku. Obecnie Zespół 
składa się z trzech grup wiekowych (dzie-
cięca: 7-12 lat, średnia: 12-15 i dorośli); 
w jego repertuarze są pieśni i tańce różnych 
regionów Polski, m.in. kurpiowskiego, 
kaszubskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, 
mazurskiego, śląskiego, krakowskiego. 

Głównym celem zespołu, który stał się „wi-
zytówką” Kulturalno-Narodowej Organizacji 
Społecznej „Polonia”, jest zapoznanie dzieci 
i młodzieży z polską kulturą i sztuką ludową. 
Członkowie zespołu „Syberyjski Krakowiak” 
aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kul-
turalnych organizowanych na szczeblu re-
gionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Od 2016 roku sale dla Szkoły Polonij-
nej oraz miejscowych zespołów folklory-
stycznych wynajmowane są ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Organizacja polonijna i szkoła ściśle współ-

pracują również z Ministerstwem Kul-
tury Republiki Chakasji. Przykładem tej 
współpracy jest powstałe przy Bibliotece 
– Narodowe Centrum Książki.

Republika Chakasji (pow. 61 569 km2) 
położona jest w południowo-zachodniej 
części Syberii Wschodniej, w lewej części 
basenu Jeniseju, na wysoczyźnie Sajano-
-Ałtajskiej oraz w Kotlinie Chakasko-Mi-
nusinskiej. Obecni Polonusi to głównie 
potomkowie tzw. „starej diaspory” – Po-
laków, którzy trafili na Syberię przed II woj-
ną światową.  andrzej sztUmsKi
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„syberyjski Krakowiak” na Czyl Pazy

Diaspora polska w Federacji Rosyj-
skiej należy do najstarszych na świe-

cie grup polonijnych. Początki polskiej 
obecności na terenie Rosji związane były 
przede wszystkim z obszarem Syberii, 
gdzie Polacy pojawili się już w XVII wieku, 
natomiast w XIX i na początku XX stulecia 
centrami polskiej diaspory stały się Sankt 
Petersburg i Moskwa. Wśród powodów po-
jawienia się polskiej mniejszości na północy 
państwa były przede wszystkim zesłania, 
na przełomie XIX i XX wieku przeważały 
zaś przyczyny zarobkowe i edukacyjne.

Po rewolucji październikowej i wojnie do-
mowej sytuacja Polaków w Rosji całkowicie 
się zmieniła. Znaczna część z nich skorzystała 
z repatriacji prowadzonej w ramach trakta-
tu ryskiego (dotyczy to przede wszystkim 
Syberii), duża grupa pozostała jednak na 
terenach Rosji Radzieckiej. W latach 20.-30. 
XX wieku, mimo stosowania represji wobec 
Kościoła rzymskokatolickiego, władza radzie-
cka sprzyjała różnym formom organizacji 
mniejszości – otwierano szkoły i kluby, uka-
zywała się prasa w języku polskim. Niestety, 
ten krótki okres rozwoju został przekreślo-
ny represjami, których nasilenie nastąpiło 
w latach 1937-1938, co faktycznie oznaczało 
koniec działalności organizacji polonijnych 
i placówek oświatowo-kulturalnych.

W czasie II wojny światowej w wyniku 
czterech deportacji z terenów byłych wo-
jewództw wschodniej Polski w głąb Rosji 
oraz azjatyckich republik ZSRR zostało 
wywiezionych od 800 tys. do 1,2 mln oby-
wateli polskich, w większości Polaków. Po 
II wojnie światowej Polacy, którzy przeżyli 
w ciężkich warunkach na Syberii, mieli pra-
wo do repatriacji, trwającej do 1959 roku. 
Niestety, z tego prawa nie mogli skorzystać 
Polacy posiadający obywatelstwo ZSRR.

Odrodzenie polskości i powstanie odro-
dzonych organizacji polonijnych nastąpiło 
w latach 80.-90. XX wieku dzięki zapocząt-
kowanej przez Michaiła Gorbaczowa poli-
tyce pieriestrojki. Podobnie jak wcześniej 
centrami odrodzonej Polonii stały się Sankt 
Petersburg (wówczas Leningrad), Moskwa 
i Irkuck. W maju 1992 roku na I Zjeździe 
Organizacji Polonijnych w Moskwie z ini-
cjatywy 10. lokalnych organizacji polonij-
nych został powołany Kongres Polaków 
w Rosji. Podstawowymi kierunkami dzia-
łalności organizacji polonijnych w Federacji 
Rosyjskiej są oświata i kultura polska oraz 
odrodzenie bogatych w wydarzenia kart 
z dziejów Polonii rosyjskiej. 

W ciągu ostatnich trzech dekad na terenie 
Rosji powstały polskie szkoły społeczne, 
w niektórych miejscowościach umożliwiano 
nauczanie języka polskiego w szkołach pod-
stawowych i średnich. Odrodzeniu kultury 
sprzyja zainteresowanie Polonii rosyjskiej 

zakładaniem polonijnych zespołów folklo-
rystycznych. Duże znaczenie dla integracji 
środowisk polonijnych w największym 
powierzchniowo kraju świata odgrywają 
media polonijne – nie tylko gazety i czaso-
pisma, lecz również radio i portale interne-
towe. Obecnie mniejszość polska stanowi 
niewielką grupę narodowościową na tle 
innych, licznych mniejszości narodowych. 
Dane statystyczne dotyczące liczebności tej 
mniejszości są dosyć rozbieżne: od 47 125 
osób według spisu powszechnego prowa-
dzonego w Federacji Rosyjskiej (w 2010 r.) 
do 300 tys. osób według szacunków Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”.

Niestety, mimo entuzjastycznego po-
czątku działalności w latach 90. XX wieku 
aktualnie brak jest perspektywy rozwoju 
organizacji mniejszości polskiej w Fede-
racji Rosyjskiej. Związane to jest z obecną 
sytuacją polityczną w Rosji, prowadzoną 
polityką izolacji i nadmierną kontrolą fi-
nansowania z zagranicy rosyjskich orga-
nizacji pozarządowych. Bariery prawne 
w rozwoju polskiej społeczności nasila-
ją szybko postępujące wynarodowienie 
mniejszości polskiej w Rosji. Bez dobrze 
ukierunkowanej pomocy z Polski społecz-
ność polonijna w tym państwie w dłuższej 
perspektywie i w obecnej sytuacji politycz-
nej w Federacji Rosyjskiej skazana jest na 
całkowitą asymilację narodową.

seRGiUsZ LeoŃCZYK
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Grupa Kapitałowa KGHM wspiera działa-
nia polskiego rządu i organizuje pomoc 

zarówno dla uchodźców, jak i mieszkańców 
Ukrainy, którzy walczą z rosyjskim oku-
pantem. W Zagłębiu Miedziowym Spółka 
wspólnie z organizacjami pozarządowymi 
tworzy Centrum Pomocy dla Ukraińców.

– Jako KGHM włączyliśmy się w po-
moc dla Ukrainy i robimy to, co jest w tej 
chwili najbardziej potrzebne. Wspiera-
my uchodźców, ale też organizacje na 
Ukrainie, które dbają o poszkodowanych 
– stwierdza Marcin Chludziński, prezes 
KGHM Polska Miedź S.A.

Kilka ton materiałów dla poszkodowa-
nych w wojnie na Ukrainie trafiło już do 
tamtejszych szpitali. KGHM zaangażował 
się w organizację transportu niezbędnych 
do ratowania zdrowia i życia środków me-
dycznych. Pomoc finansowa na zakup naj-
bardziej potrzebnych materiałów pochodzi 
ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź. 

Miedziowa spółka angażuje się też w po-
moc uchodźcom w Polsce. Lubinpex prze-
kazuje do Caritas produkty spożywcze 
i uczestniczy w organizacji akcji wyda-
wania posiłków na Dworcu Centralnym 
w Warszawie. W ciągu ostatniego week-
endu rozdano ponad tysiąc ciepłych dań.

– Nasza spółka Lubinpex wydaje posiłki 
dla uchodźców na Dworcu Centralnym, 

a wkrótce również na Zachodnim w War-
szawie. Ciepły posiłek jest na wagę zło-
ta. Nasza pomoc potrwa tyle, ile będzie 
trzeba. Planujemy długofalowe wsparcie. 
Dziękuję pracownikom KGHM i wolon-
tariuszom za zaangażowanie i ofiarność 
– dodaje Marcin Chludziński.

Dodatkowo już od kilku dni autobusy 
ze spółek oraz oddziałów KGHM poma-
gają w transporcie uchodźców z granicy 
polsko-ukraińskiej.

Coraz więcej osób trafia na Dolny 
Śląsk – zapraszamy do zgłaszania się 
do Centrum Pomocy. Przypominamy, 
że w Lubinie przy Stowarzyszeniu Cen-
trum Formacji Rodziny utworzone zo-
stało #MyRazem Centrum Pomocy dla 
Ukraińców. Oferowane są tam zarówno 
porady prawne, pomoc tłumaczy, jak 
i zbierane informacje o najpilniejszych 
potrzebach obywateli Ukrainy, którzy 
trafią na Dolny Śląsk. 

Potrzebujący mogą uzyskać informacje 
telefonicznie: +48 511 833 628 (w języ-
ku polskim) i +48 791 069 613 (w języku 
ukraińskim) oraz e-mailowo: pomoc.kghm.
ukr@gmail.com (dla osób ukraińskoję-
zycznych) i pomoc.kghm@gmail.com 
(dla osób polskojęzycznych).

Ponadto KGHM współpracuje z orga-
nizacjami pozarządowymi, które działa-

ją na Ukrainie. Tam przekazywane będą 
darowizny, ale też prowadzone działania 
zapobiegające dezinformacji. Wszystkie 
działania prowadzone są w porozumie-
niu z polskim rządem i będą sukcesywnie, 
w miarę potrzeb rozwijane.

W szeroką akcję pomocy włączają się 
też spółki KGHM: Staropolanka wysyła 
na granicę polsko-ukraińską transporty 
wody butelkowanej, a KGHM Zagłębie 
Lubin organizuje zbiórkę żywności i ar-
tykułów pierwszej potrzeby. Pracownicy 
KGHM zgłaszają chęć swojej pomocy za 
pośrednictwem wolontariatu pracowni-
czego. Wszyscy, którzy chcą zorganizować 
zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, mogą 
napisać na adres: wolontariat@kghm.
com. Na bieżąco będziemy informować 
o aktualnych potrzebach. Prowadzone 
są również zbiórki krwi na rzecz Ukrainy.

– Bardzo dużo zależy od nas. Pomoc 
rzeczowa jest ważna, ale możemy też 
przyjąć uchodźców. Oni potrzebują teraz 
spokoju i bezpiecznego miejsca. Sam 
podjąłem decyzję, że przyjmę osoby 
z Ukrainy. Wiem, że możemy liczyć na 
pracowników KGHM i do takiej aktyw-
ności wszystkich zachęcam – podkreśla 
prezes Marcin Chludziński.

iB, Kghm
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Drodzy Kresowianie i Sympatycy 
Kresów! Stowarzyszenie Pamięci 

Polskich Termopil i Kresów oraz Klub 
Inteligencji Katolickiej w Przemyślu zapra-
szają do udziału w organizowanej zbiórce 
pomocy charytatywnej dla Polaków za-
mieszkałych na Ukrainie poprzez Kościoły 
rzymskokatolickie i Polskie Towarzystwo 
Opieki nad Grobami Wojskowymi we 
Lwowie, z którymi współpracujemy od 
wielu lat. 

Parafie (główne) objęte pomocą charyta-
tywną: Gródek Jagielloński, Lubień Wiel-
ki, Komarno, Błozwa, Czyżki, Grabownica, 
Hałuszczyńce, Podwołoczyska i Polskie 
Towarzystwo Opieki nad Grobami Woj-
skowymi we Lwowie. Adresatem i koor-
dynatorem przekazania pomocy Polakom 
na Ukrainie będą: s. Karolina Słomińska 
z kościoła z Gródka Jagiellońskiego oraz 
ks. dr Michał Bajcar – były proboszcz koś-
cioła w Gródku Jagiellońskim – obecnie 
Błozwa, Czyżki, Grabownica.

Przyjmujemy pomoc charytatywną (żyw-
ność o długim terminie ważności, konser-
wy, kasze, makarony, żywność dla dzieci; 
mleko, kaszki, środki higieny osobistej, 

nową odzież, bielizna i obuwie) w siedzibie 
stowarzyszeń przy Klasztorze Sióstr Bene-
dyktynek w Przemyślu (dawny sklepik) 
w każdą środę godz. 16.00-17.00 i na zgło-
szenie telefoniczne (tel. +48 608 611 549). 

Wpłat z dopiskiem „Pomoc charyta-
tywna dla Polaków na Ukrainie” moż-
na dokonywać na konto Stowarzyszenia 
Pamięci Polskich Termopil i Kresów  

(37-700 Przemyśl, ul. Fr. Dolińskiego 
6/20, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, 
Oddział w Przemyślu, nr rachunku  
50 9096 0004 2015 0084 8543 0001).

W imieniu Polaków na Ukrainie, Bóg 
zapłać za pomoc!

Z kresowym pozdrowieniem  
prezes Stowarzyszenia

sTanisław sZaRZYŃsKi
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