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od naczelnego

Na początku ubiegłego wieku w Wielkopolsce podjęto 
twórcze wyzwanie, któremu nadano nazwę „Ostoja”.
Inicjatorzy tego przedsięwzięcia w odezwie z listopada 

1916 roku stwierdzili: „Zabieramy się do nowego obywa-
telskiego dzieła. Dzięki poczuciu obowiązków wobec 
piśmiennictwa polskiego garść obywateli wielko-
polskich zawiązała w Poznaniu Ostoję – Spółkę 
wydawniczą”. W gronie jej twórców pojawili się 
między innymi Jerzy Hulewicz jako prezes rady 
nadzorczej, dr Marian Głowacki jej sekretarz, Leon 
Malczewski, dr Władysław Hedinger, dr Czesław  
Meissner, Czesław Kędzierski, Eugeniusz Sokołowski, a na 
czele zarządu Bohdan Hulewicz, dr Stefan Michalski 
i dr Józef Kostrzewski. W gronie współpracowników 
był także trzeci z braci Hulewiczów – Witold, który 
wówczas walczył na froncie zachodnim Wielkiej Wojny. 

Oprócz Spółki wydawniczej powołano także dwutygo-
dnik literacko-artystyczny „Zdrój”, na czele którego stanęli: 
Stanisław Przybyszewski, Jerzy Hulewicz i Kazimierz Łuczewski, 
a grono współpracowników zasiliła cała plejada wybitnych ludzi 
pióra i sztuki jak Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Edward Porębowicz, 
Władysław Jarocki, Witold Hulewicz. W odezwie wstępnej 
Przybyszewski nakreślił kierunek: „Z najczystszych źródeł duszy 
polskiej zaczerpnęliśmy nasze pojęcie o Sztuce, a zadaniem 
naszego pisma nie będzie tworzenie rewolucji, ale zadzierzg-
nięcie poszarpanych nici z oną dostojną królewską przeszłością 
w romantyzmie, w której się po raz pierwszy świadomie istota 
Sztuki objawiła” (Prospekt, „Zdrój”. Dwutygodnik ilustrowany, 
poświęcony sztuce i kulturze umysłowej, Poznań 1917).

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza, powstałe sześć lat 
temu w Warszawie, które stawia sobie za cel utrwalanie pamięci 
o Witoldzie Hulewiczu (1895-1941) – pisarzu, poecie, tłumaczu, 
organizatorze życia kulturalnego i wydawcy, współorganizatorze 
Polskiego Radia oraz współtwórcy zarówno poznańskiej „Ostoi”, 
jak i „Zdroju” – między innymi przez prowadzenie działal-
ności edytorskiej, od samego początku snuło plany związane 
z wydawaniem własnego czasopisma. I to, o czym myślano 
przez lata, w lipcu 2020 roku, podczas realizowanego przez 
Stowarzyszenie projektu „Witold Hulewicz on-line” w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury pt. Kultura w sieci, 
przybrało wreszcie konkretny plan. Dzisiaj efekt tych działań 
trafia do Państwa rąk.

Zarówno redakcja czasopisma społeczno-kulturalnego „Osto-
ja. Sztuka • Literatura • Społeczeństwo”, jak i jego wydawca, 
pragniemy nie tyle sięgać do wydarzeń sprzed ponad stu lat, 
przywołując nazwę wielkopolskiej spółki wydawniczej, która 
istniała w latach 1916-1922, ale sięgając do znaczenia tego 
słowa – jako zapewnienia trwałości określonemu porządkowi 
– realizować podobne cele i wyzwania dzisiaj.

19 listopada 1916 roku „Dziennik Poznański” donosił: „Ostoja 
ma na celu bez względu na zyski materialne przyjść piśmienni-
ctwu polskiemu, obecnie ciężko zagrożonemu, w pomoc; pragnie 
ułatwić naszym autorom, którzy wskutek braku nakładców 
w obecnych czasach nie są w stanie się wypowiedzieć; publiko-
wanie swych utworów z działu powieści, poezji, historii, sztuki 
i nauki – w estetycznej i możliwie wytwornej formie; pragnie 

tym samem ożywić ruch wydawniczy i oddziałać na umysłowość 
i twórczość naszego społeczeństwa” (nr 266, s. 6). 

Cele postawione przez naszych poprzedników, pomimo upływu 
wieku, nic nie straciły ze swej aktualności! 

Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej zrozumieć szcze-
gólny napór zła na życie społeczne, walkę człowieka z człowie-
kiem, w którym to starciu zło staje się świadomym i celowym 
programem, ba nawet naukowo i sądownie uzasadnianym; 
w którym zło zaczyna być „normą” człowieczeństwa, a wolność 
podąża w kierunku wolności burzenia, negacji, nihilizmu, aż 

po atak na życie.
Sięgając zatem do przeszłości oraz tego, co stoi u podstaw 
naszej cywilizacji, dajemy naszemu pismu tytuł „Ostoja”, 
gdyż pragniemy w naszych twórczych działaniach oprzeć 
się na trwałych i niezmiennych zasadach: Prawdy, Do-
bra i Piękna. Nie chcemy sztuki i kultury, która z tymi 

pojęciami w dzisiejszym świecie często niewiele już ma 
do czynienia. Chcemy właściwego pojmowania społeczeń-

stwa i roli w nim człowieka. Chcemy – jak mówili nasi 
poprzednicy w twórczym dziele – aby to rodzące się 
dzisiaj wydawnicze przedsięwzięcie, miało na celu, stać 
się istotną „ostoją”, obroną i warowną twierdzą myśli 
polskiej, objawiającej się, czy to w poezji, powieści, 

dramacie, krytyce, historii czy filozofii (zob. „Dziennik 
Poznański”, 11 III 1917).

Redakcja „Ostoi”, która w Roku Witolda Hulewicza – w 125. 
rocznicę jego urodzin – inauguruje swoją działalność, w tym 
duchu zaprasza na łamy nowego czasopisma społeczno-kul-
turalnego, a ludzi pióra do owocnej współpracy.

Warszawa, 26 listopada 2020 

Ireneusz st. BruskI

Ostoja

Do młodych
Szukajcie prawdy jasnego płomienia,
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg!
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg!

Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
Choć rozproszycie legendowy mrok,
Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów, —
Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
Lecz dalej sięgnie ich wzrok.

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach:
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,—
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść:
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi:
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnościach pogasną znów! 
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N iedawno zakończony rok pozo-
stawił po sobie ciężar strachu, 
rozpaczy i beznadziei, a tak-

że wiele osób pogrążonych w żałobie. 
Umieścił on osoby w spirali oddalenia 
i wzajemnej podejrzliwości oraz skłonił 
państwa do wznoszenia barier. 

Połączony świat, do którego byliśmy 
przyzwyczajeni, ustąpił miejsca światu, 
który znów jest rozdrobniony i podzie-
lony. Niemniej jednak następstwa pan-
demii są doprawdy globalne, zarówno 
dlatego, że dotyczy ona w istocie całej 
ludzkości i wszystkich krajów świata, 
jak i dlatego, że wpływa na wiele aspek-
tów naszego życia, przyczyniając się do 
pogłębienia „silnie ze sobą powiązanych 
kryzysów, takich jak kryzys klimatyczny, 
żywnościowy, gospodarczy i migracyjny”. 

Od samego początku stało się bowiem 
jasne, że pandemia będzie miała zna-
czący wpływ na styl życia, do którego się 
przyzwyczailiśmy, i że sprawi osłabienie 
naszych ugruntowanych wygód i pewno-
ści siebie. Wpędziła nas w kryzys, ukazu-
jąc nam oblicze świata, który był chory 
nie tylko z powodu wirusa, ale także 
w środowisku naturalnym, w procesach 
gospodarczych i politycznych, a jeszcze 
bardziej w dziedzinie relacji między-
ludzkich...

Pandemia potężnie skonfrontowała 
nas z dwoma nieuchronnymi wymiarami 
ludzkiej egzystencji: chorobą i śmiercią. 
Właśnie dlatego przypomina o warto-
ści życia, każdego poszczególnego życia 
ludzkiego i jego godności, w każdym 
momencie jego ziemskiej podróży, od po-
częcia w łonie matki do jego naturalnego 
kresu. Niestety, z przykrością zauważam, 
że pod pretekstem zapewnienia rzeko-
mych praw subiektywnych, coraz większa 
liczba ustawodawców na całym świecie 
zdaje się odchodzić od podstawowego 
obowiązku ochrony życia ludzkiego na 
każdym jego etapie...

W obliczu przebiegłego i nieprzewi-
dywalnego wroga, jakim jest Covid-19, 
dostępności szczepionek musi zawsze 
towarzyszyć odpowiedzialne zachowanie 
osobiste mające na celu zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się choroby, poprzez 
niezbędne środki zapobiegawcze, do któ-
rych przyzwyczailiśmy się w minionych 
miesiącach. Fatalne w skutkach byłoby 

pokładanie zaufania jedynie w szczepion-
ce, jak gdyby było to panaceum, które 
zwalniałoby nas od stałego zaangażowa-
nia poszczególnej osoby na rzecz zdrowia 
swojego oraz innych. Pandemia pokazała 
nam, że nikt nie jest samoistną wyspą, 
przywołując słynne słowa angielskiego 
poety Johna Donne’a, że „śmierć każdego 
człowieka umniejsza mnie, albowiem 
jestem zespolony z ludzkością”...

Cel opanowania koronawirusa do-
prowadził wiele rządów do przyjęcia 
środków ograniczających swobodę prze-
mieszczania się, które od kilku miesię-
cy prowadzą do zamykania placówek 
handlowych i ogólnego spowolnienia 
działalności produkcyjnej, co ma po-
ważne następstwa dla przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich, dla zatrud-
nienia, a w konsekwencji dla życia rodzin 
i całych grup społecznych, zwłaszcza 
tych najsłabszych.

Wynikający z tego kryzys gospodarczy 
uwypuklił inną chorobę, która dotyka 
nasze czasy: gospodarkę opartą na wy-
zyskiwaniu i marnotrawieniu zarówno 
ludzi, jak i zasobów naturalnych. Zbyt 
często zapominaliśmy o solidarności 
i innych wartościach, które pozwalają 
gospodarce służyć integralnemu rozwo-
jowi ludzkiemu, a nie interesom party-
kularnym, i traciliśmy z oczu społeczną 
wartość działalności gospodarczej oraz 
powszechne przeznaczenie dóbr i za-
sobów.

Obecny kryzys jest zatem dobrą okazją 
do ponownego przemyślenia relacji mię-
dzy człowiekiem a gospodarką. Potrzebny 
jest rodzaj „nowej rewolucji kopernikań-
skiej”, która odda gospodarkę na służbę 
człowieka, a nie odwrotnie, „zaczynając 
badać i praktykować inną ekonomię, 
taką, która ożywia, a nie zabija, włącza 
a nie wyklucza, humanizuje a nie od-
człowiecza, troszczy się o stworzenie, 
a go nie ograbia”... (Lettera per l’evento 
„Economy of Francesco”, 1 V 2019).

Pandemia, która zmusiła nas do długich 
miesięcy izolacji i często samotności, 
wydobyła na światło dzienne zapotrze-
bowanie każdego człowieka na ludzkie 
relacje. Mam na myśli przede wszystkim 
studentów i uczniów, którzy nie mogli 
regularnie uczęszczać do szkoły lub na 
uczelnię. [...] Ponadto wzrost liczby osób 

uczących się na odległość doprowadził 
również do większego uzależnienia dzieci 
i nastolatków od Internetu i ogólnie od 
wirtualnych form komunikacji, czyniąc 
je bardziej podatnymi na zagrożenia 
i nadmiernie narażonymi na działalność 
przestępczą on-line. Jesteśmy świadkami 
czegoś w rodzaju „katastrofy edukacyj-
nej”, wobec której nie możemy pozostać 
bezczynni, dla dobra przyszłych pokoleń 
i całego społeczeństwa...

Długie okresy kwarantanny pozwoli-
ły również na spędzanie więcej czasu 
w gronie rodzinnym. Dla wielu był to 
ważny czas ponownego odkrycia naj-
droższych relacji. [...] Nie każdy jednak 
potrafił spokojnie żyć we własnym domu, 
a w niektórych przypadkach wspólne po-
życie przerodziło się w przemoc domową. 
Zachęcam wszystkich, władze publiczne 
i społeczeństwo obywatelskie, do wspie-
rania ofiar przemocy w rodzinie: nie-
stety, wiemy, że to kobiety, często wraz 
z dziećmi, muszą płacić najwyższą cenę.

Potrzeba powstrzymania rozprzestrze-
niania się wirusa miała również kon-
sekwencje dla różnych podstawowych 
wolności, w tym wolności wyznania, 
poprzez ograniczenie kultu religijnego 
oraz działalności edukacyjnej i chary-
tatywnej wspólnot wiary. Nie należy 
jednak zapominać, że wymiar religijny 
stanowi podstawowy aspekt osobowości 
ludzkiej i społeczeństwa, którego nie 
można anulować; i że pomimo wysiłków 
podejmowanych w celu ochrony życia 
ludzkiego przed rozprzestrzenianiem 
się wirusa, nie można uznać wymiaru 
duchowego i moralnego osoby za drugo-
rzędny względem zdrowia fizycznego [...].

Rok 2021 to czas, którego nie można 
zmarnować. I nie będzie on zmarnowany 
zależnie od tego, na ile będziemy umieli 
współpracować z hojnością i zapałem. 
W tym kontekście uważam, że brater-
stwo jest prawdziwym lekarstwem na 
pandemię i na wiele nieszczęść, które 
nas dotknęły. Braterstwo i nadzieja są 
jak leki, których potrzebuje dzisiaj świat, 
na równi ze szczepionkami.

PP. FRANCISZEK

   Całe wystąpienie papieża Franciszka  
z 8 lutego 2021 roku na stronie:  
www.vatican.va

Prawdziwe lekarstwo 
na pandemię
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Nagroda im. Witolda Hulewicza
Edycja XXV

„Po dziesięciu miesiącach heroicznego męczeństwa został rozstrzelany w Palmirach 
o świcie 12 czerwca 1941 roku. Tak zginął tłumacz i przyjaciel Rilkego, jednego z największych 

mistrzów mowy niemieckiej, autor pięknej, pełnej uwielbienia książki o jednym 
z największych kompozytorów niemieckich – Beethovenie”.

Jan Parandowski

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość wręczenia dorocznych

Nagród imienia Witolda Hulewicza

Uroczysta Gala odbędzie się 4 czerwca 2021 roku (piątek)
o godzinie 17.00

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 87/89, aula Domu Literatury

PATRONI hONOROWI

MARSZAŁEK WOJEWóDZTWA 
MAZOWIECKIEGO
ADAM STRUZIK
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Anna i Piotr
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Cyprian Kamil Norwid, 
Stefan Kardynał Wyszyński,  
Krzysztof Kamil Baczyński,  
Stanisław Lem 
i Tadeusz Różewicz zostali 
uhonorowani przez Sejm 
RP patronami 2021 roku. 
Równocześnie ustanowiono 
bieżący rok – Rokiem 
Konstytucji 3 Maja.

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) 
– wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik 
i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. 
W swojej twórczości odwoływał się do 
narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, 
a zarazem był odważnym nowatorem. 
Twórczy wkład Norwida w nowoczesną 
polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, 
jest ogromny, na wielu polach decydujący. 

Stefan Kardynał Wyszyński (1901- 
-1981) – głosiciel uniwersalnych wartości 
chrześcijańskich i mąż stanu. Występo-
wał w imieniu Ojczyzny, domagając się 
od komunistycznych władz poszanowa-
nia wolności religijnej i broniąc polskiej 

kultury. W swoim nauczaniu podkreślał 
konieczność zrozumienia znaczenia wol-
ności Narodu, która dla każdego obywatela 
winna być wielkim dobrem i rzeczywistą 
własnością. Wolność Narodu była dla Pry-
masa Tysiąclecia priorytetem działalności 
kapłańskiej i społecznej.

Krzysztof Kamil Baczyński (1921- 
-1944) – jeden z najwybitniejszych poe-
tów pokolenia Kolumbów. Pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem AK, a dwa lata temu 
Krzyżem Komandorskim OOP za wybitne 
zasługi dla niepodległości Rzeczypospo-
litej oraz osiągnięcia w działalności na 
rzecz rozwoju polskiej kultury i sztuki. 
Jednocześnie Sejm RP postanowił oddać 
hołd innym przedstawicielom poetów 
pokolenia Kolumbów poległym w trakcie 
okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gaj-
cemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi 
Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu 
i Andrzejowi Trzebińskiemu.

Stanisław Lem (1921-2006) – najwy-
bitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki 
i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science 
fiction na świecie, autor m.in. Cyberiady, 
Solaris czy Bajek robotów. W swoich roz-
ważaniach nad kondycją współczesnego 
człowieka, skutkami postępu technicz-

nego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele 
zagadnień fundamentalnych dla kultury 
i myśli współczesnej; przestrzegał przed 
negatywnymi skutkami technicznego roz-
woju cywilizacji, a jego prace teoretyczne 
i prognozy futurologiczne mają znaczący 
wpływ na definiowanie miejsca ludzkości 
we wszechświecie i prognozowanie jej losu.

Tadeusz Różewicz (1921-2014) – wybit-
ny polski poeta, dramaturg, prozaik i scena-
rzysta, głęboko związany z losem pokolenia 
wojennego, baczny obserwator życia codzien-
nego, społecznego i politycznego. Filozoficzna 
i egzystencjalna głębia obecna w twórczości 
Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki 
czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego 
świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać 
na współczesną literaturę polską.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 
2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. 

Uchwalony w 1791 roku przez Sejm Króle-
stwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego akt wprowadził trójpodział władzy, 
niósł gwarancje swobód obywatelskich, 
tradycje chrześcijańskie, tolerancję i war-
tości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie 
i druga na świecie Ustawa Rządowa stano-
wiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz 
zrozumienia spraw obywatelskich i spo-
łecznych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
„świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja 
jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, 
oddając hołd wszystkim, którzy przyczyni-
li się do powstania tego wiekopomnego 
aktu – myślicielom politycznym, posłom 
na Sejm Czteroletni, przedstawicielom 
ówczesnego obozu patriotycznego oraz 
pokoleniom Polaków, których niezłomna 
walka pozwoliła na przetrwanie lat niewo-
li i odzyskanie niepodległości, zachęca do 
refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 
3 Maja współcześnie” czytamy w uchwale 
sejmowej. ISB, SEJM.GOV.PL
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Kochani moi!
Zgromadzeni w Bazylice Świętokrzyskiej
i przy głośnikach radiowych.
Stęskniłem się za Wami!
Wybaczcie mi
mój chrypliwy głos,
a może to mój łabędzi śpiew?
Słuchajcie więc tego,
co mówi moje serce.
Warszawo, Ty moja, Warszawo!
Czy ja Cię jeszcze zobaczę?
Warszawo ma (por. Z. Mrozowska).
To tylko serce płacze.

Dziś szesnasty dzień sierpnia,
więc Powstanie trwa.
Słyszę jeszcze rozpacz syren.
Godzina „W”. Zaczęło się.
Zaglądam w podwórka
umierającej Warszawy.
Tam modlą się i płaczą nad mogiłami

tych, co szli na śmierć po kolei
jak kamienie przez Boga
rzucone na szaniec (J. Słowacki).
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
o Jezu, pociesz nas!
Słyszysz płacz Matki?
Zanim padłeś jeszcze ziemię
przeżegnałeś ręką,
czy to była kula, synku,
czy to serce pękło? (K.K. Baczyński)
Serce pękło!
Musiało pęknąć.
Jak się tak kocha?
Warszawo, Ty moja, Warszawo.

Tam przy Grobie Nieznanego Żołnierza
słyszę głos Orlątka.
Wsłuchaj się, Warszawo!
Mamo, czy jesteś ze mną?
W oczach mi jakoś ciemno…
Jam walczył, tak jak starsi…
Mamo, chwal (zob. Artur Opman).
Tylko mi Ciebie, Mamo,
tylko mi Polski żal.
Mamo!

Czy nie zginęła?
Nie płacz, synku,
Póki wiara w sercach żyje,
póki wierna Wisła płynie,
nie zginęła i nie zginie,

Synku!
Póki Chrystus będzie wołał:
Sursum Corda Warszawiacy
to Warszawa będzie wolna,
będą wolni i Polacy.
Ale gdy już ubierają Chrystusa w maskę
i tęczową flagę,
to chyba początek końca.
Larum grają!
I coś Ty zrobił
najgłupszy z siepaczy?

Księże!
On się nawróci
i Bóg mu przebaczy (A. Mickiewicz).
Za dużą masz pamięć,
a zbyt mały rozum (Zb. Herbert).
Czym ty myślisz,
skoro rozum nie urósł?

Warszawo, Ty moja, Warszawo!
 BP JóZEF ZAWITKOWSKI
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Nie wiem.
Zbrodniarzem jesteś,
czy bohaterem?
Ocalasz czy gubisz
Pospolitą Rzecz (Cz. Miłosz).
Takeś ty się odczłowieczył.
Czyżbyś zszedł aż do rzędu
człekokształtnych?

Lecz jeśli tli się w tobie jeszcze
ikra człowieczeństwa,
to pamiętaj prośbę
poczciwego Adama Asnyka:
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
choć macie sami doskonalsze wznieść,
na nich się jeszcze święty ogień żarzy
i miłość ludzka stoi tam na straży,
i wy winniście im cześć!
Przecież jesteś ochrzczony,
tylko kto cię tak oszpecił, człowieku?
Ja Ci nie ubliżam,
ja Cię nie straszę.
Ja tylko przypominam.
Słuchaj!
To mówi Pan, Bóg nasz:
Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy,
ani cudzołożnicy…
ani mężczyźni współżyjący ze sobą,
ani rozwiąźli, ani bluźniercy
nie odziedziczą Królestwa Bożego 
(por. 1 Kor 6,9).
I jeszcze mocniej:
Rozpustników i cudzołożników
spotka surowy sąd Boży (Hbr 13,4).
Pamiętaj też, że twoje ciało,
nawet na tęczowo oszpecone,
jest Świątynią Boga,
więc uważaj!
Kto zniszczy tę świątynię
ręką Boga wzniesioną,
tego zniszczy sam Bóg (1 Kor 6,19).
Pogruchoce Was Pan Bóg
jako ten gliniany garniec  
(ks. P. Skarga).
Ja nie straszę,
ja tylko przypominam,
że to mówi Bóg,
ale ty nie wierzysz w Boga,
bo ośmieliłeś się wejść
na krzyż Chrystusa.
Ośmieliłeś się wejść do Sejmu,
do świątyni prawa,
gdy Prezydent mówił:
Tak mi dopomóż Bóg?
Skąd ty jesteś, dziecko?
Przecież nie z Warszawy.
Biada tym,
którzy Ci płacą.
Dla nich tylko kamień młyński
i głębokości morza (por. Mt 18,6).
Ja nie straszę.
Ja tylko przypominam,
że to mówi Pan.
Będzie kiedyś taki Marsz Równości,

w którym będziesz krzyczał
jak tęczowy Pankracy:
Galilejczyku, zwyciężyłeś! (Z. Krasiński)
No i po co tyle było krzyku?
Dziecko wyspowiadaj się
i wróć na procesję
Bożego Ciała.
Tam są piękni ludzie,
którzy pachną Komunią Świętą,
a ty cuchniesz grzechem.
Panie Prezydencie z Małżonką.
Za białoczerwone warszawskie kwiaty.
Dziękujmy!
To więcej znaczyło dla Polaków
niż moich 77 kazań.

***
A ja idę na Pragę,
do katedry świętego Floriana,
tam ksiądz Ignacy Skorupka
mówi do akademików
i chłopców z gimnazjów
kazanie przed Bitwą Warszawską:
Chłopcy!
Czekają Was jeszcze ciężkie ofiary...
ale w dzień naszej Królowej
losy odwrócą się w naszą stronę,
wtedy zwycięstwo będzie 
Waszym udziałem.
Wyspowiadałem się...
Dług za szkołę
spłacam swoim życiem.
Za wpojoną mi
miłość do Ojczyzny,
płacę miłością serca...
Pochowajcie mnie
w albie i w stule.
Boże wystarczy!
Bo serce nie wytrzyma.
O, jak nam dziś brak, wodza,
kapłana i proroka (por. Dz 3,25).
Pójdę też na Plac Zamkowy.
Tam przy kolumnie Zygmunta
słyszę jeszcze
wybuchy bomb spod Radzymina,
ale słyszę też modlitwę Warszawy:
Święty Boże...
od powietrz, głodu
ognia i wojny,
wybaw nas Panie!
Ja nigdy w życiu
nie widziałem takiej modlitwy,
jak w Warszawie – wyzna gen. 
Weygand.
Słyszę rachunek sumienia,
który nam czynią biskupi
przed generalnym rozgrzeszeniem,
bo jutro będzie rzeź w stolicy:
Przypomnijmy sobie, Bracia,
Czyśmy... nie dali światu zgorszenia
przez nasze partyjne
i narodowe waśnie?
Zamiast Polskę budować,
tośmy Ją rozdzierali

i ducha w niej kurczyli...
Poświęćcie dla Ojczyzny
partyjne zawiści,
wszelkie żądze panowania,
wszelkie jątrzenia i kwasy...
a z ofiarą całopalną
połączmy się, Bracia, w modlitwie...
To powinni czytać w Sejmie.
Ojcze Święty!
W tak wielkiej chwili prosimy Cię
módl się za Polskę,
błogosław Polsce.
A do Biskupów chrześcijańskiego świata
Polscy Biskupi wołali:
Nie o pieniądze Was prosim, Bracia,
ale o szturm do Boga,
o modlitwę za Polskę.
Niech ta modlitwa ocuci
sumienie narodów,
bo sumienie to w Europie
zamarło.
Oj, zamarło!
Zardzewiało,
zgniło!

Eminencjo, mówił Marszałek:
Ja nie wiem,
jak myśmy
tę bitwę wygrali?
Ja wiem:
Tam pod Ossowem poległ 
ksiądz Skorupka.
Zawołaniem: Za Boga i Ojczyznę!
Zagłuszył zamęt walki.
I poszli.
Przecież to jeszcze dzieci.
Nikt nie zauważył
jak potknął się ksiądz.
Na drugi dzień po odparciu bolszewików
płk Dobrowolski przeglądał pole bitwy
i zapisał tak:
Zobaczyłem na ściernisku przy miedzy,
pośród niezebranych snopów,
martwe ciało księdza.
Leżał twarzą do ziemi,
był w komży,
we fioletowej stule,
w ręku trzymał krzyż,
miał roztrzaskaną czaszkę.
Za Boga i Ojczyznę!
O, Boże!
Lesie pamiętasz?
Piasku pamiętasz?
Wisło pamiętasz? (por. K.K. Baczyński)
Warszawo pamiętaj!
To był Cud nad Wisłą!
Matka Boża Łaskawa nas osłaniała.
Europo pamiętaj!
Pamiętajcie bezbożni i bogaci
mocarze UE.
Od stu lat,
chodzilibyście w sowieckich kufajkach,
gdyby nie wiara, modlitwa i męstwo
naszych Ojców.
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Bitwa Warszawska

Nie straszcie nas,
że odbierzecie nam pieniądze.
Niech bezbożni, nie uczą 
nas praworządności.
Uważajcie na samych siebie, byście 
nie popadli
w nowe niewole i jasyry,
a to już się zaczęło.
Hanibal, ante portas!
I w Grenadzie zaraza!

***
Proszę księdza, więc co będzie z nami?
Nie lękajcie się! (Mt 17,7)
Bądźcie mocni w wierze! (1 P 5,9)
Gdy słuchałem dzisiejszej Ewangelii
to mi się zdaje, że to moja mama 
tak prosi:
Panie,
dziecko moje jest przez diabła dręczone!
Uzdrów je!
Ale Ty jesteś obca.
Ja nie mogę synowskiego chleba
rzucać psom.
A ja myślałam, żeś Ty dobry 
i miłosierny,
a Ty potraktowałeś mnie jak sukę.
Jednak, nie ustąpię Ci!
Zobacz, ile okruchów chleba
spada ze stołu Twoich synów,
to zlituj się i pozwól je
pozbierać szczeniętom.
Chyba wzruszył się tym
mój Pan i mój Bóg.
Popatrzył na Warszawę,
popatrzył ma nas
w kościele Świętego Krzyża
i przy głośnikach radiowych,
i powiedział:
Ja takiej wiary
wśród Was nie widziałem.
Mama, idź do domu, Twoje dziecko
jest zdrowe (zob. Mt 15,21-28).
Więc i ja wołam od Świętego Krzyża,
Warszawo!
Spałaś, gdy barbarzyńcy
profanowali Chrystusa,
już nie czerwoną,
ale tęczową flagą?
Nie ma już Warszawskich Dzieci,
co poszły w bój.
A miałaś być
nieujarzmiona i wolna.
Takeś mi się popsowała,
Warszawo ma!
Ale są obrońcy Krzyża,
Chrystusa i Jego Matki.
Vivat Polonus,
unus defensor Mariae!
Niech żyje Polak,
jedyny obrońca Maryi (A. Mickiewicz).
Matko Boska z Nazaretu,
z Częstochowy i z Warszawy!
O Łaskawa i Zwycięska

uczyń nowy Cud nad Wisłą:
Spraw, aby Polska za Twą przyczyną
stała się jedną, zgodną rodziną.
Norwidowa Prząśniczko!
Rany podstępnej nienawiści
zabliźnij jak pole
kwitnącym lnem (K. Iłłakowiczówna).
Daj nam Matko taką Warszawiankę,
ale z wiarą Kananejki.
Daj nam, Matko Boska, 
takiego kapłana,
ale z wiarą księdza Skorupki,
a stanie się Cud nad Wisłą
i ustanie już nie czerwona,
ale tęczowa pandemia.
Ojcze Święty, Janie Pawle II – święty!
Zobacz, co się z Polską stało.
Janie Pawle teraz przyjdź.
Słowa Twoje zamień w czyn.
Niech zadrży ziemia,
zagra róg,
bo nic nad Boga (W. Poll)
i Któż jak Bóg?!
Księże Prymasie Tysiąclecia,
czy ja doczekam Twej beatyfikacji?
Kiedy kościół powie, że jesteś święty?
Przyjdź i powiedz jeszcze raz,
na Wiejskiej i w Brukseli:
Non possumus!
Panowie, dalej nie możemy!
Kocham Polską bardziej,
niż własne serce!
Wtedy spadną maski,
niech zapełnią się kościoły,
niech wrócą rodzice do pracy,
a dzieci do szkoły.
Księże Prymasie!
Teraz przyjdź i stań po naszej stronie.
Jeszcze raz nas przeprowadź,
przez Morze, ale już nie Czerwone!

***
Kochani moi!
To niezwykła dygresja
w moim kazaniu.
W niedzielę, 20 września w tym roku
będziemy dziękować Bogu,
Ludziom Solidarności,
za 40 lat Mszy Świętych radiowych.
Będziemy dziękować
Księżom Misjonarzom od Świętego Krzyża
w Warszawie.
Wszystkim Kaznodziejom, Muzykom,
Ludziom Polskiego Radia
i Ludziom Radia Maryja.
Przez Was i z Wami
modli się cała Polska,
a niedziela stała się Dniem Świętym.
Ja zaś zwracam się dziś
do Czcigodnego Prałata
Księdza Wiesława Kądzieli.
Wiesiu Kochany!
Czterdzieści lat w tej Świątyni
śpiewasz pieśń nową Bogu na chwałę
i ludziom na pocieszenie.
Dziękujemy Ci i prosimy,
zaśpiewaj jeszcze raz Miastu i Światu:
Póki Chrystus będzie wołał:
Sursum corda – Warszawiacy,
to Warszawa będzie wolna,
będą wolni i Polacy.
Aby Chrystus mógł o nas powiedzieć:
O, Warszawo!
Wielka jest Twoja wiara! (Mt 15,28)
I stanie się wtedy
drugi Cud nad Wisłą
i odmieni się oblicze Tej Ziemi.
Tak ufam.
Amen.

BP JÓZEF ZAWITKOWSKI

Kazanie radiowe wygłoszone w Bazylice Świętokrzyskiej w Warszawie, 16 sierpnia 2020 
roku. Jedno z ostatnich publicznych wystąpień biskupa Zawitkowskiego, laureata Wielkiej 
Nagrody Honorowej im. Witolda Hulewicza za kontynuację idei Kazań Sejmowych ks. Piotra 
Skargi (2012), który 29 października tegoż roku odszedł do wieczności. 
Requiescat in Pace!
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Tytuł wykładu podpowiedział mi Ju-
liusz Słowacki pisząc w Odpowiedzi 
na artykuł pana ZK: „Kordyan 

świadczy, żem jest rycerzem tej nadpo-
wietrznej walki, która się o narodowość 
naszą toczy”. Tymi słowami zwrócił uwagę 
na to, że każdy czyn, walka, praca, dzieło 
sztuki ma wymiar podwójny: naziemski 
i nadpowietrzny, materialny i duchowy.

Gdy mówimy o Bitwie Warszawskiej 
mówimy o zwycięstwach niemożliwych, 
wręcz cudownie odniesionych i kilku sfe-
rach, i w kilku wymiarach.

1. W sferze geografii, tej politycznej 
– stworzone zostało nowe państwo, 
państwo, którego nie było na mapie. Je-
śli kto chce w tym miejscu wprowadzić 
korektę, że nie stworzone, tylko wskrze-
szone po 123. latach niewoli – zgoda, ale 
wskrzeszenie bywa najtrudniejsze. 

Należy przypomnieć zasługi Piłsudskie-
go, który walce o niepodległość poświęcił 
całe życie. Poczynając od szkolnej kon-
spiracji w wileńskiej „Spójni” poprzez 
udział w spisku niedoszłych carobójców, 
poprzez Sybir i rosyjskie więzienia – do 
działalności w PPS. 

W tym miejscu trzeba się zatrzymać. 
Piłsudski wprawdzie nie stworzył tej partii, 
gdy powstawała tworzył lokalną konspi-
rację na Litwie – ale on przestawił ruch 
socjalistyczny z kierunku internacjonali-
stycznego na narodowy, niepodległościo-
wy. Trafnie odczytał znaki społecznych 
przemian: oto powstawała nowa siła, nowa 
klasa – proletariat wielkomiejski. Na nich 
postawił, do nich docierał z propagandą 
drukując pismo „Robotnik”. Po opadnię-
ciu fali ruchów robotniczych postawił na 
nowe pokolenie – w oparciu o nie bu-
dował ZWC, stowarzyszenia strzeleckie 
i Legiony. Gdy zaborcy się wykrwawili 
– na terenie Polski były już siły zdolne ją 
opanować i zorganizować. Cud powstania 
nowego państwa był efektem żmudnej, 
kilkudziesięcioletniej pracy. Po drodze: 
stał się cud równie ważny – zwycięstwo 
nad najsilniejszym z zaborców

2. W sferze wielkiej strategii – zwy-
cięstwo nad Rosją. Na uwagę zasługuje 
strategia – do pewnego momentu... przez 
zaniechanie. Walki z Rosją zaczynają się 
w końcu 1918 roku walkami o Wilno. „Sa-
moobrona” walczy z postępującymi na-
jeźdźcami, ale i z wewnętrznymi zdrajcami 
– komunistyczną „piątą kolumną”, która 
uwiła sobie nie gniazdo a twierdzę we „Wro-
nim gnieździe” (rejon ulicy Wroniej 3).  

Potem następuje okres walk lokalnych, 
pierwsze zwycięstwa regularnego Woj-
ska Polskiego pod Berezą Kartuską i pod 
Mostami. Przesuwamy, a właściwie roz-
budowujemy Państwo Polskie na Wschód. 
I tutaj czeka pułapka – nacisk aliantów, 
by wspomóc Denikina (Karzeł i olbrzymy 
– wywiad dla St. Laudańskiego1). 

3. W sferze wielkiej taktyki (nie ma 
takiego terminu, lecz tradycyjnie rozumia-
na taktyka to za mało, używa się czasem 
określenia: szczebel operacyjny – ten byłby 
adekwatny) – pokonanie kilkakrotnie 
większych sił (97-127 lub 127-795) me-
todą odwrócenia kierunku wojny, symbo-
licznie mówiąc metodą odwrócenia mapy.

Na Warszawę naciera front Zachodni 
Michaiła Tuchaczewskiego, w którego skład 
wchodzi pięć armii: od południa: Grupa 
Mozyrska, a nad nią w kolejności armie: 
XVI – Nikołaja Sołłoguba, III – Władimira 
Łazariewicza, XV – Augusta Korka i IV 
– Aleksandra Szuwajewa, osłaniana od 
północy przez konny Korpus Gaj-Chana. 
Dojścia do stolicy bronił dowodzony przez 
Hallera Front Północny (60-80 tys. żołnie-
rzy, z czego na 5. Armię Władysława Sikor-
skiego przypadało 22 tys., a na 1. Armię gen. 
Franciszka Latinika zaś 39 tys. żołnierzy 

Bitwa Warszawska (nazywana też Cudem nad Wisłą) – bitwa stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny  
polsko-bolszewickiej. Uznana za 18. na liście przełomowych bitew w historii świata. Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski 
(zdaniem niektórych historyków gen. Tadeusz Rozwadowski). Decydująca bitwa tej wojny zdecydowała o zachowaniu niepodległości 
przez Polskę i nie rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego 
oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym 
związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy. 26 sierpnia 2020 w Belwederze odbyła się konferencja pt.  
„Znaczenie Bitwy Warszawskiej”. Prezentujemy skróconą wersję wykładu dr. Bohdana Urbankowskiego. 

BOHDAN URBANKOWSKI

Naziemne i nadpowietrzne 
zwycięstwo
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na kanwie polskich dziejów

rozmieszczonych od ujścia Bzury do ujścia 
Pilicy. Armię gen. Roji stojącą na zachód od 
Wisły na odcinku: Dęblin-Karczew można 
w tych rachunkach pominąć – nie wzięła 
udziału w walkach). Do obrony stolicy – 
wliczając młodzież akademicką, skautów, 
służby miejskie i grupy ochotników mógł 
zorganizować do 50 tys. ludzi – nie za bar-
dzo nadających się do walki.

Ale w tajemnicy nie tylko przed wrogiem, 
ale i przed własnymi obywatelami (zwłasz-
cza rozhisteryzowanymi warszawiakami!) 
w rejonie Wieprza rozbudowywany był 
Front Środkowy Rydza Śmigłego, któ-
ry przeistoczy się w Armię Manewrową. 
Dowództwo obejmie osobiście Piłsudski. 

Na południe od tego teatru wojny do 
starcia szykowały się: Front gen. Wacława 
Iwaszkiewicza na który następował 
Front Południowo-Zachodni Alek-
sandra Jegorowa ze Stalinem jako 
komisarzem politycznym. Uprze-
dzając zarzut jakoby z winy Stalina 
front ten nie pomógł Tuchaczew-
skiemu wyjaśnijmy, że miał on inne 
zadanie: marsz przez Lwów i Kraków 
na Węgry, Czechy i do Austrii. Ten 
marsz został zatrzymany w Zadwórzu 
pod Lwowem, za cenę śmierci 318 pol-
skich Termopilan; marsz wydzielonej zbyt 
późno Konarmii Budionnego skończył się 
nieudanym atakiem na Zamość i porażką 
pod Komarowem. Z liczącej około 30 tys. 
ludzi, wzmocnionej lotnictwem i artyle-
rią armii – do Rosji przebiło się 2-3 tys. 
uciekinierów. 

Geniusz Piłsudskiego przejawił się 
w tym, że potrafił odwrócić kierunek woj-
ny, symbolicznie można powiedzieć, że 
odwrócił o 90 stopni mapę. Z tej perspek-
tywy można było dostrzec pięć ogromnych. 
lecz pełznących daleko od siebie węży. 
Gdy dopełzną do rejonu Warszawy – będą 
już nie do pokonania. Rzecz w tym, by 
rozcinać i niszczyć je kolejno, tak szybko, 
by nie zdążyły się połączyć. 

Można rzucić genialną myśl, lecz skąd 
wziąć siły, by taki plan wykonać. W tym 
momencie Piłsudski wpadł na myśl, że 
skoro nie ma żadnych rezerw, żadnych 
innych żołnierzy – to musi przerobić tych, 
którzy są, którzy właśnie uciekają przed 
bolszewikami. Ofensywa, która ruszyła 
16 sierpnia zaczęła się wcześniej od de-
filady w Firleju. Uchwycił to trafnie gen. 
Weygand pisząc: „W ciągu trzech dni, 
które marszałek Piłsudski spędził wśród 
wojsk IV armii, zelektryzował je; przelał 
z własnej duszy w dusze walczących ufność 
i wolę pokonania wszelkich przeszkód. 
Nikt poza nim nie mógł tego dokonać. Pod 
żadnym innym dowódcą wojska polskie nie 

dokonałyby z tym uniesieniem zażartym 
tej ofensywy, która miała doprowadzić je 
w ciągu kilku dni aż do niemieckiej grani-
cy, przedzierając z boku i rozwalając siły 
czterech armii sowieckich, które dopiero 
co miały się za zwycięzców”. 

Piłsudskiemu udało się stworzyć pięść 
uderzeniową – najsilniejszą na froncie. 
Na ogół podaje się liczbę 44 tys., to rymu-
je się z poezją wieszczów (sam Piłsudski 
liczył siły gotowe do walki na 42 tys. 700 
bagnetów i 3 tys. szabel). W rzeczywistości 
żołnierzy było więcej, a wliczając łączność, 
służby sanitarne, zaopatrzenie, a także 
maruderów i ochotników, nawet od 80 

do 100 tys. ludzi. Pierwsza na drodze, tzw. 
grupa Mozyrska, była zbieraniną oddziałów 
liczących 12-14 tys., największa z wrogich 
armii – XVI Armia Sołłoguba liczyła 32 tys. 
Każda więc z wrogich armii z osobna, była 
słabsza od Armii Piłsudskiego, problem 
polegał na tym, by je rozbić, zanim zdołają 
się połączyć. Przewidując, że Rosjanie mogą 
uciekać w stronę Bugu i tam dokonać kon-
centracji, Piłsudski podzielił swoje siły tak, 
by część pędziła bliżej Wisły, część bliżej 
Bugu, by odciąć drogę bolszewikom, drogę 
na Brześć, Drohiczyn i Białystok. 

Tymczasem 15 sierpnia zajęte zostały 
Maciejowice, a w Wyszkowie zainstalował 
się „Rząd” przyszłej Polskiej Republiki 
Rad. W Siedlcach drukowano plakaty 
z okazji zdobycia Warszawy, podobne 
rozwieszano w Moskwie. 

Polski atak ruszył o świcie 16 sierpnia. 
Na lewym skrzydle ułani Wielkopolscy 
zaatakowali siły 57. Dywizji Strzeleckiej, 
która zająwszy 15 sierpnia, w święto NMP, 
Maciejowice, po tradycyjnych grabie-
żach i gwałtach rozpoczęła przeprawę 
przez Wisłę. Nie jest pewne, czy Piłsudski 
zatrzymał się na polu bitwy, czy modlił 
się razem z żołnierzami – nawet jeżeli 
nie, nie zmienia to faktu, iż zwycięstwo 
zostało odniesione w miejscu, w którym 

Kościuszko poniósł klęskę – było to jakby 
odwrócenie biegu historii. 

Dalszy przebieg wydarzeń zgadzał się 
z planem Piłsudskiego: Rosjanie próbowa-
li uciec na wschód, ale nie nadążali. Polacy 
przecinali armię po armii – wpędzając 
resztki do Prus.

Przebieg działań odnotujmy w telegra-
ficznym skrócie: 

16 sierpnia Piłsudski rozłupał grupę 
Mozyrską prócz triumfu 15. Pułku pod 
Maciejowicami, na pamięć zasługuje zwy-
cięstwo 5. Brygady Jazdy pod Cycowem;

17 sierpnia zdobyty został Mińsk Ma-
zowiecki, dzień później Siedlce;

18 sierpnia – Wyszków – „Rząd” Mar-
chlewskiego zdołał jednak wcześniej uciec;

Nocą 18/19 sierpnia 1. Dywizja Pie-
choty Legionów zdobyła Drohiczyn. Bra-
wurą popisali się st. sierż. Modest Żabski 
i st. legionista Zygmunt Blusiewicz, któ-
rzy zobaczywszy oświetlone i oflago-
wane na czerwono jakieś gmaszysko 
– obrzucili je granatami i strzelając 
wpadli do środka. Gdy kurz opadł 
zobaczyli przed sobą sztaby 7. i 18. 
dywizji sowieckiej z podniesionymi 
rękami. Za wzięcie jeńców otrzyma-

li krzyże Virtuti Militari. Identyczne 
odznaczenie otrzymał por. Broniewski, 
który dowodząc 8 kompanią i osobiście 
strzelając z cekaemu obronił przed bol-
szewikami most pod Drohiczynem;

22 sierpnia Dywizja Legionowa po 
półtoragodzinnej walce zajęła Białystok 
– po raz drugi wyganiając „Rząd” Mar-
chlewskiego. Rosjanie odnieśli tu straty na 
tyle poważne, że Białystok, zyskał miano 
zbiorowej mogiły XVI Armii Sowieckiej.

Ostateczny wynik Bitwy Warszawskiej 
to: według danych sztabowców francu-
skich (aprobowanych przez komandarma 
Siergiejewa) 70 tys. jeńców, 80 tys. Ro-
sjan internowanych w Prusach plus 200 
dział i 1000 cekaemów (zob. Od Dźwiny 
ku Wiśle, Warszawa 1925, s. 122). Licz-
by swoich zabitych Rosjanie nie poda-
wali, wstępne polskie szacunki mówiły  
o 40-50 tys. trupów2. Dane te nie obejmo-
wały strat wojsk rosyjskich walczących pod 
Komarowem i później – nad Niemnem 
i w wyniku rajdu na Korosteń.

Stawiając kropkę nad i przypomnijmy, 
że Bitwa zwana Warszawską nie dotarła 
do Warszawy – doszła do Radzymina, 
Leśniakowizny i Wólki Radzymińskiej, 
i zawróciła w panice. Mieszkańcy stolicy 
niewiele wiedzieli o wydarzeniach na fron-
cie, słyszeli tylko zbliżający się huk dział, 
potem działa ucichły. 14 sierpnia od świtu 
trwały walki pod Ossowem, wówczas to 
zginął ksiądz Ignacy Skorupka. Nadludz-
kim wysiłkiem utrzymywał pozycje por. 
Mieczysław Słowikowski3 – sześć razy 
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odbijał bolszewickie ataki i prowadził 
polskie kontrataki. 

Na tym właściwie można zakończyć wspo-
mnienie o Bitwie Warszawskiej, gdyby nie 
to, że mówiliśmy tylko o jej materialnym 
wymiarze – o siłach armii, miejscach walk, 
liczbie zabitych. Czas jednak dotrzymać 
obietnicy i powiedzieć o ponadmaterialnym, 
„nadpowietrznym” znaczeniu tej Bitwy. 

Trzy rzeczy są tu najważniejsze: znaczenie 
dla kultury Europy, znaczenie dla kultury 
samej Polski i znaczenie dla kultury Po-
laków. Słowa kultura używam w najszer-
szym znaczeniu – bliskim filologicznego. 
W łacinie cultura oznaczało uprawę (np. 
kultura rolna), potem słowo to rozszerzało 
swoje znaczenie – oznaczało doskonalenie 
ludzkiego świata o wynalazki techniczne, 
o nauki i sztuki, o mitologię dzieł literackich 
i ksiąg religijnych, słowem o rzeczy różniące 
nasz świat od zastanego, zwłaszcza od 
świata zwierzęcego. 

1. Bitwa Warszawska ocaliła kul-
turę Zachodu przed barbarzyńską 
kulturą (z naszego punktu widzenia 
anty-kulturą) bolszewizmu. Ocaliła, 
a w każdym razie osłoniła system praw-
ny, w tym ważne wolności obywatelskie, 
ocaliła ustroje demokracji (nawet jeśli 
to były monarchie konstytucyjne), ocaliła 
wolność tworzenia dla artystów i myślenia 
dla filozofów. Gdyby nie polskie zwycięstwo 
Europa zostałaby poddana bolszewizacji 
– nie było siły, która powstrzymałaby Ar-
mię Czerwoną. Cesarstwo Austro-Węgier 
przestało istnieć, niemiecka armia była 
rozmontowywana na mocy Traktatu z Wer-
salu, francuska – wystraszona. 

2. Bitwa Warszawska – i dopiero 
ona – zdecydowała o niepodległości 
Polski w każdym wymiarze tego słowa: 
militarnym i ekonomicznym, oświato-
wym i religijnym o tym, że będzie nowym 
państwem na przedwojennych mapach 
Europy. W wyniku przegranej Polska by-
łaby zamieniona w republikę sowiecką, 
a ludzie – w niewolników. 

Jednocześnie Bitwa Warszawska uczyniła 
z nas znowu kraj Przedmurza – kulturowe-
go, religijnego, prawnego. Zachód nawet 
nie zauważył, że żyje w wolności i korzysta 
ze swej kultury dzięki walce Polaków. 

Bitwa Warszawska odmieniła jakość 
kultury polskiej. Wzbogaciła ją przez przy-
pomnienie i uobecnienie etosu tradycyjnej 
Rzeczypospolitej Rycerskiej, przypomniała 
jak cenne są wartości życia zbiorowego takie 
jak wolność, demokracja, tolerancja. W krwi 
żołnierzy i w pożarach bitew hartowała się 
jedność narodu rozszarpanego przez zabor-
ców, następowało uszlachetnienie – zmiana 
jakości Polaków i ich kraju. „Nadpowietrzna” 
Polska wzbogaciła się o nowe miejsca święte 
i nowych bohaterów.

Przypomnijmy raz jeszcze święte nazwy 
i bohaterskie nazwiska, krótko, ale kon-
kretnie, tak, jak powinny zostać wyryte 
na marmurze: 

Ossów (14 sierpnia): ks. Ignacy Sko-
rupka, por. gen. Mieczysław Słowikowski 
– 236. pp. Legii Akademickiej (as angiel-
skiego wywiadu, Order Imperium);

Odolion (14 sierpnia) – na razie jest tu 
tylko obelisk ofiar II wojny: gen. Edmund 
Hauser – dowódca Obozu Warownego 
Toruń (mistrz maskowania, wozy jako 
armaty, cywile w mundurach);

Wólka Radzymińska (noc 14/15 sierp-
nia): por. Stefan Pogonowski; 

Maciejowice: por. Jerzy Dzwonkowski 
(3 października ranny) zamordowany 
w Charkowie; 

Cyców (15-16 sierpnia), rozbicie „Grupy 
Dotola”: 7. Pułk Ułanów Lubelskich – mjr 
Zygmunt Piasecki, 3. Pułk Ułanów Kra-
kowskich – mjr Cyprian Bystram (obydwaj 
zmarli na emigracji);

Zadwórze (17 sierpnia): kpt. Bolesław 
Zajączkowski i 318. Termopilan Polskich; 

Drohiczyn (noc 18/19 sierpnia): st. sierż. 
Modest Żabski i st. leg. Zygmunt Blusie-
wicz, por. Władysław Broniewski; 

Komarów (31 sierpnia): Dywizja Jazdy 
gen. Juliusza Rómmla pokonuje Budion-
nego szarża rtm. Kornela Krzeczunowicza. 
8. Pułk Ułanów Krakowskich zdobył sa-
mochód, którym uciekał, Budionny (ten 
okazał się jeszcze szybszy) i raz jeszcze 
o Rómmlu: zagon Korpusu Jazdy na Ko-
rosteń (8-12 października) – rozbito 7. 
DS i 17. BS, zasłużyła się 1. Bateria Armii 
Konnej, którą dowodził jednooki por. 
Stanisław Kopański – późniejszy generał, 
zdobywca Monte Cassino). Serdecznej 
pamięci Polaków wart jest dowódca 8. 
DAK-u, ppłk Artur baron Buol, Węgier. 
Jego ostatnie słowa brzmiały: „Spłacam 
Polsce dług Węgier za jej pomoc w po-
wstaniu 1848 roku”.

I co ważne: nie byli to męczennicy, ze-
słańcy, żołnierze przegranych powstań, 
nawet jeżeli padli – należeli do bohaterów, 
zwycięzców. Chwała zwycięstw pozostanie 
na sztandarach pułków i w nowych świę-
tach II RP. Nastąpi jednoczenie sacrum 
państwowego i religijnego, co dodatkowo 
połączy trzy zabory. 

3. Na koniec: zwycięstwo nad barba-
rzyńskim najazdem zmieniło jakość 
charakteru przeciętnego Polaka, 
kształtował się nowy typ – dumny z tra-
dycji i mający poczucie historycznej misji, 
odważny, ale i opiekuńczy – wobec rodzin 
i miejsc, które bronił. Wobec Rodaków. 
Oczywiście nie wszyscy zjadacze chleba 
przemienili się od razu w bohaterów 
anielskich hufców, był to początek pro-
cesu. Lecz dzięki niemu potrafiliśmy 

postawić się Niemcom w roku 1939, 
zrywem Powstania 1944 ocalić się 
przed wcieleniem do ZSRR i w końcu, 
po latach sowieckiej dominacji – 
wybić się na niepodległość. Proces 
ten trwa do dzisiaj, to znaczy, że 
trwa walka nadpowietrzna, walka 
naszego narodu nie tylko z akcjami 

zaborców, ale także z mieszkańcami 
tego kraju, którzy wciąż nie potrafią 

dorosnąć do niepodległości.
BOhDAN URBANKOWSKI

Przypisy
1 „Sytuację po wojnie malowałem w ten sposób: 
trzy duże olbrzymy, rzygające krwią, chore na 
dyzenterię, skurczone w stanie agonii, a malutki 
Polaczek kręci się wokoło nich, prosząc uniżenie 
o miejsce dla siebie” (Wywiad Stanisława 
Laudańskiego z 10 lutego 1924 r.).
2 Liczby udostępnione dla prasy przez szefa 
III (operac.) oddziału Sztabu Głównego płk.  
Tadeusza Piskora. Mjr Stanisław Kunstler 
(Nasza ofensywa sierpniowa, Warszawa 1920, 
s. 28) mówił o 25 tys. zabitych Rosjanach, 66 
tys. jeńców, 45-60 tys. internowanych, a także 
o zdobyciu: 231 dział, 1023 ckm, 10 tys. wozów 
z amunicją (przed Komarowem!). 
3 Mieczysław Zygfryd Słowikowski, właśc. 
Mieczysław Zygfryd Słowik, ps. „Rygor” (ur. 
25 lutego 1896 w Jazgarzewie, zm. 29 lipca 
1989 w Londynie. Dowódca kompanii, nast. 
batalionu w wojnie bolszewickiej, dwukrotnie 
ranny, otrzymał też dwa Krzyże walecznych. 
Przed wojną Słowikowski doszedł do stopnia 
podpułkownika, był szefem sztabu brygad 
KOP (Wilno, następnie Kowno), potem 
przeszedł do służby w II Oddziale Sztabu 
Generalnego. Zajmował się ewakuacją polskich 
żołnierzy do Anglii, następnie współpracował 
z wywiadem angielskim w Afryce – dzięki 
jego pracy logistycznej pokonany został Afrika 
Korps Rommla. Otrzymał Order Imperium 
Brytyjskiego, awansował na stopień generała. 
Władze PRL pozbawiły go obywatelstwa.  
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Znaczki wydrukowano w formie 
plakatów, których wydawcą był 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wo-

jewódzki. Część z nich zostało rozdanych 
w ramach akcji „100 plakatów na 100-lecie 
Bitwy Warszawskiej” podczas Wojewódz-
kich Obchodów Święta Wojska Polskiego 
w Olsztynie, pozostałe otrzymali uczest-
nicy „Projektu Wojownik".

Zuzanna Adamas urodziła się w mar-
cu 2002 w Olsztynie, mieszka w Wor-

ławkach na Warmii. Jest uczennicą 
Państwowego Liceum Plastycznego 
w Olsztynie. Rysuje od drugiego roku 
życia. W 2015 wygrała ogólnopolski kon-
kurs tygodnika „W Sieci” pod tytułem 
Moja Ojczyzna. Jej plakat promujący 
Narodowe Święto Niepodległości był 
umieszczony na okładce miesięcznika 
„Bez Wierszówki” (2015), a także na uli-
cach Warszawy 11 listopada 2016 roku. 
Jest autorką ilustracji do książki dla 

dzieci Andrzeja Żaka Natkowe rymo-
wanki oraz okładki do audiobooka tegoż 
autora pt. Mój brat. Jej rysunki znalazły 
się również w tomiku wierszy Małgorzaty 
Rajkiewicz z Kielc (2017). Jest autorką 
wielu dzieł o tematyce patriotycznej, 
m.in. wykonała serię portretów Żołnierzy 
Niezłomnych oraz przygotowała plakaty, 
które były prezentowane z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości.

 ANDRZEJ SZTUMSKI

Postaci Bitwy Warszawskiej
Z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej osiemnastoletnia artystka Zuzanna Adamas 
przygotowała rysunki w formie znaczka, przedstawiające wybitne postaci tamtych wydarzeń: 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Tadeusza Rozwadowskiego, gen. Józefa Hallera,  
gen. Franciszka Latinika i ks. Ignacego Skorupki.

Ksiądz Ignacy Jan Skorupka (1893-1920)

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Generał Tadeusz Rozwadowski (1866-1928) Generał Józef Haller (1873-1960)

Generał Franciszek Latinik (1864-1949)
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Polska i świat

Brytyjczycy mają takie przysło-
wie: „We couldn’t ask for better”, 
„Dostaliśmy więcej niż mogliśmy 

się spodziewać”. 100-lecie Bitwy War-
szawskiej, wygranej pomimo ogromnej 
dysproporcji sił, która zadecydowała 
o losach Europy.

Ogólnokrajowy wysyp świetnych uro-
czystości, główne w Warszawie na Pla-
cu Piłsudskiego, widowiska plenerowe, 
otwarcie muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku, koncerty, pikniki woj-
skowe, składanie wieńców, cały dzień 
relacji w mediach. No i wizyta sekre-
tarza stanu Mike’a Pompeo w Pałacu 
Prezydenckim, gdzie podpisano ważny 
dokument kończący procedurę przyję-
cia dodatkowych 1000 żołnierzy ame-
rykańskich i pojawienie się w Polsce 
amerykańskiego dowództwa flanki 
wschodniej. A więc dalsze zwiększenie 
bezpieczeństwa militarnego, energetycz-
nego, gospodarczego, bo to jest pakiet. 
Jeśli pomyśleć o obietnicy prezydenta 
Łukaszenki, że „rozmawiał z Putinem, 
uzyskał obietnicę pomocy i przesuwa 
duży kontyngent wojsk na granice pół-
nocno-zachodnią”, to umowa między 
Polską a Stanami Zjednoczonymi nabiera 
jeszcze większego znaczenia.

Ale nacieszmy się najpierw rocznicą 
100-lecia zwycięskiej Bitwy pod War-
szawą, i tym że nareszcie zaistniały 
warunki oraz wola władz, aby podobne 
uroczystości obchodzić. Przecież tę wiel-
ką wiktorię polskiego oręża oraz narodu 
polskiego dane nam obchodzić dopiero 
piaty raz od 1945 roku! Za komuny nie 
było mowy, a od 1989 roku w okolicach 
15 sierpnia słychać było na ten temat 
wyłącznie kontrowersje, a władze SDL 
czy PO robiły wszystko, żeby nas radości 
ze świętowania pozbawić. A przecież „cud 
nad Wisłą” został uznany za 18. najwięk-
szą i najbardziej brzemienną w skutki 
bitwę w historii świata! 

Wystarczy pomyśleć, że gdyby została 
przegrana, dziś Niemcy, Francuzi i Hi-
szpanie chodziliby w kufajkach i walon-
kach, nie mówiąc o stuletniej przerwie 
w ich pride and glory, czyli demokracji. 
Są tacy, którzy – jeśli idzie o skutki dla 
Europy – porównują Bitwę Warszaw-
ską do lądowania aliantów w Normandii 
w 1944 roku. Wydaje się jednak, że więcej 

łączy ją z Wiktorią Wiedeńską z 1683 
roku, która zatrzymała marsz na Euro-
pę całej potęgi Imperium osmańskiego 
z wielkim wezyrem Kara Mustafą na cze-
le. Starcie dwóch cywilizacji, europejskiej 
i azjatyckiej, dwóch tradycji, religii, syste-
mów wartości, postaw w stosunku do woj-
ny, podbitych krajów i narodów. Jak pisał  
Feliks Koneczny, łacińskiej, chrześci-
jańskiej i mongolsko- turańskiej. Chyba 
to wtedy Polska, król Jan Sobieski, po raz 
pierwszy uratowała Europę przed kom-
pletną katastrofą. A potem, w 1920 roku – 
geniusz militarny marszałka Piłsudskiego 
i jego sztabu generałów, Tadeusza Roz-
wadowskiego, Władysława Sikorskiego, 
Edwarda Rydza-Śmigłego, Hallera.

W każdym razie sowieckie hordy zo-
stały zatrzymane, na co najmniej szes-
naście lat, do 1936 roku. Wtedy Sowieci 
próbowali zawojować Europę z drugiej 
strony. Kiedy caudillo Franco zoriento-
wał się, że pośród republikanów, czyli 
komunistów, anarchistów i syndykali-
stów, widać setki sowieckich „doradców”, 
masę czołgów i innego uzbrojenia „made 
in USRR” a kraj zalewają tysiące „ochot-
ników” z Międzynarodowych Brygad, roz-
poczęła się „hiszpańska wojna domowa”. 
Zgniótł czerwoną rewolucję, i do 1975 
roku trzymał ją z daleka od władzy – 
czego do dziś nie może mu wybaczyć 
światowa lewica. W latach 70. komuniści 
przejęli Portugalię, słynna „rewolucja 
czerwonych goździków”, ale generalnie 
aż do lat 90. musieli się kontentować 
infiltrowanymi i opłacanymi przez Kreml 
partiami komunistycznymi, czerwony-
mi związkami zawodowymi i takimiż 
gazetami jak „L’Humanite” czy „Unita”. 
I znowu, aż strach pomyśleć, co byłoby, 
gdyby wygrali Bitwę pod Warszawą już 
w 1920 roku...

Szkoda, że świat nie wie o tym niezwy-
kłym i brzemiennym w skutki wydarzeniu 
nic lub prawie nic. Dobrze, że premier 
Mateusz Morawiecki, prof. Andrzej No-
wak i prezes IPN Jarosław Szarek napisali 
teksty o „cudzie nad Wisłą” i opubliko-
wali gdzieś – widziałam jeden z nich 
w jakiejś greckiej gazecie on-line – ale 
to kropla w morzu niewiedzy lub dezin-
formacji. Wiem, że pojawił się materiał 
w amerykańskiej telewizji ABC News, 
gdzie mówiono, i słusznie, że „powstrzy-
manie bolszewików do dziś jest źród-
łem ogromnej dumy Polaków”. W także 
amerykańskim dzienniku „New York 
Post” europoseł Jacek Sarjusz-Wolski 

opublikował materiał z passusem „cud 
nad Wisłą jest przypomnieniem trwałego 
długu Zachodu wobec słabszego narodu, 
zdradzanego przez wielkie mocarstwa”, 
a mało znany tygodnik „Washington Post” 
wspomniał o amerykańskich pilotach 
z 7 Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza 
Kościuszki i znanym hollywoodzkim pro-
ducencie Merianie C. Cooperze, który był 
jednym z nich.

Ale to wszystko o wiele za mało. Europa 
wciąż nie wie, za co ma Polsce dziękować. 
Są polskie ambasady, instytuty kultury, 
festiwale, ale ich zasięg informacyjny 
jest niewielki. Oto pomysł, który może 
okazać się sukcesem. W Stanach Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii jest zwyczaj 
komercyjnych ogłoszeń, informujących 
o bardzo poważnych sytuacjach, np. BBC 
wynajęła stronice w „Daily Telegraphie”, 
aby poinformować czytelników kon-
serwatywnych o sytuacji w Korporacji 
oraz zapowiadanych strajkach. Dlaczego 
by nie uczynić tego w ramach wielkiej 
akcji informacyjno-edukacyjnej, którą 
finansowałaby Polska Fundacja Naro-
dowa, dysponująca na promocję Polski 
w świecie sporymi funduszami? A więc 
wykupić kolumnę i umieścić tam tekst, 
napisany przez jakieś świetne pióro 
z IPN, przystępnym językiem – bo li-
czyć na historyczną wiedzę Europejczy-
ków byłoby grubym błędem – i rozesłać 
po Europie i Ameryce. Do brytyjskich 
dzienników „The Times” i „Guardian”, 
francuskiego „Le Monde”, niemieckie-
go „Die Welt”, hiszpańskiego „El Pais” 
i dwóch przynajmniej gazet amerykań-
skich, obu liberalnych i obu niezwykle 
opiniotwórczych, „New York Times” 
i „Washington Post”.

Tak, zgadzam się z red. Michałem Kar-
nowskim, że wolelibyśmy widzieć takie 
teksty we wstępniakach tych dzienników. 
Ale świat nie wie jeszcze o naszej Wiel-
kiej Wiktorii, więc o tym nie napisze. 
Po drugie, jesteśmy jedyną stroną, któ-
rej na popularyzacji naszej historii za-
leży, więc to my musimy działać. 
A po trzecie, komercyjny charakter takiej 
transakcji zapewni publikację, niezależ-
nie od profilu światopoglądowego pisma, 
więc tekst nie wyląduje w redakcyjnym 
koszu. No i dopóki Hollywood nie na-
kręci filmu o 7. Eskadrze Myśliwskiej 
im. Tadeusza Kościuszki, a możemy 
na to czekać latami, warto spróbować 
innych środków edukacji. Presja, także 
informacyjna, ma sens. 

Weekend radości i satysfakcji
ELŻBIETA 
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Szanowna Pani Kanclerz!
Wiem, że w Pani żyłach płynie też cząstka 

polskiej krwi. Ośmiela mnie to do zwie-
rzeń z mego życia. Jako chłopiec, Polak, 
przeżyłem lata okupacji hitlerowskiej. 
Dziś zarówno w Niemczech jak i w Rosji 
zapomina się, kto był sprawcą napaści na 
Polskę. Jakże groźna jest taka amnezja. 
Proszę zrozumieć tedy stan ducha Polaka. 
Zapraszam więc Panią do lektury. Historia 
wszak jest nauczycielką życia. 

Nasza rodzina mieszkała w Szczebrze-
szynie. Nazwa miasteczka wręcz nie-

możliwa do wymówienia przez Niemców. 
Ale ja już bez trudu wypowiadałem słowa 
porzekadła: „W Szczebrzeszynie chrząszcz 
brzmi w trzcinie”. Ten owad, chrząszcz, 
zasłużony głosiciel sławy Szczebrzeszy-
na, doczekał się za swoje zasługi nawet 
pomnika w miasteczku. 

Jak to się stało, że trafiliśmy na Zamoj-
szczyznę? Oto krótka historia przepro-
wadzki. 

Mój Tato, były podoficer w 8. Pułku 
Piechoty Legionów, celowniczy karabi-
nu maszynowego, ciężko ranny podczas 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, 
niemal inwalida, dostał w nagrodę połać 
ziemi na Polesiu. Miał być osadnikiem, ale 
darowizny nie przyjął, gdyż działka była 
pod wodą i tylko czółnem dało się do niej 
dopłynąć. Odwołał się aż do Naczelnika 
Piłsudskiego. Zamiast działki otrzymał 
pracę na poczcie. Zazdroszczono Tacie tej 
posady. Tak z Kurowa koło Puław, gniazda 
moich Rodziców, trafiliśmy do Szczebrze-
szyna na Zamojszczyźnie. Jakże to urokliwe 
miasteczko! Piękne aż do zachwytu. Ale...

Do dziś pamiętam, jak Mama zaklejała 
paskami papieru szyby w oknach naszego 
mieszkania. Miało to rodzinę chronić przed 
atakiem gazowym. Wynajmowaliśmy dwa 
pokoje z kuchnią w domu obok dawnego 
klasztoru. Rodzice zdobyli się na zakup 
radia lampowego i często gościli u nas są-
siedzi. Słuchali komunikatów Polskiego 
Radia. Wtedy moja dziecięca świadomość 
zarejestrowała pojęcie Niemcy. Bałem się 
Niemców, jak czarnego luda. Straszyli mnie 
nim starsi chłopcy. Z nazwą Niemcy łączono 
słowo wojna. Napawało mnie ono lękiem. 
Nie miałem jednak pojęcia, jak wygląda 
wojna. Czułem tylko, że jest straszna. Roz-
prawiano wtedy o korytarzu, który miał 
przebiegać przez Polskę. Żądali tego Niemcy.

Pani Kanclerz! Przepraszam za tę oto dy-
gresję. Ilekroć słucham obecnie w Polskim 
Radiu wiadomości o wspólnej inwestycji 
Rosji i Niemiec, gdy mowa o rurociągu, 
który oba państwa ma połączyć roponoś-
nym strumieniem, to myślami przenoszę 
się do Szczebrzeszyna na Zamojszczyźnie. 
Słyszę, jak przed tyloma laty nasi sąsiedzi 
perorują o żądaniach Niemiec przeprowa-
dzenia korytarza przez północne ziemie 
Polski. I stanowczym NIE, danym przez 
moją Polskę.  

Przywołuję ten obraz nie bez powodu. 
Pani Kanclerz jest przecież matką chrzest-
ną rurociągu Nord Stream I i rzeczniczką 
dokończenia Nord Stream II. Dla mnie, po 
doświadczeniach wojny, ta analogia zdaje 
się być oczywista. Wtedy nie posłuchano 
głosów ostrzeżeń. Dziś wiele zależy od 
stanowiska Pani Kanclerz.

Wróćmy jednak do przerwanej opowie-
ści sprzed pierwszych dni tamtej wojny, 
która swój początek wzięła w Polsce. Za-
pamiętałem Ojca w mundurze. To było po 
mobilizacji. Przytulił mnie, a gdy całował, 
czułem na moich policzkach Jego szorstki 
zarost. Radio stale mówiło o zbliżającej się 
wojnie. Słowo Niemcy powtarzano coraz 
częściej. Pamiętam po iluś tam dniach 
wyczekiwania na pokój znieruchomiałe 
twarze naszych sąsiadów. Słuchali ko-
munikatów Polskiego Radia o wybuchu 
wojny.   

Tadzio, mój brat, starszy ode mnie o lat 
osiem, tłumaczył mi, że tam, nad Bałty-
kiem, naszym polskim morzem, dzielna 
załoga Westerplatte nie pozwoliła się za-
skoczyć agresorom, dając im zdecydowany 
odpór. Powtarzał za Polskim Radiem, że 
tam zaczęła się wojna.  

W Szczebrzeszynie mimo pierwszych dni 
wojny panował spokój. Chrząszcze skrzy-
piały nie tylko za kominem, ale ich osob-
liwe głosy odzywały się także w trzcinach 
nad rzeką Wieprzem. Już nie chodziłem 
tam z moim bratem kąpać się. Mama nam 
zabroniła, obawiając się ataku gazowego ze 
strony Niemiec. Czułem, że świerszczom 
jest przykro, gdy one skrzypią, a mnie nie 
wolno słuchać ich muzykowania. 

W domu z zaklejonymi szparami okien 
czuliśmy się bezpieczni. Przestrzegano jed-
nak przed bombardowaniem miasteczka, 
choć było Bogu ducha winne.     

Nieoczekiwanie wtargnął do naszego 
mieszkania niesamowity warkot. Ktoś 

z dworu krzyczał: „Alarm! Alarm!”, 
wszyscy rzucili się do ucieczki w stronę 
Zamczyska. Tam przed bombami miały 
nas chronić doły na ziemniaki, wykopane 
w glinianym masywie zbocza, opadającego 
stromo w stronę Wieprza. Tadzio zawołał: 
„Lotnik!”. Tak go uczono. Nad naszymi 
głowami, zapamiętałem to na zawsze, 
sunęły samoloty z czarnymi krzyżami na 
skrzydłach. Strzelały. Słyszałem trzask 
ścinanych przed nami gałęzi i szelest li-
ści z drzew. Tadzio krzyknął: „Padnij!”. 
Zalegliśmy. Mama zakryła mnie sobą. 
Bombowce już nad nami nie przelatywały. 
Zajęły się bombardowaniem wyznaczo-
nych pozycji.    

W naszej kryjówce ziemia osuwała się 
z powały i ścian, choć żadna z bomb nie 
trafiła w Zamczysko. Za Mamą powta-
rzaliśmy z Tadziem słowa modlitwy za 
szczęśliwy powrót Taty zza Buga dokąd 
wywędrował z wojskiem. Kreśliliśmy pal-
cami krzyżyki na lessowej ścianie dołu na 
ziemniaki, aby jak najszybciej skończyła 
się wojna. Napaść dokonana na Polskę 
z rozkazu Hitlera. Tam z ust Mamy i mego 
brata padało to przeklęte nazwisko.

Płonęła fabryka terpentyny inżyniera 
Waligóry; widziałem ogrom ognia i dymu. 
Stałem na szczeblach drabiny, patrząc 
w kierunku za rzeką. Dostrzegłem na 
niebie samoloty. Co pewien czas zniżały 
się, bombardując stację kolejową i tory. 
Nie wiedziałem, że kilka bomb padło na 
Szczebrzeszyn. Byli zabici i ranni. O tym 
mówili po kilku dniach sąsiedzi, słuchając 
u nas komunikatów Polskiego Radia. 

Moi Niemcy
List otwarty do Pani Angeli Merkel, 
Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec

Ratusz w Szczebrzeszynie, 
na pierwszym planie pomnik chrząszcza
FOT. © KLAUDyNA TURCZyŃSKA / SKOMPLIKOWANE.PL
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Pani Kanclerz, Rzesza Niemiecka leżała 
gdzieś daleko od miasteczka sławiącego 
chrząszcza. Na odgłos bomb zamilkło jego 
muzykowanie w naszym mieszkaniu. A tak 
pięknie skrzypiał za kaflowym piecem. Lu-
biłem go jak Tadzia, mego brata. Wrzesień 
1939 roku otwierał mi oczęta na Niemcy. 

Druga wojna światowa wybuchła nie 
w Szczebrzeszynie, jak się zdawało 

chłopcu z ulicy Klasztornej. Swój począ-
tek miała w Wolnym Mieście Gdańsku, 
poprzedzona kurtuazyjną wizytą pan-
cernika Schleswig-Holstein. W takim 
charakterze zawitał ten Koń Trojański, 
aby podstępnie zaatakować Westerplatte. 
Blitzkrieg zakładał, że polską załogę miano 
pokonać w bardzo krótkim czasie. Ata-
kowana z morza, lądu i powietrza trwała 
na stanowisku przez siedem dni, zadając 
agresorowi ciężkie straty.  

Dowódcą Westerplatte był major Hen-
ryk Sucharski, człowiek twardych zasad, 
głębokiej religijności, znający dobrze hi-
storię i kulturę Niemiec. Cenił literatu-
rę niemiecką, której patronował wielki 
Goethe. W Ostrowi Mazowieckiej jako 
instruktor szkoły podchorążych i oficerów 
piechoty wykładał taktykę walki. Służył 
pod komendą podpułkownika Bohdana 
Hulewicza, poety, tłumacza literatury 
polskiej na język niemiecki. Dzięki niemu 
poznał także trzech braci Hulewiczów 
z liczącej się rodziny wielkopolskiej. 

Dom Hulewiczów w Kościankach koło 
Wrześni bliski był luminarzom polskiej li-
teratury i sztuki. W nim gościł Kraszewski; 
cenił to gniazdo polskości Sienkiewicz; bawił 
noblista Reymont. Major Sucharski dzięki 
poecie i tłumaczowi Witoldowi Hulewiczowi 
zaznajomił się z pacyfistycznym nurtem poe-
tów z kręgu pisma „Die Aktion” w Berlinie. 
Nawiązano wówczas kontakty literackie i ma-
larskie ze środowiskiem artystycznym Nie-
miec. Przyniosły ciekawe rezultaty w postaci 
przekładów poezji i rewelacyjnej wystawy 
malarstwa ugrupowania artystycznego Bunt.

W okresie Wielkiej Wojny schronienie 
w Kościankach znalazł Stanisław Przyby-
szewski, który przeszczepiał na grunt polski 
ekspresjonizm niemiecki i rozwijał rodzi-
my. Starano się nie tylko w tamtych latach, 
ale i w następnych budować pomost między 
sąsiadującymi ze sobą narodami. Czym 
okupiono tę postawę? Ofiarami swego ży-
cia, jak pokażą losy rodziny Hulewiczów.   

Pani Kanclerz! Na Westerplatte bieg zda-
rzeń sprawił, że wśród kadry dowódczej 
zaistniały dwie postawy. Jedna: bić się do 
ostatniego żołnierza i ostatniego naboju, 
gdyż jeńców Niemcy rozstrzelają, jak obroń-
ców Poczty Polskiej w Gdańsku. Druga: 
ratując ponad stu osiemdziesięcioosobową 
załogę, po ciężkich walkach podjąć decyzję 

o poddaniu. Major Sucharski przypuszczał, 
że są po stronie przeciwnej generałowie 
i pułkownicy mający poza sobą lata Wiel-
kiej Wojny, jej doświadczenia. Liczył, że ci 
jeńców nie każą rozstrzelać. I tak się stało, 
gdy poddał Westerplatte. Na archiwalnym 
zdjęciu widzimy, kiedy za dzielność obroń-
ców generał Eberhardt salutuje pierwszy 
Sucharskiemu, dowódcy Westerplatte. Kadr 
ten ma wymowę symbolu.

Pojawiło się twierdzenie, że ten fotogram 
z aktu kapitulacji Westerplatte to wynik 
przewrotnych poczynań Goebbelsa. Ani 
jego Dzienniki, ani inne materiały tego nie 
potwierdzają. Po prostu: generał major 
Eberhardt oddał należną cześć bohater-
skiej załodze Westerplatte. Salut wobec 
majora Sucharskiego jest tego dowodem. 
Wojna zna podobne postawy i zachowania.

Droga Henryka na Westerplatte jest 
tematem mojej tetralogii. Ukazały się trzy 
tomy Klątwa i cud (2018), Tajemna broń 
(2019), Bohater Wielkiej Wojny (2020). 
W przygotowaniu Zwycięzca.   

Minęło kilkanaście dni od czasu bom-
bardowania Szczebrzeszyna. Niem-

cy panowali nad znaczną częścią Polski 
i można się było spodziewać zajęcia przez 
nich miasteczka. Pojawili się jednak inni 
okupanci – żołnierze sowieccy. Zawitały 
czołgi i ciężarówki z oddziałami piechoty 
w szarych mundurach.

Brat mi objaśniał, że Polska została ugo-
dzona nożem w plecy. Tłumaczyłem to 
sobie dosłownie. Jakże wielkich rozmia-
rów musiało być to narzędzie zbrodni. 
Chodziło o pakt Ribbentrop-Mołotow. 
„Goście” ze Wschodu przywieźli ze sobą 
wiele portretów za szkłem. Wydało mi się, 
że to jakiś święty. Mój brat zaprzeczył. To 
był Stalin. Dodał, że przyjaciel Hitlera.

Wyzwolicieli witali miejscowi komuniści. 
Głównie żydowscy: mieli na rękawach 
marynarek czerwone opaski. Na ścianach 

publicznych budynków wywieszali czerwo-
ne flagi. Zawisły także na murze okalają-
cym kościół. Tadzio znowu mi przemówił 
do rozumu, że komuniści to ludzie, którzy 
nie wierzą w Boga. Ile z tamtych relacji 
mego brata, a ile z późniejszych opowia-
dań zdołałem utrwalić w swej pamięci? 
A nawet je połączyć? – ktoś może o to 
spytać. Na pewno niczego nie zmyśliłem.   

Na koniec tej okupacji sowieckiej 
w Szczebrzeszynie, brat mi wskazywał 
na jakieś gwałtowne ruchy czołgów, sa-
mochodów i oddziałów piechoty. Sowieci 
opuszczali miasteczko, ograbiając je na 
koniec z czego się tylko dało.  

Do szkoły powszechnej mój brat chodził 
z wieloma chłopcami żydowskimi. Mówił 
mi, że byli doskonali z rachunków, a dużo 
gorsi z języka polskiego. Ja nie umiałem 
odróżnić Żyda od Polaka. On to potrafił. 
Poprowadził mnie na peryferie miasteczka, 
gdzie mieszkali garbarze żydowscy i działo 
się tam coś złego. Z pomocą młodych Żydów, 
którzy mieli czerwone opaski na rękawach, 
żołnierze znajdowali miejsca z ukrytymi 
skórami. Obok stali garbarze, płacząc. Łzy 
spływały im na czarne chałaty. Co jakiś czas 
spluwali, patrząc na donosicieli. Skóry łado-
wano na samochody, które miały wyjechać 
za Bug. Nową granicę Generalnej Guberni 
z Rzeszą. Te obrazy rabunku nie zatarły 
się w mej pamięci. Kłócą się z przysłowio-
wą solidarnością żydowską. Mama z kolei 
opowiadała, że wobec ustalenia granic Rosji 
z Niemcami wielu mieszkańców pochodze-
nia żydowskiego w Szczebrzeszynie usiłowa-
ło wyjechać za Bug. Tylko nielicznym się to 
udało, przeważnie za łapówki. Nie znałem 
tego słowa, ale mi je objaśniła. Podobnie 
jak też nazwę Czerwona Milicja, do której 
należeli Żydzi z opaskami takiego koloru. 
Polskich towarzyszy też tam nie zabrakło.   

W październiku 1939 roku pojawili się 
nowi gospodarze Szczebrzeszyna. Niem-
cy. Mówili po swojemu, gardłowo. Cał-
kiem inaczej niż ich przyjaciele Rosjanie. 
W większości byli to żołnierze Wehrmach-
tu. Bardzo pięknie śpiewali, maszerując 
pod nogę. Brat na to zwrócił mi uwagę.

Zobaczyłem Żydów, jak zamiatali uli-
cę. Ktoś w innym mundurze, niż nosili 
żołnierze Wehrmachtu, ich nadzorował. 
Nagle coś mu się nie spodobało, podbiegł 
do brodatego starca i zaczął go kopać. 
Rozpłakałem się na ten widok. Tadzio 
zauważył, że nawet psa się nie kopie. 

Tego dnia, w nocy, ktoś zapukał w okno 
naszego mieszkania. Mama zapaliła 
światło i odsłoniła firankę. Zobaczyłem 
zarośniętą twarz i krzyknąłem: „Bandyta”. 
Mama rzekła: „Tatuś”. Zamiast w mundu-
rze, jaki zapamiętałem, był w łachmanach. 
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Znacznie później, kiedy wybuchła sprawa 
mordu w Katyniu, Tato wyjawił, że gdyby nie 
zamienił munduru na łachmany, to by nie 
żył. Od razu zostałby zidentyfikowany przez 
Sowietów jako osadnik poleski, figurujący 
na ich liście. Byłby już wśród ofiar obozów 
jenieckich. Nie chciał mówić, jak zdobył te 
łachmany i jak się uchował w terenach zaję-
tych przez Sowietów. Pewnej ciemnej nocy 
przepłynął Bug i wędrując po bezdrożach 
dotarł piechotą do Szczebrzeszyna.  

Tato nie podjął pracy na poczcie, wów-
czas już niemieckiej. Czasem coś przy-
padkiem udało mu się zarobić. Żyło nam 
się coraz biedniej. 

Nieopodal domu, w którym wynajmo-
waliśmy mieszkanie, znajdował się szpi-
tal. Jego dyrektorem był doktor Zygmunt 
Klukowski, postać ceniona może bardziej 
w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu niż 
w Szczebrzeszynie. Nikt nie jest prorokiem 
między swymi. Bibliofil, kolekcjoner, autor 
prac z dziejów medycyny. A nade wszystko 
historyk amator. Dokumentalista rangi 
europejskiej, autor Dziennika z lat okupa-
cji (1958, 2008). Świadek tego, co działo 
się na Zamojszczyźnie. Nie siląc się na 
literackie opisy, notował fakty z kolejnych 
lat okupacji hitlerowskiej. „Gości” z Kraju 
Rad też upamiętnił. Jakże wspaniałe to 
dzieło! Żaden utwór z literatury pięknej nie 
daje takiej panoramy wydarzeń, a przede 
wszystkim nie kreśli takiej dramaturgii. 
Życie tworzyło niebywałą opowieść, której 
żaden geniusz literacki nie byłby w stanie 
stworzyć. Powstawał pod piórem doktora 
Klukowskiego obraz okupacji hitlerowskiej 
na Zamojszczyźnie. A działy się tu rzeczy 
straszne. Nie dziwi, że po wojnie wystąpił 
on jako świadek w procesie norymberskim.

Zamojszczyzna to także część Polski 
ważna dla Niemiec. Stała się ta zie-

mia i jej ludzie obiektem historycznych 
przedsięwzięć, jakich świat do tej pory nie 
znał na taką skalę. Przede wszystkim oku-
pant hitlerowski podjął misję zasiedlenia 
Niemców w polskich wsiach Zamojszczy-
zny. Lessy i czarnoziemy mogły przecież 
zaspokoić ten odwieczny głód ziemi, to 
parcie Niemiec na Wschód. 

Nie wiem czemu przypisać, ale wedle 
kryteriów rasowych Rzeszy, dzieci Zamoj-
szczyzny były bliskie typowi nordyckiemu. 
Podpadaliśmy z bratem pod takie kryteria 
jako blondyni. Zaczęła się wywózka wago-
nami. Ile takich dzieci odebrano polskim 
matkom? Bóg jeden tylko wie. Najbar-
dziej udawały się porwania w przypadku 
maleństw, które nie mówiły jeszcze i nie 
pamiętały, skąd je przywieziono, dając 
je innym matkom. Przy całej solidności 

niemieckiej czasem się to nie udawało. 
Dzieciak coś pamiętał i nie pozwalał się 
zniemczać, żeby nie użyć słowa zgerma-
nizować. Taki przypadek dotyczył mego 
kolegi po piórze Piotra Gocha, rodem 
z Łukowej na Zamojszczyźnie. Stawał 
okoniem, nie chciał nowej matki zaak-
ceptować. Pamiętał swoją matkę. Gdy po 
wojnie Polska rozpoczęła akcję poszuki-
wania porwanych dzieci, ktoś z członków 
komisji zagadnął bawiącego się dzieciaka 
pierwszym wersem wierszyka Władysława 
Bełzy: „Kto ty jesteś?”,  a ten mu z miejsca 
wyjawił skrywaną swoją tajemnicę: „Polak 
mały”. A dalej poszło jak po sznurku: „Jaki 
znak twój? – Orzeł biały. – Gdzie ty miesz-
kasz? – Między swemi. – W jakim kraju? 
– W polskiej ziemi”. To już wystarczyło, 
aby wrócił do rodziny na Zamojszczyznę.  

Pani Kanclerz! Jako reporter dokumen-
talista dramatu Zamojszczyzny prześle-
dziłem też i takie przypadki, kiedy moi 
mali bohaterowie, dzieci wojny, żadnych 
faktów z życiorysu nie znały. Oto klasycz-
ny przykład Bronisława Pekosińskiego. 
Poczynając od nazwiska, daty urodzenia, 
miejsca zamieszkania rodziców wszyst-
ko ma sztuczne, nadane przez sąd. Jego 
przeszłość zamyka się w kilku obrazach: 

„Barak, Bo pamiętam coś długiego o dwu 
wylotach – z jednej strony drzwi i z dru-
giej drzwi, wiele łóżek w środku. Słychać 
było jęki, płacz, krzyki. Od czasu do czasu 
wnoszono jakieś duże naczynie i rozda-
wano zupę. 

Pamiętam kobietę trzymająca mnie na 
rękach. Czuję i widzę ten moment, kiedy 
nagłym ruchem zostałem wyrzucony poza 
druty, bo druty z tego wszystkiego najbar-
dziej zapamiętałem. Tak, kolczaste druty 
na trwale utkwiły mi w pamięci.

I wtedy, po tym nagłym wyrzuceniu, 
upadłem na jakąś kupę kartofli, widocznie 
była pora jesienna, a może nawet wiosna, 
Nie wiem, jak długo leżałem, płacząc z bólu 
i zimna. Z głodu gryzłem surowe kartofle.

Zapamiętałem dwa strzały. Po pierw-
szym pada ta kobieta; kto wie, czy to nie 
była moja matka, która przerzuciła mnie 
za druty obozu i dlatego strzelił do niej 
wartownik. I słyszę drugi strzał, jakby od 
strony lasu, a wtedy pada ten z karabinem. 
Tu jest luka w obrazach, potem dopiero 
widzę jakiś płaszcz, ktoś mnie otula, jest 
mi ciepło, trafiam do czyjegoś domu.

Jak świadkowie później zeznali, zostałem 
przerzucony za druty, kiedy po spacyfiko-
waniu zamojskich wiosek przenoszono 
obóz ze Zwierzyńca na Majdanek”.

To jest fragment mojej książki Nazywam 
się Pekosiński (1977). Na kanwie także 
innych moich tekstów reżyser Grzegorz 
Królikiewicz nakręcił film fabularny Przy-
padek Pekosińskiego (1993). Pekosiński, 
garbaty karzeł, gra siebie. Wielka rola, 
niedościgła dla żadnego z aktorów. Re-
żyserem w zasadzie był jednak nie Króli-
kiewicz, lecz Wojna. Scenariusz napisali 
zbiorowo Niemcy – jako naród. 

Zamojszczyzna stała się terenem nieby-
wałej eksploatacji. Niemcy zorganizowali 
akcję generalnej grabieży – od ziemi po 
mienie ruchome. Na roboty i do obozów 
koncentracyjnych wywożono ludność. 
Na wieś nakładano wysokie kontyngenty. 
Zapanował terror na co dzień. Piekło nie 
znało takich scen, jakie rozgrywały się na 
tej ziemi. Czy można o tym zapomnieć? 

Kto w Niemczech zna losy okupacyjne 
Zamojszczyzny? Ośmielam się poprosić 
Panią Kanclerz, aby w przerwie między 
kontaktami z Prezydentem Putinem ktoś 
z Pani doradców tłumaczył Pani choć-
by fragmenty dzieła doktora Zygmunta 
Klukowskiego Dziennik z lat okupacji. 
Wielki historyk dokumentalista krzywd 
polskich o tym światu donosi. Pani Kan-
clerz ani też Niemcom, mimo upływu 
czasu nie wolno o tej historii Niemiec 
i Polski zapomnieć. 

Znów oczyma wyobraźni cofam się do 
wydarzeń sprzed września 1939 roku. 
Ożywa spór między Polską a Niemcami. 
Hitler żąda korytarza. Świat mu w tym nie 
przeszkadza. Bezkarnie napadają Niemcy 
na Polskę. Na Westerplatte bierze począ-
tek II wojna światowa. 

Pani Kanclerz! Śledzę Pani wysiłki 
zmierzające do zakończenia budowy 
Nord Stream 2. Nie jest to przedsięwzię-
cie gospodarcze. To od początku projekt 
geopolityczny. Jak korytarz przed wojną, 
tak teraz Nord Stream 2 godzi w Polskę. 
Czy zresztą tylko w nasz kraj? 

Już w 2011 roku George Friedman snuł 
prorocze rozważania: „Jeśli Niemcy i Ro-
sja będą dalej zmierzać w stronę soju-
szu, kraje pomiędzy Morzem Bałtyckim 
a Morzem Czarnym – tak zwane kraje 
Międzymorza – staną się nieodzowne dla 
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polityki Stanów Zjednoczonych. Najwięk-
szym z nich i najkorzystniej strategicznie 
położonym jest Polska. Ma najwięcej do 
stracenia i doskonale o tym wie. Polacy 
znaleźli się w Unii Europejskiej, ale tkwią, 
jak tkwili, między Niemcami a Rosją. Co 
się stanie, jeśli te dwa kraje się sprzy-
mierzą? Polska, jak inne kraje Europy 
Wschodniej jest przerażona możliwością 
ponownego wciągnięcia w strefę wpływów 
jednego lub obu historycznych wrogów”. 

Moi Rodzice postanowili wrócić do 
rodzinnego Kurowa w powiecie pu-

ławskim. Liczyli, że tam łatwiej będzie 
przeżyć okupację. Ojcu zresztą grunt się 
zaczął palić w Szczebrzeszynie, ktoś Go 
oskarżył o zakopanie broni; należało jak 
najszybciej zmienić miejsce pobytu. 

Kurów z dawien dawna uchodził za 
stolicę kuśnierstwa w Polsce. Leży na 
skrzyżowaniu dróg: Warszawa, Lublin, 
Puławy. Po działaniach wojennych 1939 
roku został w dużym stopniu zniszczony. 
Domy po moich dziadkach zamieniły się 
w popiół. Ludzie mieszkali w piwnicach, 
gnieździli się u krewnych i znajomych. 
Zniknęły budynki urzędowe, w ruinę 
zamieniła się zabytkowa szkoła z czasów 
Komisji Edukacji Narodowej, jak też ba-
rokowa synagoga.  

Szanowna Pani! Przepraszam, ale znowu 
poczynię dygresję. Czytam: „Frank Wal-
ter Steinmeier w wywiadzie udzielonym 
dziennikowi «Rheinischen Post» bronił 
projektu Nord Streamj 2, twierdząc, że jest 
to rekompensata dla Rosji za nazistowskie 
mordy”. A co ma Powiedzieć Polska? Jak 
zachowają się obecne władze Kurowa, 
który stracił w czasie wojny połowę lud-
ności? Z dziewięciuset domów pozostało 
we wrześniu 1939 roku tylko dwieście. 
Proszę spodziewać się żądania podobnej 
rekompensaty, o jakiej mówił Pan Stein-
meier. Zbrodnie niemieckie w miasteczku 
żyją we wspomnieniach kolejnych pokoleń 
w Kurowie. Czy Niemcy mogą mieć spo-
kojne sumienia?

*
Jak każda prowincjonalna społeczność 

kurowscy obywatele nie zawsze żyli ze 
sobą w zgodzie. Coś, co ich połączyło, 
to stosunek do okupanta: opór i walka. 
Nawet dzieciom walczy, walczy, walczy z... 
Niemcami. Nawet podczas tej zabawy nikt 
z nas nie chciał być państwem niemieckim. 
Trzeba było jednego z uczestników tej gry 
do tego zmuszać. Nikt z nas dobrowolnie 
nie chciał się kalać.  

„Najpierw zniszczą Żydów, a po nich Po-
laków” – mawiano w miasteczku. Wciąż 
słyszę strzelaninę. To ich zabijano w miesz-
kaniach. Pamiętam, jak z innych miejsco-
wości pędzono ich przez Kurów do obozu 

zagłady. Całe rodziny ze starcami i dziećmi. 
Później okazało się, że zginęli w Sobiborze. 

Jak widmo zjawiała się wieczorem w na-
szym domku, który rodzice niemal włas-
nymi rękoma wznieśli, okutana młoda 
Żydówka. Mama dawała jej mleko dla 
dziecka. Oboje ukrywali się w stogach 
słomy. Kawałek drogi od naszego domku, 
w piwnicy u Kutników znalazła schronie-
nie spora grupa Żydów. Stryj Bronisław 
Karaś, naprzeciw posterunku żandarmerii 
niemieckiej, ukrywał rodzinę Cukierma-
nów. Strachu, ciągłej obawy o życie nie 
wytrzymała ich córka, doznając obłędu. 
Swoim krzykiem mogła zdradzić kryjówkę. 
Niewiele skutkowały zastrzyki na uspo-
kojenie, jakie dawał jej doktor Henryk 
Rukasz. Nocą, kiedy wszystkie środki już 
zawiodły, Cukiermanowie zdecydowali 
się utopić ją w pobliskiej rzece Kurówce. 
Tak też się stało. Oni ocaleli. Z bratem 
nieszczęśliwej, Sewerynem Cukiermanem, 
który wyjechał do Izraela, stryj Bronisław 
przez wiele lat korespondował. 

*
Pobiegłem do mamy z wiadomością: 

żołnierze niemieccy stawiają w środku 
Kurowa przyrządy do gimnastyki. Z rusz-
towań zwisają już sznury... „Ależ to szubie-
nica!” – krzyknęła. Dziesięciu zakładników 
skazano na powieszenie, a kilkudziesięciu 
innych na rozstrzelanie.

Wśród powieszonych był Ignacy Mazur-
kiewicz, ojciec Antka, mojego kolegi ze 
wspólnej ławki w klasie. Nie muszę mówić 
jak bardzo chłopiec przeżył tę śmierć. 
Każdy z nas starał się dla Antka być do-
bry. Pomóc mu w trudnych chwilach. 
A jednak mimo to przypłacił stratę ojca 
chorobą serca. Na naszych oczach stawał 

się pół inwalidą. Nie dorównywał nam już 
w gonitwach, grach, pływaniu...

Było to krótko po zakończeniu wojny. Na 
początku tak zwanego wyzwolenia. Na 

szosie prowadzącej do Lublina przystanęły 
dwa samochody wojskowe załadowane nie-
mieckimi jeńcami wojennymi. Działo się to 
obok miejsca, gdzie powieszono dziesięciu 
zakładników, a wśród nich ojca Antka. Jeń-
ców strzegli starzy rosyjscy żołnierze, bardzo 
tolerancyjni. Stała nas grupka, wśród nas był 
Antek. Niemcy byli głodni, prosili o chleb. 
Pobiegliśmy do naszych domów przynieść 
im coś do jedzenia. Antek zjawił się z całym 
bochenkiem chleba. Jego matka, wdowa, 
aby utrzymać dzieci, zajęła się dla zarobku, 
wypiekiem chleba. Antek kroił kozikiem 
bochenek i podawał kromki wyciągniętym 
rękom. Czy któryś z tych Niemców mógł 
pomyśleć, że jego współbracia tutaj zamor-
dowali ojca tego chłopca?  

Pani Kanclerz, przez ćwierć wieku sta-
łem na czele kapituły Nagród im. Witolda 
Hulewicza. Poety i wybitnego tłumacza 
literatury niemieckojęzycznej, przyjaciela 
Rilkego. Zginął rozstrzelany 12 czerwca 
1941 roku w Palmirach, miejscu masowych 
straceń. Staraliśmy się kultywować pa-
mięć szlachetnego człowieka, który swoją 
twórczością budował mosty kulturowe 
między narodem polskim i niemieckim. 
Prezesurę Stowarzyszenia im. Witolda 
Hulewicza przejął po mnie przedstawi-
ciel młodszego pokolenia, ks. dr Ireneusz 
Stanisław Bruski. W planach edytorskich 
mamy serię tłumaczeń autorstwa Witolda 
Hulewicza, w wersji dwujęzycznej. Jego 
brat pułkownik Bohdan Hulewicz, poe-
ta, zwierzchnik Henryka Sucharskiego, 
dowódcy Westerplatte pozostawił tłu-
maczenie Wesela, arcydzieła Stanisła-
wa Wyspiańskiego, sztuki zdawałoby się 
niemożliwej do przekładu. Tekst uznany 
za zaginiony trafił obecnie jako dar dla 
naszego Stowarzyszenia. Ocalone dzieło 
przekazał nam Pan Witold Żylicz, wnuk 
Bohdana Hulewicza. Nad przekładem 
poeta pułkownik pracował przez całe swoje 
dorosłe życie. Nam pozostaje je opubliko-
wać, aby trafiło również do czytelników 
języka niemieckiego.

Szanowna Pani Kanclerz!
Konrad Adenauer wypowiedział w 1945 

roku do swoich Rodaków słynne słowa: 
„Jesteście najpiękniejsi wtedy, gdy nie 
maszerujecie w nogę”.

Czasy się zmieniły, ale o tym przesłaniu 
Niemcy winny pamiętać.

ROMUALD KARAŚ

Reporter, dokumentalista

Prezes honorowy Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza

Warszawa, w lutym 2021

Bronisław Pekosiński
FOT. © STUDIO FILMOWE N
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Dobrze znany i lubiany na całej 
Wileńszczyźnie – poeta, z wy-
kształcenia fizyk, dziennikarz 

i tłumacz, Wojciech Piotrowicz, ps. Woj-
ciech Radłowski, w czerwcu 2020 roku 
obchodził jubileusz 80. rocznicy urodzin. 
To wyjątkowy człowiek z niesamowitym 
bagażem doświadczeń. Postać zasłużona 
dla krzewienia polskości na Wileńszczyź-
nie. Wielu o nim mówi, że to chodząca 
lekcja historii.

Ostatni rocznik maturalny
O swoim życiu Wojciech Piotrowicz 

mówi: „Uważam, że tych lat nie zmarno-
wałem. Powiedziałbym, że były to pra-
cowite lata, z czego należy się cieszyć”.

– Skończyłem osiemdziesiąt lat. Urodzi-
łem się w polskiej rodzinie, w 1940 roku, 
w wiejskiej miejscowości, w zaścianku 
Obiejucie w rejonie święciańskim na Wi-
leńszczyźnie. Skończyłem polską szkołę 
średnią. Tak się złożyło, że nasza klasa była 
najstarsza, już od siódmej klasy. To zna-
czy, że ta szkoła rosła na nas. Doszliśmy 
do jedenastej klasy, złożyliśmy maturę 
– jednak po nas ta szkoła już nigdy nie 
miała klas maturalnych, ponieważ akurat 
w tym okresie nastąpiła tzw. druga repa-
triacja do Polski, potencjalni uczniowie 
z rodzicami masowo wyjechali. Po naszej 
ostatniej promocji status szkoły obniżono 
ze średniej na podstawową. Dziś ta szkoła 

już w ogóle nie istnieje – wspomina jubilat 
w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Po maturze Wojciech Piotrowicz wstąpił 
do dwuletniego Instytutu Nauczyciel-
skiego, wybrał Wydział Matematyczno-
-Fizyczny w Nowej Wilejce. Następnie 
podjął studia na Uniwersytecie Wileńskim. 

– Przez pewien czas pracowałem jako 
nauczyciel w polskich szkołach, następnie 
w ośrodku obliczeniowym w Wilnie, potem 
jako inżynier i kierownik działu w Ośrodku 
Obliczeniowym Centralnego Urzędu Sta-
tystycznego Litwy. A więc przez dłuższy 
okres byłem związany z wprowadzaniem 
na Litwie komputeryzacji. Jednak ta praca 
mnie znużyła, więc przeniosłem się na 
dziennikarstwo – opowiada pan Wojciech.

W latach 80. XX wieku zmienił profil za-
wodowy i rozpoczął pracę jako dziennikarz 
w polskojęzycznym dzienniku „Czerwony 
Sztandar” (1981-1983), tam pisywał m.in. 
pod pseudonimem Wojciech Radłowski. 
Następnie w latach 1983-1991 był redak-
torem w redakcji audycji w języku polskim 
Radia Litewskiego, a w latach 1991-2000 – 
podobnych audycji w Telewizji Litewskiej.

Było sympatycznie, choć skromniej
Oprócz rezultatów swojej działalności 

dziennikarskiej Wojciech Piotrowicz 
miał znaczący wkład w rozwój polskie-
go życia kulturalnego na Litwie po II 
wojnie światowej. W latach 1964-1979 

był członkiem Polskiego Ludowego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Wilia”, w którym 
śpiewał. Dla tego zespołu pisał teksty 
piosenek i opracowywał programy wy-
stępów. Współpracował także z Polskim 
Zespołem Teatralnym przy Pałacu Kul-
tury Kolejarzy, teatrem amatorskim za-
łożonym przez Aleksandra Czernisa i dr. 
Jerzego Ordę.

– Nie żyłem tylko pracą. Udzielałem się 
społecznie. Byłem członkiem grupy inicja-
tywnej, która 5 maja 1988 roku powołała 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Polaków na Litwie (SSKPL), pierwszą 
organizację broniąca praw polskiej mniej-
szości na Litwie. Po przekształceniu 
15 kwietnia 1989 roku Stowarzyszenia 
w Związek Polaków na Litwie (ZPL) nadal 
byłem aktywnym działaczem tej organi-
zacji. Czasami nadchodziło natchnienie 
na napisanie wiersza, więc udzielałem 
się także literacko, zajmowałem się tłu-
maczeniami z języków białoruskiego, 
litewskiego i ukraińskiego – wymienia 
Wojciech Piotrowicz.

Nasza rozmowa z jubilatem stała się 
okazją do snucia wspomnień z minionych 
80 lat... 

– Dzisiaj należę do Klubu Weteranów 
zespołu „Wilia”. W chórze śpiewałem przez 
piętnaście lat. Przed kwarantanną starali-
śmy się przynajmniej raz w miesiącu spot-
kać się z członkami klubu. Na spotkaniach 

Wojciech 
Piotrowicz: 
Uważam, 
że tych lat 
nie zmarnowałem

FOT. © RADIO WILNO / yOUTUBE
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wspominamy, śpiewamy, rozmawiamy. 
Przyjemnie jest spotkać się z ludźmi, którzy 
mają podobne zapatrywania. Łączą nas 
wspólne wspomnienia, wspólne wyjazdy 
– rozmarza się pan Wojciech. – Wtenczas 
niewiele się jeździło, ale każdy wyjazd do 
Polski to było wielkie przeżycie. Osobiście do 
Polski pojechałem z zespołem trzy razy. Po 
raz pierwszy w 1966 roku, to było 1000-lecie 
Chrztu Polski i jednocześnie 1000-lecie 
Państwa Polskiego. Drugi raz do Polski 
pojechałem po 10 latach, no i trzeci – po ko-
lejnych pięciu. To były bardzo sympatyczne 
wyjazdy. Inaczej się patrzyło na te rzeczy. 
Teraz nasza młodzież jest przyzwyczajona 
do podróż, jeździ po całym świecie. A wtedy 
zupełnie inaczej to życie wyglądało. Było 
o wiele skromniej – wspomina.

Życia nigdy dość!
Wojciech Piotrowicz nadal realizuje się 

w różnych dziedzinach życia. Będąc na 
emeryturze, najwyraźniej się nie nudzi. 

– Należę do tych emerytów, którzy nie 
narzekają. Dużo czytam, ciekawię się, co 
dzieje się na świecie, w kraju. Obecnie 
śledzę wybory w Polsce [czerwiec 2020]. 
Zapraszano mnie do oceny deklamacji, 
olimpiad z języka polskiego i literatury, 
mimo że nie mam wykształcenia filolo-
gicznego. Dziś już odmawiam. Dzisiaj 
Boga proszę przede wszystkim o zdrowie 
– twierdzi.

– Rodzinę założyłem, gdy miałem ponad 
trzydzieści lat. Doczekaliśmy się dwóch 

synów, skończyli polskie szkoły. Miesz-
kają w Wilnie. Z żoną nadal dzielimy 
wspólnie smutki i radości. Mam wnuka 
i wnuczkę. Trudno powiedzieć, czy moje 
przeżyte 80 lat były szczęśliwe. Bo co to 
jest szczęście? – mówi pan Wojciech. 

– To były lata bardzo pracowite. Skoń-
czyłem szkołę na wsi. Szkoła była daleko, 
chodziło się sześć kilometrów w jedną 
stronę i tyle samo w drugą. Wtedy zimy 
były bardzo ciężkie, mroźne, surowe. 

Później były studia, służyłem w wojsku. 
W pracy też nie było łatwo – wspomina.

Choć dożył pięknego wieku, Wojciech 
Piotrowicz nie czuje przesytu. – Kiedyś 
się myślało: 50 lat to dużo; 60, o jak dużo! 
A teraz mam 80 lat i dla mnie to nie jest 
tak dużo. Nadal się żyje, nadal się w tym 
wszystkim tkwi, cieszy się z każdego prze-
żytego dnia przy niezłym zdrowiu. I to 
jest szczęście – podsumowuje.

hONORATA ADAMOWICZ, „Kurier Wileński”

Wojciech Piotrowicz (ur. 18 czerwca 
1940 roku w zaścianku Obiejucie) 
– Nie sposób wyliczyć wszystkich 
osiągnięć, które składają się na trwającą 
od kilkudziesięciu dekad karierę naszego 
rozmówcy. Jako poeta debiutował 
w 1960 roku. Jest współautorem 
pierwszej napisanej i wydrukowanej 
polskiej książki (wcześniej wydawano 
jedynie tłumaczenia i dzieła polskich 
klasyków) na Litwie po II wojnie 
światowej – antologii poezji Sponad 
Wilii cichych fal. Za swoją twórczość 
i działalność otrzymał następujące 
nagrody: Nagrodę Literacką im. Barbary 
Sadowskiej (1990), nagrodę Polcul 
Foundation (1997), Nagrodę im. Witolda 
Hulewicza (1997, 1999, 2018), Odznakę 
Honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” (2006), pamiątkowy medal od 
Rządu Republiki Litewskiej. Wydał kilka 
zbiorków poezji i prozy, a także albumy: 
Wilno po polsku i Palmy Wileńszczyzny 
(współautor Henryk Mażul), Adam 
Mickiewicz w Wilnie, Adam Mickiewicz na 
zesłaniu oraz Adam Mickiewicz a kobiety 
(współautor Rimantas Šalna, dyrektor 
Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie).

Zaranie Wilna
W Dolinie Świntoroga wieczny ogień bucha
Potężny Perkun stoi posępny i dumny
Dąbrowa Święta z niebem gwar prowadzi szumny
Dorzuca drew do ognia wajdelotka krucha.

Już północ. Ścichły wiatry. Drzemie puszcza głucha.
Nad drzew korony księżyc wyjrzał srebrnym okiem
Znika Wilenka w Wilii wartkim wód potokiem,
Dziewczyna nuci tęskną piosenkę. Las słucha.

Ponad gaj święty wznosi dumne czoło góra. 
Wielkoksiążęcy orszak rozbił tam namioty.
Tam w południe Giedymin upolował tura.

Wyczerpany przez dzienne trudy i kłopoty
Śni on teraz, że zbrojny, groźny jak wichura
Żelazny wyje wilk na krąg księżyca złoty.

WOJCIECh PIOTROWICZ 
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wywiady „Ostoi”

Z profesorem Uniwersytetu 
Warszawskiego, japonistą 
i tłumaczem literatury 
japońskiej – Mikołajem 
Melanowiczem rozmawia 
Jerzy Biernacki.

Jerzy Biernacki: Znamy się od tak wielu lat, 
że to jest niewiarygodne. Pamiętam Cię z „Ki-
ckiego”, czyli z akademika na warszawskim 
Grochowie. Długa droga za nami.
Mikołaj Melanowicz: To prawda. Nie wiem, 

czy powinienem sięgać pamięcią w tak 
odległe czasy. Nigdy nie oglądałem się za 
siebie. A gdy zamieszkałem w akademiku 
na Kickiego, w tej wylęgarni nowej inte-
ligencji, znalazłem uzasadnienie tej nie-
świadomej postawy, przypominając sobie 
mit o Orfeuszu i Eurydyce. Nie pamiętam, 
czy to pod wpływem poezji Iwaszkiewicza 
czy Rilkego.

Pochodzisz z małego miasteczka, zdegra-
dowanego przez carskie władze do roli 
osady, za udział mieszkańców w Powstaniu 
Styczniowym: Piszczac na ziemi lubelskiej, 
a właściwie na południowym skraju Podlasia. 
Jak to się stało, że wybrałeś japonistykę? 
Czy zadecydował jakiś impuls, czyjaś rada 
czy coś innego?
„Piszczac na skraju Podlasia”, a może 

raczej na północnym pasie Zachodniego 
Polesia? Oddzielonego lasem wspomnień 
z wędrówek z ojcem na grzyby i z mamą 
– na jagody. Tą granicą była również ma-
gistrala kolejowa Berlin – Moskwa, także 
powód do najwcześniejszych wspomnień 
pastwiska przy torach. Dotąd widzę obraz 
zielonej trawy, gdy z bratem pasiemy kro-
wy, a pewnego dnia zatrzymuje się trans-
port wojskowy, wychodzą żołnierze, nie 
tylko niemieccy, i częstują nas „bonbon”. 
Pociąg stoi kilka godzin, czeka na naprawę 
mostu wysadzonego prze partyzantów.  

Mieszkaliśmy na Kolonii Piszczac, dziś 
nazwanej Piszczacem Pierwszym (od nas 
na południe i zachód jest jeszcze Piszczac 
Drugi i Piszczac Trzeci). Obok gaj brzo-
zowy, który zawłaszczył znaczną część 
nieuprawianego pola sąsiada, jak również 
pokonał pas lasu sosnowego, który sa-
dziłem na piaszczystej glebie razem z oj-
cem, w kilka lat po wojnie, w ramach akcji 
zalesiania piaszczystej gleby. Wówczas, 
idąc w stronę torów kolejowych, mijałem 
bagno, w czasie wiosennych roztopów 
pokryte lustrem wody i kaczeńcami. Była 
też sadzawka, w której łowiliśmy karasie 

i szczupaki. Po melioracji łąki wyschły, 
kaczeńce obumarły.

Właśnie w takim otoczeniu „W 1935 roku 
w obecnym Piszczacu Pierwszym urodził się 
Mikołaj Melanowicz. Studiował japonistykę 
na Uniwersytecie Warszawskim…” – czy-
tam w książce pt. Gmina Piszczac. Historia 
i współczesność (Praca zbiorowa pod red. 
Bogusława Korzeniewskiego, Andrzeja Bu-
czyły i Sławomira Hordejuka), zawierającej 
wiele cennych zdjęć nie tylko współczesnych, 
opublikowanej przez Urząd Gminy w Piszcza-
cu w 2018 roku. 
Dawniej czytałem Piszczac. Miasto ongiś 

królewskie (1992) z autografem z roku 
1998 autora, to znaczy ks. Romana So-
szyńskiego (1912-2003), proboszcza Pa-
rafii Piszczac, który po powrocie z Japonii 
w 1966 roku przyjął mnie na plebanii, 
poczęstował rosołem i mówił o tym, jak 
bardzo pragnie wybrać się z pielgrzymką 
do Palestyny, ale nie był pewien, czy bi-
skup wyrazi zgodę. Widzę Go jak żywego, 
podobnie jak kilka innych obrazów z czasu 
wojny i pierwszych lat powojennych. Ale 
z zajęć szkolnych prawie nic nie pamiętam, 
poza tym, że chodziłem ze cztery kilome-
try drogą zwaną gościńcem, utwardzo-
nym sosnowymi okrąglakami na rozkaz 
Niemców. A w drodze do szkoły mijałem 
pola zasiane żytem, owsem, jęczmieniem, 
w końcu mijałem kirkut, rynek i kościół 
Podwyższenia Świętego Krzyża. Pamiętam 
też, że chodziłem również na Popiel (wieś 
za torami, w stronę Małaszewicz) na lekcje 
do domu nauczycielki, gdy szkołę zajęły 

wojska niemieckie. Z lektur szkolnych 
pamiętam tylko powieść Finek, którą 
nauczycielka czytała uczniom na lekcji. 
Ale mimo braku książek dużo czytałem, 
głównie powieści Karola Maya i Aleksan-
dra Dumasa, usuwane z biblioteki szkolnej 
jako „szkodliwe”. Wtedy też w czasie drogi 
do szkoły opowiadałem sobie w duchu 
fabuły powieści, pewnie głównie w stylu 
Karola Maya. 

Jak wspomniałem, z zajęć szkolnych nic 
nie pamiętam, poza tym, że na początku 
nie miałem ani na czym, ani czym pisać. 
A pierwsze buty do szkoły zrobił mi tata 
ze skórzanej torby (?) sanitariusza, którą 
– późną jesienią 1939 roku – przyniósł do 
domu, uciekając z Warszawy przez pola, 
omijając drogi, aby nie spotkać żołnierzy 
rosyjskich. Ale musiałem być dobrym ucz-
niem, ponieważ w piątej klasie w „nagrodę 
za sumienną i pilną pracę” otrzymałem 
Serce Edmunda de Amicisa.

Jeszcze o Japonii, ani o Chinach nic nie 
wiedziałem. Dalekim Wschodem zainte-
resowałem się dopiero, gdy opuściłem 
Piszczac (do domu wracałem tylko na 
wakacje) i udałem się na drugi kraniec 
Polski, do Lubomierza, do Liceum Pe-
dagogicznego. 

Dlaczego aż tam? 
Najpierw zdawałem do liceum w Bia-

łej Podlaskiej, ale tam nie było szansy na 
stypendium, pojechałem więc zdawać do 
technikum elektrycznego w Chorzowie, ale 
nim przyszła odpowiedź mama usłyszała 
coś na temat innej szkoły od krewnego (też 

Po japońsku i po polsku

Mikołaj Melanowicz  podczas ceremonii 
ablucji przed świątynią Tsukuba Jinja 
w mieście Tsukuba, 2002 FOT. © ARCHIWUM M.M.
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Melanowicza, którego córka Marysia miesz-
ka teraz w Kanadzie, wiem, bo niedawno 
odnalazła mnie na Facebooku). A więc 
dowiedziała się, że jego syn jest w szkole 
na Śląsku, tam, gdzie pracuje Nestorowicz, 
Ignacy, chyba jedyny z tytułem magistra 
z Piszczaca przedwojennego. Zachęcał on, 
by wracając po wakacjach syn, bodajże 
Tadeusz, przywiózł ze sobą ucznia do li-
ceum. I tak w ostatnim dniu sierpnia, po 
kilkunastu godzinach jazdy przez Dęblin 
(kursował taki pociąg Terespol – Jelenia 
Góra) dojechałem do Jeleniej Góry, prze-
siadłem się w pociąg do Lwówka Śląskiego 
i Lubomierza. Wtedy jeszcze jeździł pociąg 
do Lubomierza. Zdałem egzamin i zosta-
łem przyjęty do Liceum Pedagogicznego 
i internatu. Otrzymałem też stypendium.

To był ten właściwy moment, w któ-
rym los określił moją drogę w przyszłość. 
Miałem wielkie szczęście, bo trafiłem do 
jednej z najlepszych wówczas szkół pe-
dagogicznych w Polsce, w której nauczali 
profesorowie po studiach we Lwowie i in-
nych uczelniach zagranicznych, a kiero-
wał szkołą niezwykle sprawnie Kazimierz 
Kopeć, który również wykładał logikę. 
Mogłem tam słuchać Mieczysława Fogga 
w szkolnej auli, śpiewać w cenionym na 
Śląsku chórze szkolnym, oglądać występy 
aktorów z teatru w Jeleniej Górze, jak też 
grać rolę Albina w Ślubach panieńskich 
i występować w zespole teatralnym z mojej 
klasy w wielu okolicznych miejscowoś-
ciach, a za zarobione występami pieniądze 
pojechać do Krakowa z całą klasą.   

Nie mam czasu, żeby opowiadać niezwy-
kłą historię tego liceum. Wspomnę tylko, 
że założyli je polscy oficerowie w Lubece, 
gdzie po wojnie powstało liceum pedago-
giczne i humanistyczne oraz gimnazjum. 
Nauczyciele i uczniowie tych szkół zdecy-
dowali o powrocie do kraju, wbrew róż-
nym utrudnieniom. I ostatecznie, Liceum 
Pedagogiczne umieszczono w Lubomie-
rzu, w solidnym budynku niemieckiego 
seminarium. Obok znajdowała się szkoła 
podstawowa, w której licealiści starszych 
klas prowadzili swoje pierwsze lekcje, by 
następnie udać się w teren, do normalnej 
szkoły na praktykę. Ja też przeszedłem 
tę drogę.

Na strychu budynku liceum odkryłem 
skarb w postaci sterty książek niemie-
ckich. Spędzałem tam wiele godzin, po-
szukując interesujących mnie tytułów. 
Mogłem też brać to, co chciałem. Dotąd 
mam przywiezione z Lubomierza dzieła  
Goethego (pisane gotykiem, wydane w 1885 
roku w Stuttgarcie). Ale ulubioną książką 
z biblioteki na strychu był wybór poezji 
Nikolausa Lenaua, niestety, tę książkę 
straciłem w Warszawie, gdy pożyczyłem 
ją filozofowi, koledze, który zapomniał mi 
ją zwrócić. Na pocieszenie trochę wierszy 
Lenaua jest w Die Ernte (Żniwa, zbiory, 
1909), z tej samej biblioteki.

I tu dochodzę do pierwszego impul-
su, kierującego moją uwagę ku Japonii. 
A mianowicie na strychu znalazłem kilka 
książek o Japonii, które mnie zacieka-
wiły, więc nazwa „Japonia” zagnieździła 

się w głowie i zaczęła działać na moje 
emocje. Ale też zapamiętałem książkę 
Ignacego Kraczkowskiego Nad arabskimi 
rękopisami, którą podarował mi kolega 
szkolny Tadeusz Matulewicz, przyszły 
autor książek Skąd ta pieśń i Wileńskich 
rodowodów, wyczuwając moje zaintere-
sowanie Wschodem. 

Jednak niemieckie książki o Japonii 
ze strychu w Lubomierzu nie były decy-
dującym motywem o wyborze kierunku 
studiów. A poza tym nie mogłem jeszcze 
myśleć o studiach, ponieważ absolwentów 
liceum obowiązywał nakaz pracy. Tylko 
najlepszy absolwent (jeden z klasy?) Lice-
um miał szansę na studia, więc dopiero po 
maturze mogłem o tym myśleć, ale jeszcze 
bez przekonania, czy otrzymam dyplom 
„przodownika nauki i pracy społecznej” 
umożliwiający przyjęcie na studia bez 
egzaminu w wybranej uczelni. Takie dy-
plomy wydawały kuratoria wojewódzkie. 
Nie wiedziałem, kiedy dyplom otrzymam. 
Musiałem więc pojechać do Warszawy 
na egzamin pisemny. Dopiero po kilku 
tygodniach nadszedł dyplom, więc zawio-
złem go do Instytutu. Zostałem zwolniony 
z egzaminu ustnego i przyjęty na studia 
do Instytutu Orientalistycznego (pół roku 
wcześniej w Auli Leopoldinum na Uniwer-
sytecie Wrocławskim zdawałem egzamin 
na studia w ZSSR na orientalistykę, ale 
otrzymałem wiadomość, że dla Polaków 
nie ma orientalistyki).  
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W Man’gyondae w Korei Północnej (KRLD);  
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Trzy lata studiowałem sinologię, ucząc 
się jednocześnie języka japońskiego (gra-
matyka, lektorat) i literatury. Gdy otwarto 
kierunek japonistyki, wybrałem japoni-
stykę, mimo że wtedy studenci sinologii 
mogli wyjeżdżać do Chin na krótsze lub 
dłuższe pobyty. Japonia była tak odległa 
jak księżyc. Żadnych nadziei na wyjazd, 
więc koledzy mówili, że jestem głupi. Ale 
nie zmieniłem decyzji. 

Do wyboru japonistyki przyczynił się 
Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów 
w 1955 roku. Wtedy spotkałem Japończy-
ków, rozmawiałem już z nimi po japońsku, 
słuchałem ich pieśni. Wśród Japonek była 
sopranistka Watanabe Masako, która do 
niedawna jeszcze prowadziła Chór Je-
dwabnego Szlaku. To ona mnie odnalazła 
po półwieczu i postanowiła przyjechać 
do Polski ze swoim chórem. Pomogłem 
jej to zorganizować. Koncerty odbyły się 
w Uniwersytecie Muzycznym im. Frydery-
ka Chopina w Warszawie oraz w Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie 
w lipcu 2013 roku. 

Czy jako młody człowiek pragnąłeś zostać 
pisarzem lub poetą? Pisałeś może wiersze, 
zakochany na zabój w jakiejś pannie? Do dziś 
jesteś bardzo przystojny, więc powodzenie 
u pań miałeś zapewnione...
Tak, myślałem, o tym, pisywałem nawet 

wiersze, ale Japonia mnie całkowicie po-
chłonęła, a przekłady literackie z japoń-
skiego okazały się tak zajmujące i trudne, 
więc na nic więcej nie miałem czasu. 

A druga część pytania, podchwytliwa, 
ale nie potrafię potwierdzić, że „czułem 
się przystojny”. Nic o tym nie wiedziałem. 
Byłem raczej nieśmiały. Chociaż przed 
maturą, jeden z profesorów ostrzegał 
mnie przed niebezpieczeństwem, bo jedna 

z uczennic „miała na mnie ochotę”, więc 
miałem uważać, żeby mnie nie uwiodła. 
Była atrakcyjną dziewczyną, podobała mi 
się. Ale jej nie znałem bliżej, ponieważ 
niedawno przeniesiono ją z innej szkoły 
z powodu nazbyt śmiałych obyczajów...

Kiedy i w związku z jakim japońskim pisa-
rzem rozpoczęła się na dobre Twoja Wielka 
Przygoda z literaturą Kraju Kwitnącej Wiśni?
Wielką Przygodą była sama podróż do 

Tokio. Rozpoczęła się, kiedy otrzymałem 
bilet na Japońskie Linie Lotnicze lecące 
z Kopenhagi przez Biegun Północny, nawet 
otrzymałem dyplom, dowód przelotu nad 
biegunem, chociaż zapamiętałem tylko 
szczyt McKinleya na Alasce. A po wylądo-
waniu w Anchorage, na lotnisku wojsko-
wym, ponieważ cywilne było uszkodzone 
przez trzęsienie ziemi, w hali przylotów, 
na ścianach wisiały różne typy pistoletów 
i karabinów, a oficer oglądający mój pasz-
port ze zdziwieniem pozdrowił mnie po 
polsku, mówiąc „jak się masz”. Nie spo-

dziewał się, że do Tokio mógł lecieć ktoś 
z „kraju komunistycznego”. Razem z in-
nymi pasażerami wyszedłem na zewnątrz 
niewielkiej hali, by popatrzeć na siąpiący 
deszcz ze śniegiem, chociaż spodziewałem 
się siarczystego mrozu. Wtedy jeszcze 
nie wiedziałem, że w pobliżu przepływa 
ciepły prąd Alaski, kierujący się w stronę 
Oceanu Arktycznego.

Rok wcześniej przetłumaczyłem dla 
PIW-u krótką powieść pt. Kappy Aku-
tagawy, wydaną w serii z jednorożcem. 
I wtedy i w następnych latach tłumaczenia 
powieści japońskiej nie spowodowało 
takiej euforii, jak lądowanie na Alasce 
w 1964 roku. 

Tłumacz rzadko osiąga prawdziwą sławę, 
rozgłos. Pracuje w ciszy, nieznany na ogół, 
w poczuciu służebności jako pośrednik. Kie-
dy jednak pokazano w Polsce film Kobieta 
z wydm według powieści Kōbō Abe, Twoje 
nazwisko jako tłumacza tej książki uzyskało 
pewien rozgłos. Pamiętam, że to zauważy-
łem, bo przecież wiedziałem, kim jesteś i co 
robisz. Czy to był Twój pierwszy poważny 
przekład? 1962 rok, jeśli się nie mylę, trzy 
lata po ukończeniu studiów.
Niewątpliwie, Kobietę z wydm opubliko-

wałem po studiach, ale drugich studiach, 
w Japonii, na Uniwersytecie Waseda. To 
wtedy też rozpocząłem intensywną pracę 
tłumacza, znowu dzięki PIW-owi, którego 
redaktorka poprosiła mnie o propozy-
cję wydawniczą. Wiedziałem, co zapro-
ponować: w Tokio, w dzielnicy Shibuya 
obejrzałem film pt. Suna no onna, tzn. 
Kobietę z wydm w reżyserii Teshigahary 
Hiroshiego, kupiłem powieść Abego Kōbō, 
którego jeszcze nie znałem. Tłumaczenie 
tej powieści okazało się znacznie trud-
niejszym procesem niż się spodziewałem. 
Ale tak czy owak to Kobieta z wydm stała 
się w Polsce największym bestsellerem 
orientalnym w latach 60-70. XX wieku. 
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A niewątpliwą przygodą było spotkanie 
z literaturą Tanizakiego. Wspomnę jeszcze 
o tym, że moje zmagania z przekładaniem 
z języka japońskiego rozpoczęły się wcześ-
niej, podczas pisania prac magisterskiej 
i doktorskiej. Były to ćwiczenia prowadzo-
ne na tekstach poetyckich, najpierw Miya-
zawy Kenjiego, poety, prozaika i działacza 
społeczno-religijnego z lat 20. i 30. XX 
wieku, wciągającego mnie w atmosferę 
raczej ubogiej północnej Japonii, zwłasz-
cza okolic miasteczka Hanamaki. 

Następnie obracałem się w kręgu poezji 
Hagiwary Sakutarō, krocząc ścieżkami 
między wówczas niezbyt atrakcyjnym 
miastem Maebashi a urzekającym poe-
tę Tokio. I ja razem z nim błąkałem się 
po ścieżkach rozpaczy i rozczarowania, 
smutków i melancholii, wyrażanych przez 
dekadenta i symbolistę. Kiedy miałem 
dość jego pesymizmu, poprosiłem kolegę 
z seminarium na Uniwersytecie Waseda, 
by mi zaproponował bardziej optymi-
stycznego twórcę, bez wahania wymienił 
nazwisko Tanizakiego. Kupiłem więc jego 
dzieła zebrane (26 tomów), kilka książek 
na jego temat. Kiedy wróciłem do Warsza-
wy, ku mojemu zaskoczeniu redaktorka 
z PIW-u poprosiła mnie o opinię na temat 
twórczości właśnie Tanizakiego. Okazało 
się, że wydawnictwo otrzymało dwa opo-
wiadania Ashikari i Shunkinshō Taniza-
kiego, przełożone z języka francuskiego 
i wydane w tomiku pt. Dwie opowieści 
o miłości okrutnej. Czytając ten przekład 
redaktorka miała wątpliwości, czy Tani-
zaki to na pewno wybitny pisarz. Wyjaś-
niłem, że jest wysoko ceniony zarówno 

w Japonii jak w Stanach Zjednoczonych. 
I zaproponowałem, że przetłumaczę frag-
ment jednego z opowiadań. Kiedy redakcja 
PIW-u otrzymała mój przekład, około 20 
stron początkowych Ashikari, okazało się, 
że w przekładzie francuskim pominięto 
eseistyczny początek opowiadania, a za-
chowano tylko fabułę o miłości. W rezulta-
cie PIW zdecydował się opublikować mój 
przekład z oryginału, zachowując jednak 
handlowy tytuł publikacji francuskiej, tzn. 
Dwie opowieści o miłości okrutnej, które 
w nakładzie 20 tysięcy szybko sprzedano 
w 1971 roku. A już w następnym roku PIW 
opublikował dwie powieści Tanizakiego 
w moim przekładzie, tzn. Niektórzy wolą 
pokrzywy i Dziennik szalonego starca. 
Wtedy też przygotowywałem rozprawę ha-
bilitacyjną pt. Tanizaki Jun’ichirō a krąg 
japońskiej tradycji rodzimej (1976). Ta-
nizakiego jednak nie spotkałem, ponie-
waż zmarł w 1965 roku jako niewątpliwy 
kandydat do Nagrody Nobla. Natomiast 
spotkałem wdowę, Tanizaki Matsuko, 
Muzę Jun’ichirō, i modelkę bohaterek 
kilku jego opowiadań i powieści. Ostat-
nio odnalazłem zagubiony list od niej, 
napisany bardzo piękną, trudno czytelną 
kaligrafią.  

Spośród pisarzy, których utwory tłuma-
czyłem, spotykałem tylko Ibuse Masu-
jiego, autora Czarnego deszczu, częściej 
spotykałem Abe Kōbō, oraz drugiego ja-
pońskiego laureata Nagrody Literackiej 
Nobla, tzn. Ōe Kenzaburō. 

A następne przekłady, w tym japońskich 
noblistów. Które z nich było największym wy-
zwaniem?

Przetłumaczyłem kilka opowiadań i dwie 
powieści, tzn. Tysiąc żurawi i Śpiące 
piękności Kawabaty Yasunariego (No-
bel 1968), ale największym wyzwaniem 
było tłumaczenie powieści Futbol ery 
Manen (pol. wyd. 1979), to znaczy przed 
przyznaniem autorowi, Ōe Kenzaburō 
lauru noblowskiego (1994). Tłumacząc 
z japońskiego starałem się jak najlepiej od-
dać w polszczyźnie styl oryginału, ale duża 
różnica między obu językami i pismem 
sprawia ogromne trudności, a może jest 
dążeniem do osiągnięcia niemożliwego. 
Tak czy owak starałem się ten cel osiąg-
nąć, dlatego w pierwszej wersji odręcznej 
przekładałem niemal dosłownie. 

Przy drugim podejściu do zrozumia-
nego już tekstu starałem się wczuwać 
w wersję polską. Najwięcej sporów z re-
daktorką budziły te miejsca, w których 
starałem się oddać te fragmenty, które 
przez japońskich krytyków powieści Ōego 
nazywane są „stylem tłumaczeniowym”, 
tzn. zbliżonym do języka obcego. W tym 
stylu widoczny jest wpływ języka obcego 
na japoński (Ōe skończył romanisty-
kę, czytał Sartre’a w oryginale), a więc 
były to według purystów swego rodzaju 
niezręczności. Musiałem nieraz ulec su-
gestiom redaktora. Bo chyba nigdy się 
nie skończy spór między zwolennikami 
„udomowienia” – celują w tym wydawcy 
amerykańscy – a „egzotyzacją” w prze-
kładzie. Ja byłem bliższy „egzotyzacji”, 
czyli wprowadzania uroków kultury obcej 
do polszczyzny.  
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Wśród ulubionych pisarzy, których utwory 
przekładałem, znajdują się również Natsume 
Sōseki, autor Jestem kotem (trzy wydania 
1977, 2006, 2012), Sedno rzeczy (1973), 
Endō Shūsaku (Samuraj, Głęboka rzeka), 
Dazai Osamu (Zmierzch, 2 wydania) i Ibuse 
Masuji (Czarny deszcz), z którym w 1965 
roku przegadałem całą noc w jego domu 
w tokijskiej dzielnicy Suginami.

Czy mógłbyś krótko scharakteryzować litera-
turę japońską, jej główne cechy, zwłaszcza 
te, które odróżniają ją od literatury naszego 
kręgu? Zdaję sobie sprawę, że to jest temat 
na wielką rozprawę...
Na to pytanie trudno sensownie odpo-

wiedzieć. Kiedyś pisałem na ten temat 
dla „Literatury na świecie”, teraz można 
znaleźć te rozważania w mojej książce 
Japońskie fascynacje. Eseje pisane na 
marginesie (Adam Marszałek, 2020). 
Przytaczam w nim również to, co pisał 
historyk literatury i krytyk Katō Shűichi, 
a mianowicie, że literatura i sztuki pla-
styczne w kulturze japońskiej odegrały 
szczególnie ważną rolę, bowiem Japoń-
czycy myśl wyrażali raczej w utworach 
artystycznych niż w abstrakcyjnych trak-
tatach filozoficznych. Na przykład arysto-
kracja dworska X-XII wieku pozostawiła 
po sobie wyrafinowaną poezję i oryginalną 
powieść, nie stworzyła jednak żadnego 
systemu filozoficznego. W późniejszych 
wiekach podobnie. 

W literaturze dominuje raczej postawa 
wierności charakterystycznym sytuacjom 
życia ludzkiego, ujętym w zwarty system 
dyskursywny, więc literatura stała się 
główną formą ekspresji człowieka, jego 
myśli, zwłaszcza uczuć. Literaci rzadko 
interesowali się metafizyką, nie konstruo-
wali światów idei, niewynikających bezpo-
średnio z doznań świata realnego. Pisarze 
rzadko odrywali się od doświadczeń życia 
codziennego. Właśnie życie codzienne, 
doczesne człowieka i jego otoczenie przy-
rodnicze zawsze najbardziej interesowało 
twórców w Japonii, było niewyczerpanym 
źródłem doznań i refleksji. Proszę więc 
poczytać opowiadania Dazaia Osamu pt. 
Owoce wiśni (Czytelnik, 2020) z moim po-
słowiem.

Na ten temat wiele zbliżonych myśli wy-
powiedział Kawabata w wykładzie noblow-
skim, po przyznaniu mu Nagrody Nobla. 
Zwrócił on szczególną uwagę na związki 
człowieka z przyrodą i ich ekspresję w kul-
turze japońskiej.

Literatura japońska, a zwłaszcza poezja, 
ma głębokie tradycje, sięga daleko wstecz. 
Jakie mają one znaczenie dla współczesnych 
pisarzy i poetów japońskich? Da się coś 
syntetycznego na ten temat powiedzieć? 

W poezji japońskiej współistnieją dwie 
formy tradycyjne, najbardziej lubiane i na-
wet uprawiane również przez amatorów. 
Są to tanka („krótka pieśń”, zwana też 
waka („pieśń japońska”), uprawiana od 
ponad piętnastu wieków, oraz haiku, zapo-
czątkowana w XVII wieku, znana również 
w Polsce. W obu formach duże znaczenie 
ma uroda języka klasycznego w ekspresji 
związków emocjonalnych i filozoficznych 
człowieka ze światem przyrody.

Natomiast znacznie szersza problematy-
ka życia ludzkiego – nie tylko emocjonal-
nego, duchowego, lecz także społecznego 
i politycznego – stanowi treść poezji 
tworzonej pod wpływem europejskim 
w żywym, współczesnym języku (kōgo) 
Nazywa się ją shi („wiersz”, „poezja”), 
również w znaczeniu „poezja w ogóle”, 
dawniej była to po prostu poezja w języku 
chińskim (kanshi), a od końca XIX wieku 
termin shi zaczął znaczyć głównie „poezję” 
wzorowaną na europejskiej, zwłaszcza 
„wolny wiersz” (jiyūshi).

W dziedzinie teatru i dramatu również 
wyróżnia się gatunki i formy tradycyj-
ne, tzn. teatr klasyczny nō (od XIV w.), 
mieszczański kabuki (od XVII w.) i teatr 
lalkowy bunraku (od XVII w.). Zacho-

wały one język i dramaturgiczne cechy 
wykształcone przed wiekami, a ich repre-
zentatywne sztuki nadal są wystawiane 
i oglądane. 

Równie bogaty jest teatr i dramat, który 
powstał pod wpływem europejskim. Do 
tego nurtu należy również shinpa („nowa 
szkoła”), chociaż wywodzi się z teatru 
kabuki. Najbogatszy jest jednak shingeki 
(„nowy dramat”), który w XX wieku prze-
szedł różne fazy rozwoju wraz ze zmianami 
społecznymi i politycznymi. 

W dziedzinie prozy sytuacja jest odmien-
na, ponieważ nie zachowały się formy 
powieści lub opowiadań tradycyjnych, 
z minionych, odległych wieków, głównie 
dlatego, że dziś nikt nie potrafiłby czytać 
w martwym języku klasycznym. W tej 
dziedzinie rewolucyjna zmiana nastąpiła 
w końcu XIX wieku, gdy zaczęto tłumaczyć 
zachodnie powieści, jak również pisać 
własne, oryginalne utwory w języku ży-
wym, zgodnie z potrzebami moderni-
zującej się cywilizacji japońskiej. Nowa 
powieść (shōsetu) bardzo szybko stała się 
formą ekspresji emocji i filozofii życia, jak 
również popularną rozrywką. I podobnie 
jak w Europie wciąż się zmienia w bardzo 
licznych odmianach gatunkowych. 
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Jesteś profesorem Uniwersytetu Warszaw-
skiego, autorem prac historyczno-literackich 
poświęconych dziejom literatury japońskiej. 
Czy japonistyka polska rozwija się, liczy się 
w świecie? To jest pewnie kilka czy kilkana-
ście osób, ale decyduje jakość, nie ilość. Py-
tam w ten sposób także o pracę dydaktyczną 
w tej dziedzinie. Twoją i innych.
Tak, już od dłuższego czasu jestem pro-

fesorem emerytowanym. A wśród moich 
uczniów, mam na myśli głównie wypromo-
wanych przeze mnie szesnastu doktorów, 
są również profesorowie, ale i kilkoro 
bardzo aktywnych, twórczych doktorów, 
głównie pań, piszących nie tylko na tematy 
literatury japońskiej, lecz także badających 
inne dziedziny kultury japońskiej. Jedni 
należą do zespołu Katedry Japonistyki na 
Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego, a inni pracują w ośrod-
kach japonistycznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Oczywiście, najdłuższą tradycją naucza-
nia języka japońskiego szczyci się Uni-
wersytet Warszawski, niemal stuletnią, 
chociaż intensywne studia nad językiem 
i kulturą Japonii w Warszawie rozpoczęły 
się w sekcji japońskiej Katedry Sinologii 
Instytutu Orientalistycznego w latach 
pięćdziesiątych XX wieku, wkrótce po 
Festiwalu Młodzieży i Studentów, jeszcze 
przed wznowieniem w 1957 roku stosun-
ków dyplomatycznych z Japonią. Wtedy 
byłem studentem sinologii, więc uczy-
łem się języka chińskiego, współczesne-
go i klasycznego, jak też dziejów Kraju 
Środka (Chūgoku) i literatury chińskiej. 
Jednocześnie realizowałem rozszerzony 
programem japonistyczny. Ponadto chyba 
od trzeciego roku obowiązywał również 
lektorat języka koreańskiego, prowadzony 
przez świetnego, pierwszego lektora z Ko-
rei Północnej, który zawiłości gramatyki 
koreańskiej wyjaśniał po japońsku.

Mówiąc o rozwoju japonistyki w Polsce, 
muszę wspomnieć o powstaniu japoni-
styki w Krakowie i Poznaniu. Był to rok 
1986, gdy władze Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego zwróciły się do mnie o pomoc 
w przygotowaniu programu studiów japo-
nistycznych, a do rektora UW – o zgodę 
na moją równoległą pracę na UJ, tzn. na 
prowadzenie zajęć i kierowanie krakowską 
młodą specjalnością.

I tak rozpoczęła się moja krakowska 
przygoda dydaktyczna, trwająca blisko 
dwadzieścia lat, na którą składały się coty-
godniowe, piątkowe wyjazdy na wykłady, 
a po kilku latach również seminaria magi-
sterskie. Nie zanotowałem, ilu magistrów 
wypromowałem, ale najważniejsze, że pod 
moim kierunkiem wykształciło się tam 
czworo doktorów, a dwie utalentowane 

panie pracują w obecnym Zakładzie Ja-
ponistyki i Sinologii jako adiunkci.

W tym samym czasie, tzn. w 1986 roku 
rektor UAM, profesor Jacek Fisiak (1936-
2019), anglista i mój kolega z „Kickiego”, 
dowiedział się, że w Krakowie powstaje 
japonistyka, więc zdecydował utworzyć 
podobny kierunek studiów również w swo-
jej uczelni. Na jego prośbę opracowa-
łem program studiów japonistycznych, 
w którym językoznawstwo miało być 
główną dziedziną nauczania. Jednak po 
latach program poznański upodobnił się 
do warszawskiego, w którym wszystkie 
dziedziny kultury miały równe szanse, 
tzn. językoznawstwo, literatura, historia, 
religia, czy nawet sztuka Japonii. 

Dzięki dynamicznemu rozwojowi trzech 
wspomnianych ośrodków i wykształceniu 
odpowiedniej kadry wykładowców rozpo-
częto studia japonistyczne (od 2004 r.) 
również w Toruniu na Uniwersytecie Mi-
kołaja Kopernika, gdzie nauczanie języka 
japońskiego rozpoczęli fizycy w latach 90. 
XX wieku. O rozpoczęcie regularnych stu-
diów nad językiem i kulturą Japonii zabiegał 
profesor Roman S. Ingarden (1920-2011), 
zafascynowany kulturą japońską podczas 
pobytu w Japonii. Ja przez wiele lat po-
magałem tym dwu ośrodkom, recenzując 
prace doktorskie, habilitacyjne czy awanse 
profesorskie.  

O wysokim poziomie fachowym, zwłasz-
cza językoznawczym absolwentów polskiej 
japonistyki świadczą również prace nad 
wielkim słownikiem japońsko-polskim, 
prowadzone przez Pracownię Leksy-
kografii Polsko-Japońskiej Zakładu 
Językoznawstwa Ogólnego i Wschod-
nioazjatyckiego na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Muszę jeszcze wspomnieć o moim dru-
gim obszarze Wielkiej Przygody, a mia-
nowicie o Korei, zwłaszcza że koreaniści 
nazwali mnie ojcem chrzestnym korea-
nistyki warszawskiej. Ale wyjaśnienie, 
jak do tego doszło, zajęłoby zbyt wiele 
czasu, dlatego odsyłam Czytelników tego 
wywiadu do eseju pt. Do Tokio przez Seul, 
opublikowanego w książce pt. Japońskie 
fascynacje. Eseje pisane na marginesie. 

Czy jako profesor japonistyki, historyk i tłu-
macz literatury japońskiej jesteś człowiekiem 
spełnionym? 
Tak, niewątpliwie, tak. Wbrew opiniom 

środowiska w latach 50. wybrałem naj-
bardziej odpowiedni dla siebie kierunek 
studiów. A poza tym niezależnie od ob-
ciążeń nauką i pracą uniwersytecką nigdy 
nie rozstawałem się z literaturą światową, 
dzięki której łatwiej mi było pokonywać 
wszelkiego rodzaju przeszkody. Również 
łatwiej mi było przekładać z japońskiego 
na polski. Wydaje mi się, że żyłem jakby 

w dwu światach – w tym realnym, z licz-
nymi ograniczeniami, i w tym drugim 
świecie, w którym nie czułem żadnych 
ograniczeń. Po prostu literatura była przy-
godą – jak zatytułował jedną ze swych 
książek Numano Mitsuyoshi (Tsumari, 
dokusho ha bōken da, Kōbunsha, 2017). 
I może też myślałem – myślę? – literaturą, 
tak jak Janusz Termer zatytułował swój 
zbiór esejów (Res Humana, 2019).

Od lat, jeśli nie od początku jesteś związany 
z fenomenem zachowania i przywracania 
pamięci o Witoldzie Hulewiczu, jako juror 
Nagród jego imienia i członek Kapituły, która 
je przyznaje. Pięć lat temu założyliśmy wspól-
nie Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza. 
Stało się ono organizatorem przyznawania 
tych Nagród i strażnikiem pamięci o ich pa-
tronie. Co Cię skłoniło do współdziałania 
z ludźmi, którzy postanowili zatroszczyć się 
o pamięć o tej postaci i w pewnym sensie 
kontynuować jej dzieło?
Myślę, że w znacznym stopniu zdecydo-

wała o tym zarówno literatura, jak spot-
kanie z niezwykłym człowiekiem, który 
przed wielu laty przeprowadził ze mną 
wywiad. A stało się to po moim powro-
cie z Uniwersytetu Kansas (Lawrence), 
gdzie w 1986 roku przez semestr jesienny 
prowadziłem wykłady na temat kultury 
japońskiej. Od niego dowiedziałem się 
również najwięcej o Witoldzie Hulewi-
czu, którego nazwisko znalem od dość 
dawna, ponieważ w okresie licealnym 
przeczytałem powieść pt. Przybłęda Boży. 
Czyn i człowiek, która przez dziesięciolecia 
pozostała w mojej pamięci.

A w minionych miesiącach żyłem w świe-
cie wielkiej opowieści, w reportażowej nar-
racji o majorze Sucharskim i jego drodze 
do Westerplatte, od Klątwy i cudu, przez 
Tajemną broń, aż do Bohatera Wielkiej 
Wojny, opisane przez niestrudzonego 
poszukiwacza prawdy, Romualda Karasia.

Teraz myślę, że wspomnianych boha-
terów coś łączy: Przybłędy Bożego, Ma-
jora Sucharskiego i Witolda Hulewicza. 
Łączy ich cień bohatera przegranego, 
a może nawet tragicznego. Takich bo-
haterów Japończycy darzą tak wielką 
sympatią, że nawet nie dostrzegają ich 
wad, a wręcz przeciwnie – otaczają kul-
tem. Niewątpliwie Witold Hulewicz jest 
postacią tragiczną. Ale Beethoven? Czy 
Sucharski? Jednak, co czuł kompozy-
tor, który tracił słuch? Albo co przeży-
wa dowódca, który musi poddać się lub 
walczyć do ostatniej kropli krwi, a tym 
samym dokonać wyboru między życiem 
a śmiercią swoich żołnierzy? A w końcu 
kim staje się bohater, któremu odbiera 
się jego prawdę i honor?

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał JERZY BIERNACKI
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To było parę lat przed ćwierćwie-
czem. Znaczna grupa reporterów 
gościła wówczas u Janusza Roszki 

w Bolechowicach koło Krakowa, w za-
siedlonym przezeń dworze, który dźwi-
gał z upadku. Janusz stał na czele Klubu 
Reportażu Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, a ja byłem jego zastępcą. Podob-
nie, jak w Klubie Literatury Faktu, którego 
prezesem był Krzysztof Kąkolewski. Oba 
te kluby SDP i ZLP podjęły wespół myśl 
nobilitacji reportażu polskiego.

Działo się to wbrew temu, że Warszawa 
ponoć boczyła się na Kraków, czy też Kra-
ków na Warszawę. My zainicjowaliśmy 
z liczącymi się wydawnictwami edycję 
serii reportażu krajowego i zagranicznego. 
Przyznawaliśmy Nagrodę im. Ksawerego 
Pruszyńskiego, odbywały się sesje repor-
tażu i spotkania z twórcami. Ważną rolę 
odgrywała Krystyna Goldbergowa, zwana 
matką reporterów, kierowniczka Działu 
Reportażu w „Iskrach”, wydawnictwie 
wielce zasłużonym dla rozwoju tego ga-
tunku.

Zakończyliśmy akurat jedną z sesji war-
sztatowych i prezes Roszko zaprosił nas 
do swojej siedziby. Z Januszem przyjaź-
niłem się od dawna, choć mieliśmy różne 
charaktery i różne poglądy, co nie prze-
szkadzało nam we współpracy dla dobra 
reportażu, któremu poświęciliśmy swoje 
zawodowe życie. Janusza nazywaliśmy 
księciem reporterów. Królów mieliśmy 
więcej: Wańkowicz, Lovell, Kąkolewski, 
Kapuściński. Należałoby też wymienić 
nazwiska królowych, ale te raczej nie 
udzielały się w pracach obu klubów.

Gospodarz dworu w Bolechowicach 
przyjmował nas przy zastawionym stole. 
Dzielił się uwagami o twórczości Ksawe-
rego Pruszyńskiego. Cenił jego „ukrainne 
pióro”. Podziwiał trafność stanowiska po-
litycznego, wyczucia aktualnych zagrożeń 
Polski i świata wobec hitleryzmu. Jakże 
prorocze okazywały się jego reportaże 
z Wolnego Miasta Gdańska, z których 
wynikało, że tam rozpocznie się wojna.

Janusz Roszko zrobił wiele dla upamięt-
nienia zarówno biografii autora Trzyna-
stu opowieści, jak i jego dorobku. Godzi 
się tu podkreślić jego udział w wydaniu 
wyboru pism publicystycznych, eseistykę 
poświęconą twórczości pisarza doku-
mentalisty. Słuchaliśmy go z uwagą. Gdy 

sławił jeden z utworów pod tytułem Cosas 
de Polonia o pewnym literacie rodem 
z Wielkopolski, działającym w dwudzie-
stoleciu międzywojennym w Wilnie, a w 
okresie okupacji hitlerowskiej w War-
szawie, ogarnęły mnie wątpliwości, czy 
podane fakty są prawdziwe. Spytałem 
Janusza o nazwisko owego literata. Wy-
jawił: Witold Hulewicz.

Wprawdzie Pruszyński pisze o nim 
najpierw dość krytycznie, w końcu, gdy 
przedstawia jego działalność konspira-
cyjną zakamuflowaną pod gorszącymi 
postępkami, jak prowadzenie kawiar-
ni i restauracji dla Niemców w okupo-
wanej Warszawie, na koniec mówi, że 
za stworzenie sieci podziemnych pism 
polskich, za heroiczną postawę podczas 
przesłuchań przez Gestapo na Pawiaku, 
należy mu się pomnik, który winien sta-
nąć w Wilnie, zwalczającym przed laty 
tego przybysza.

Na tyle znane mi było nazwisko Hulewi-
cza, autora nowatorskiej książki o Beetho-
venie Przybłęda Boży, wybitnego tłumacza 
literatury niemieckojęzycznej, przyjaciela 
Rilkego, współtwórcy Polskiego Radia, 
autora pierwszego słuchowiska polskiego 
Pogrzeb Kiejstuta (1928), redaktora i wy-
dawcy pierwszego pisma konspiracyjnego 
w okupowanym kraju „Polska Żyje”, że 
wdałem się w spór z Januszem Roszko. 
Racji nie miał Pruszyński. Tłumaczyć go 
mogło jedno: opowiadanie Cosas de Po-
lonia pisał z dala od okupowanego kraju, 
nie znał realiów.

Moją odpowiedzią na ten spór było od-
szukanie córki Witolda Hulewicza. Miałem 
szczęście i zaszczyt, że poznałem autor-
kę książki biograficznej o ojcu Rodem 
z Kościanek. Była żoną Romana Feilla, 
wywłaszczonego ziemianina, wicemistrza 
Polski w strzelaniu do rzutków, który przy-
szłych powstańców warszawskich uczył 
obsługi broni, a potem przeprowadzał 
ludność kanałami ze Starówki. Za apro-
batą Państwa Agnieszki i Romana Feillów 
powołaliśmy w 100-lecie urodzin Witolda 
Hulewicza Kapitułę Jego Imienia, która 
ustala Jury i przyznaje doroczne nagrody 
w tych dziedzinach twórczości, działań 
społecznych i gospodarczych, jakie upra-
wiał nasz Patron.

W pierwszym okresie działaliśmy wspól-
nie ze Związkiem Literatów Polskich. Po-
mocą i radą służyli nam prezes Wojciech 
Żukrowski oraz Lesław Bartelski. Tak się 
złożyło, że niektórzy laureaci Nagrody 
im. Witolda Hulewicza weszli w skład 

kapituły, czego doskonałym przykładem 
jest postać Barbary Wachowicz, znanej 
pisarki czy Stanisława Rostworowskie-
go, historyka, publicysty, syna dowódcy 
Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej, 
który został zamordowany w więzieniu 
na Montelupich.

Dzięki współpracy z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sa-
morządami województwa mazowieckiego 
oraz województwa wielkopolskiego, fun-
dacjami: Pomoc Polakom na Wschodzie, 
Wspólnota Polska, jak też Państwem Anną 
i Piotrem Voelkelami z Poznania zyskali-
śmy podstawę materialną przyznawanych 
nagród. W 2019 roku dołączyli do tego 
grona: KGHM Polska Miedź S.A., PKN 
ORLEN S.A., PGNiG. Liczba nagród wy-
niosła 42. Od sześciu lat działamy jako 
Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza.

Każda z edycji Nagrody im. Witolda 
Hulewicza jest świętem kultury polskiej. 
W auli Domu Literatury w Warszawie, 
wypełnionej po brzegi publicznością, 
wyróżniamy ludzi, którzy wiele dobre-
go dokonali w swym życiu. Przeważają 
przedstawiciele prowincji, mieszkańcy 
miasteczek i wsi. Dla większości z nich 
są to pierwsze wyróżnienia, w dodatku 
w skali ogólnopolskiej. Honorem dla ka-
pituły są laureaci o głośnych nazwiskach, 
czego przykład stanowią Zofia Posmysz, 
pisarka, autorka głośnej powieści Pasa-
żerka oraz Wiesław Ochman, światowej 
sławy artysta śpiewak. Każdego roku 
Jury Nagrody wyłania średnio kilkunastu 
laureatów. W ciągu dwudziestopięciole-
cia było ich ponad trzystu. Stale rośnie 
zainteresowanie Nagrodą. Figuruje już 
ona w wielu biogramach twórców. 

W naszych pracach społecznych dążymy 
do tego, aby popularyzować nazwisko 
naszego Patrona. Wznowiliśmy tom Jego 
wierszy Miasto pod chmurami i szkice 
kresowe Gniazdo żelaznego wilka. Na 
podstawie relacji ostatnich świadków 
epoki powstał film dokumentalny o Wi-
toldzie Hulewiczu pt. Inny. Moja córka 
Agnieszka Karaś napisała biografię Hule-
wicza Miał zbudować wieżę i po niemie-
cku Der Pole, der auch Deutscher war. 
Das geteilte Leben des Witold Hulewicz. 
Jej mąż filmowiec, Kai von Westerman, 
był autorem zdjęć do filmu polskiego 
o Hulewiczu i twórcą filmu niemieckiego.

Staramy się robić wiele, aby żyła pamięć 
o Witoldzie Hulewiczu, który poniósł dla 
Polski męczeńską śmierć w Palmirach.

To nas zobowiązuje. 

Imienia Witolda hulewicza
ROMUALD KARAŚ
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W 125. rocznicę urodzin Witolda 
Hulewicza, 26 listopada 2020 
roku, ogłoszono w Warszawie 

laureatów XXV edycji Nagród im. Witolda 
Hulewicza. Tym szczególnym wyróżnie-
niem uhonorowano 20 wybitnych postaci 
świata kultury i życia społecznego.

Wielką Nagrodę Honorową im. Witol-
da Hulewicza przyznano dr Wandzie 
Półtawskiej z Krakowa, więźniarce KL 
Ravensbrűck, lekarce, działaczce pro-life, 
profesor Papieskiej Akademii Teologicz-
nej, damie Orderu Orła Białego, i prof.  
Andrzejowi Półtawskiemu (pośmiert-
nie), uczestnikowi Powstania Warszaw-
skiego, filozofowi, etykowi, antropologowi 
– za służbę Polsce i Kościołowi.

Wielka Nagrodę im. Witolda Hulewicza 
otrzymał red. Romuald Karaś (War-
szawa, Serock), reporter, literat, twórca 
Nagrody i współtwórca Stowarzyszenia im. 
Witolda Hulewicza – za obronę dobrego 
imienia majora Henryka Sucharskiego, 
bohaterskiego dowódcy Westerplatte.

Nagrodę Honorową 2020 za działal-
ność na rzecz polskiej kultury otrzymali 
Andrzej Bartkowski i Andrzej Hule-
wicz (Ożarów Mazowiecki), mecenasi 
sztuki, fundatorzy rzeźby „Tancerka” przy 
Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, 
twórcy Forum Humanum Mazurkas czyli 
cyklu wydarzeń kulturalno-artystycznych 
w Ożarowie Mazowieckim.

Z kolei czternaście Nagród im. Witolda 
Hulewicza 2020 otrzymali:

Alina Czerniakowska (Warszawa), 
publicystka i reżyser – za filmy dokumen-
talne o tematyce związanej z najnowszą 
historią Polski,

Paweł Domański (Żabno), autor ksią-
żek i licznych publikacjach o Żabnie – za 
godny naśladowania przykład umiłowania 
ziemi rodzinnej,

Agnieszka Karaś, publicystka, tłu-
maczka i Kai von Westerman z Bonn, 
filmowiec (Bonn) – za twórczość promu-
jącą postać Witolda Hulewicza na terenie 
krajów języka niemieckiego,

Bożena Kociołkowska (Warszawa), 
artystka baletu (primabalerina Teatru 

Wielkiego Opery Narodowej w latach 
1967-1986), choreograf, pedagog, zało-
życielka Fundacji, inicjatorka powstania 
pomnika-rzeźby „Tancerka” w hołdzie 
polskim artystom baletu – za działalność 
na rzecz sztuki tańca,

Wiesław Lizak (Gręboszów), regiona-
lista, działacz kultury – za redagowanie 
„Gazety Gręboszowskiej”,

Grzegorz Łubczyk (Warszawa), dzien-
nikarz, działacz społeczny i dyplomata, 
w latach 1997-2001 ambasador na Wę-
grzech – za zasługi na polu współpracy 
polsko-węgierskiej,

Stanisław Neumert (Gulcz, gm. Wie-
leń), rolnik, poeta – za całokształt twór-
czości poetyckiej,

prof. Bolesław Orłowski (Warszawa), 
historyk techniki – za monumentalne, 
czterotomowe dzieło pod skromnym ty-
tułem Polski wkład w przyrodoznawstwo 
i technikę,

Małgorzata Todd (Warszawa), dzien-
nikarka, pisarka fantastyki naukowej – za 
twórczość publicystyczną nie ulegającą 
poprawności politycznej,

dr Jarosław Tuliszka (Dobra k. Dęb-
nicy Kaszubskiej), oficer Policji, historyk 
zainteresowany dziejami walk na Pomorzu 
– za publikacje o Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku,

Wiesław Turzański (Warszawa), 
harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej i członek Stowarzyszenia im. 
Witolda Hulewicza – za działalność na 
rzecz Kresów,

dr Tadeusz Zdunkiewicz (Gdańsk), 
lekarz weterynarii, przyjaciel czworono-
gów – za obronę dobrego imienia majora 
Henryka Sucharskiego i żołnierzy We-
sterplatte,

dr Maria Żychowska (Tarnów), dzia-
łaczka katolicka – za opisanie dziejów 
harcerstwa Ziemi Tarnowskiej.

Grand Prix Nagrody im. Witolda Hule-
wicza za rok 2020 otrzymał dr Peter 
Raina (Berlin), historyk, w roku 85-le-
cia urodzin i 50-lecia pracy naukowej – za 
twórczość historyczną poświęconą Polsce.

Wręczenie Nagród, w związku z zaist-
niałą sytuacją epidemiologiczną, zapla-
nowano na 4 czerwca 2021 roku w Domu 
Literatury w Warszawie. 

Laureatom serdecznie gratulujemy!
IRENEUSZ ST. BRUSKI

Sekretarz Jury Nagrody

  XXV edycja Nagród im. Witolda Hulewicza 
odbywa się pod patronatem honorowym 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika i Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Marka Woźniaka. 
Sponsorem strategicznym XXV edycji 
Nagród jest KGHM Polska Miedź S.A., 
natomiast sponsorami indywidualnymi:  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałek Województwa 
Warszawskiego, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego oraz Anna i Piotr 
Voelkelowie z Poznania.

Nagroda hulewicza
Anno Domini 2020
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Poznałem go na Ciechanowskiej 
Jesieni Poezji w drugim dniu jej 
trwania, gdy impreza odbywała się 

w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na 
zamku Krasińskich w aurze iście roman-
tycznej, jaką tchnie ów zamek i całe jego 
otoczenie wraz z pomnikiem „trzeciego 
wieszcza” narodu. 

Konrad miał tam swoje wystąpienie 
niemal w dzień swojego jubileuszu. Nie 
mówił o poezji, lecz o sprawach dotyczą-
cych sytuacji, w jakiej znalazła się nasza 
współczesna cywilizacja, więc wystąpił nie 
jako twórca-poeta, lecz jako intelektuali-
sta. Mówił piękną polszczyzną i z ogrom-
nym przejęciem. Wiele miejsca poświęcił 
refleksjom nad relacjami między Polską 
a Węgrami zarówno w perspektywie hi-
storycznej, jak i współczesnej. Byłem nie-
zwykle zdziwiony, że ten elegancki pan, 
snujący swobodnie swoją narrację niczym 
młodzieniec, liczy sobie 85 lat. Spędziłem 
z nim wieczór w hotelu na miłych, a nie-
banalnych rozmowach.

Kim jest Konrad Sutarski? 
Znamy go przede wszystkim jako tłu-

macza poezji węgierskiej na język polski. 
Mniej jako poetę, a najmniej jako eseistę 
i działacza kulturalnego w relacjach polsko-

-węgierskich. Tymczasem właśnie w tych 
dwóch ostatnich dziedzinach prezentuje 
się jego osoba bardzo okazale. Ale zacznij-
my od początku jego drogi życiowej jako 
poety i człowieka kultury. Rocznik 1934. 
Urodził się w Poznaniu jako syn urzędnika 
państwowego, oficera rezerwy, który został 
zamordowany w Katyniu. W 1956 roku 
został członkiem grupy poetyckiej „Wierz-
bak”, do której należeli m.in. tacy poeci 
jak Marian Grześczak i Józef Ratajczak. 
Pierwszy zbiór wierszy Skraj ruchu wydał 
w Wydawnictwie Poznańskim w roku 1960. 

W cztery lata później, po ukończeniu 
studiów politechnicznych w Poznaniu, 
przybywa do Warszawy, gdzie bardzo 
nietypowo dla poety podejmuje pracę 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go jako asystent tejże uczelni. Jednak już 
rok później wyjeżdża do Budapesztu wraz 
ze swoją żoną Węgierką, którą poślubił 
w Polsce trzy lata wcześniej. 

W stolicy Węgier kontynuuje studia 
w zakresie maszyn rolniczych i otrzy-
muje tu doktorat w tej dziedzinie. Staje 
się autorem wielu wynalazków technicz-
nych. Techniczne sukcesy zawodowe nie 
przesłaniają mu jednak humanistycz-
nych upodobań i pasji. Szybko daje się 
tu poznać jako wytrawny tłumacz, eseista 
i krytyk literacki. A także jako dyploma-
ta i dziennikarz telewizyjny. Szybko też 
i głęboko wrasta w kulturę swojej drugiej 

ojczyzny, nie zatracając bynajmniej swojej 
pierwotnej tożsamości narodowej. Wręcz 
przeciwnie – jego polskość wzbogaca się 
teraz o to wszystko, co najlepsze w kultu-
rze i tradycji węgierskiej. Ale i przybrana 
węgierskość nie jest bierną asymilacją, lecz 
wzbogaconą o to, co cenne w polskości. 
Daje temu wyraz np. we wzruszającym 
wierszu Twoje słońce:

Odwiedzam cię kraju rodzinny nie wiedząc
gościem już tu tylko jestem czy i do-

mownikiem.
[...] 
Nie tęsknię za tobą, bo chociaż z dala
zawsze jestem z tobą w tym kraju drugim
co tobą mi pachnie, chociaż nie jest tobą.
O ciebie go powiększam, z tobą łączę stale,
więc jego dzieje są mi losem i twoim,
jego klęski i bóle jak by twoje były
lecz i jego słońce jest słońcem też twoim
(z tomu Powiększanie ojczyzny).
Słowa tego wiersza nie są bynajmniej 

tylko poetycką retoryką, lecz autentycz-
nym wyznaniem tego, co autor faktycznie 
myśli, czuje i czyni w konkretnych swoich 
twórczych zachowaniach i dziełach z nich 
powstałych. A dzieł tych jest wiele. Składa 
się na nie obszerna eseistyka o tematyce 
zarówno historycznej jak i współczesnej 
z zakresu dziejów obu naszych narodów 
od ich początków do dzisiaj. 

Nikt do naszych czasów, zarówno ze stro-
ny węgierskiej jak i polskiej, nie pokusił 

KAZIMIERZ ŚWIEGOCKI

Konrad 
Sutarski 
– poeta 
i myśliciel.
Obrońca 
upadającej 
cywilizacji
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się, tak jak Konrad Sutarski, o przedsta-
wienie istotnych związków, jakie miały 
miejsce w naszej tysiącletniej historii. 
Popularne porzekadło „Polak, Węgier 
– dwa bratanki...” doczekało się w jego 
twórczości przekonującego uzasadnienia. 
Ową twórczość autor określa jako dzieło 
nieprofesjonalnego historyka. I słusznie, 
bo ma ona charakter eseistyczny. To zna-
czy wyraża się w narracji zmierzającej do 
logicznych wniosków z przedstawionych 
faktów, pomijając to, co obowiązuje pro-
fesjonalnego historyka – uwzględnienie 
wszelkiej drobnej faktografii, w której 
może niestety stępić się wyrazistość i oczy-
wistość stawianych tez ogólnych. Sutarski 
stawia tezy wyraźne, a nawet kategorycz-
ne. Idzie mu o pragmatyczny cel: pokazać 
paralelność losów naszych państw i na-
rodów, ich wzajemne powiązania w przy-
jaźni, zbieżność interesów i wzajemną 
pomoc w trudnych, często dramatycznych 
momentach. Takim momentem o wadze 
nie tylko narodowej, lecz i ogólnocywi-
lizacyjnej była Bitwa Warszawska 1920 
roku, która byłaby przegrana, gdyby nie 
bezinteresowna pomoc militarna Węgrów, 
o czym do niedawna polskie społeczeństwo 
nie bardzo wiedziało. Z kolei współcześni 
Węgrzy nie bardzo wiedzieli, że jedynie 
Polska nie ratyfikowała tragicznego dla ich 
narodu traktatu z Trianon. Uświadomił 
im to dobitnie dopiero „nieprofesjonalny 
historyk” – Konrad Sutarski. Można też 
powiedzieć bez większego ryzyka błędu, że 
w rozważaniach Sutarskiego nad historią 
Polski i Węgier zawarta jest dyskretna, ale 
wcale wyraźna idea mesjaniczna. 

Miłość do obu narodów ułatwia mu 
dostrzeżenie podobieństwa ich losów 
w ciągu tysiącletniej historii stanowiącej 
zarazem czas drugiego tysiąclecia dziejów 
chrześcijańskiej Europy. Oba te państwa 
i narody składają się na ofiarę dziejów 
chrześcijańskiej Europy. Dzięki ich dra-
matom i tragediom mogła ona zachować 
swą tożsamość. 

Takie idee słabo zawoalowane można 
znaleźć w monumentalnym i pięknym 
dziele tego „nieprofesjonalnego historyka” 
zatytułowanym znamiennie: Zarys dzie-
jów Polski z węgierskimi powiązaniami. 

Niezwykle oryginalne i ważne w naszej 
historiografii jest to dzieło. A tak samo 
ważne i odkrywcze dla Węgier.

Najważniejszym poznawczo motywem 
jego myśli i pióra w rozważaniach nad 
wspólnym losem naszych narodów jest 
motyw przedmurza chrześcijańskiej Eu-
ropy, które przez wieki stanowiły te dwa 
państwa broniące swej tożsamości przed 
agresywnym islamem, z jego wielowie-
kową inwazją na chrześcijański konty-
nent. Z tym motywem wiąże się też drugi, 
melancholijny motyw – niewdzięczność 
ocalonej Europy wobec jej skutecznych 
obrońców, dzięki którym mogła rozwijać 
swój byt i wysoką kulturę. Wymowny w tej 
materii jest tytuł jednej z książek Sutar-
skiego: Polska i Węgry jako przedmu-
rze chrześcijańskiej Europy w dawnych 
wiekach i dziś. 

Ostatnie słowo tego tytułu jest niezwykle 
ważne. Właśnie, a jak to jest dziś? I tu poja-
wia się w jego eseistyce wzbogaconej o poe-
tyckie ekspresje (o których trochę dalej), 
ten sam motyw zagrożenia Europy przed 
wojującym islamem i najściślej związany 
z nim drugi – niezwykle melancholijny – 
motyw bezradności współczesnej Europy, 
która zachowuje się wobec tego zagrożenia 
z zadziwiającą biernością, jakby pogrążona 
była w jakimś somnambulicznym śnie. 

Ale to już nie jest Europa chrześcijańska, 
lecz postchrześcijańska, obojętna wobec 
własnej duchowej tradycji i kultury. Przyj-
muje wojujący islam nie jako zagrożenie 
tożsamości, lecz jako wyraz kształtowania 
się, czy zapowiedź nowej tożsamości. Tę 
Europę biorą w swoje posiadanie dwie siły; 
siły zewnętrzne (islam) i siły wewnętrzne... 
Jakie? O nich pisze i mówi Konrad Sutarski 
dobitnie i wprost, że stanowi je to wszystko, 
co składa się na ideologię globalizmu. 

Poeta określa globalizm trzecim syste-
mem totalitarnym – po komunizmie i na-
zizmie. Jest on, twierdzi, „sterowany przez 
międzynarodową elitę gospodarczo-finan-
sową, usiłującą zawładnąć dotychczasową 
Europą, podporządkować ją sobie jak i resz-
tę świata, uzależnić od siebie ekonomicznie, 
spłycić jej dotychczasową kulturę kosztem 
nowej, masowej, duchowo obcej, wreszcie 
zrelatywizować jej zasady etyczne”. Glo-
balizm zatem w jego opinii jest równie 
destrukcyjny dla europejskiej cywilizacji 
jak islam, który jest kulturowo obcy i nie-
zdolny do twórczego współżycia z kulturą 
europejską opartą na grecko-rzymskich 
i chrześcijańskich podstawach. Obie te siły 
stanowią zagrożenie dla chrześcijaństwa, 
a wraz z nim dla tożsamości cywilizacyjnej 
Europy ukształtowanej na jego normach 
i wartościach. Jedna przynosi bezgraniczny 
fanatyzm, niszczący wszystko, co od niej 
odmienne; druga – nihilizm niszczący samo 
człowieczeństwo. 

Aby Europa nie straciła swojej tożsamo-
ści, potrzebne jest nie tylko przebudzenie 
jej świadomości co do stanu rzeczy, w ja-
kim się znalazła (a z tym wcale nie jest 
dobrze), lecz i niezwłoczna czynna obrona 
przed groźnym wyzwaniem, jakie jej rzu-
cają te dwie równie śmiertelnie groźne siły. 

Ciąg dalszy na s. 30 
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twórcy kultury

I tu pojawia się, konsekwentnie, u nasze-
go poety i myśliciela apel do wszystkich 
twórców kultury współczesnej, aby uznali 
za swój moralny imperatyw podjęcie misji 
obrony i ratowania europejskiej kultury 
przed najazdem niszczących ją obcych 
żywiołów. Szczególnie wzruszające są jego 
słowa, jakie kieruje do poetów i wszystkich 
ludzi pióra: „ludzie pióra powinni brać 
udział w tych zmaganiach, być w pierwszej 
linii obrońców cywilizacyjnych i etycznych 
wartości naszego kontynentu, gdyż właśnie 
oni, docierając w trakcie aktów twórczych 
niczym nie krępowaną wyobraźnią do 
samych głębin istnienia i posługując się 
językiem literackim, językiem poezji, jako 
mową szczególną, pełną duchowego dyna-
mitu, są w stanie najskuteczniej poruszać 
serca i umysły, wzywać do działania”. Te 
słowa wziąłem z książki Sutarskiego Pol-
ska i Węgry w obronie Europy. Ukrywa 
się w nich romantyczna wiara w poezję 
i nadzieja na skuteczne jej działanie w wy-
miarze społecznym, czy nawet ogólnocy-
wilizacyjnym.

Trudno podzielać tę wiarę poety, ale nie 
trudno ją podziwiać. Trudno podzielać, 
gdyż korozja naszej cywilizacji objawia się 
między innymi właśnie w zanikaniu siły 
słowa poetyckiego, jak zresztą wszelkiego 
słowa niosącego sacrum. Słowa straciły już 
siłę moralną i sakralną na rzecz banalnych 
informacyjnych funkcji praktycznych. Stąd 
między innymi bierze się kryzys religii, 
której formuły słowne przestały wprawiać 
ludzi w stan duchowego podniesienia. 
Stąd bliskie zanikowi zainteresowanie 
czytelnicze poezją, zwłaszcza współczesną. 
Wiarę naszego poety, jego apel można by 
określić jako działanie duchowe z nadzie-
ją, a choćby bez nadziei. Mimo wszystko 
bowiem piękny to apel.

Ważniejsze jednak od słów tego apelu 
czy manifestu, są oryginalne słowa poety 
jako poety, czyli jego utwory poetyckie. 
Wiele wierszy Sutarskiego – i to zwłaszcza 
tych, które powstały w drugim dziesię-
cioleciu XXI wieku, zawiera ogromny 
ładunek niepokoju o los cywilizacji eu-
ropejskiej. „Co przyniesiesz wieku / ty 
dwudziesty pierwszy / jakie niespodzianki 
gotujesz nam jeszcze / ziemia już teraz 
cała drży w posadach” – pyta podniośle 
i retorycznie w wierszu W którą stronę 
zmierza świat. I dalej w tymże wierszu: 
„jak cię zapamięta / historia i ludzkość 
/ co zostanie się z przerażenia i zamętu”. 
Jego niepokój o los cywilizacji świata nie 
ma jednak charakteru fatalistycznego. 
Bowiem świat znajduje się w rękach ludzi 
i od ich woli i mądrości zależy: „bo świat 
sam iść nie potrafi / trzeba mu zawsze 

nadać kierunek” (tamże). Poeta wierzy 
w możliwość zatrzymania procesów za-
głady cywilizacji europejskiej. O tragicz-
nym wydarzeniu jakie spotkało kulturę 
chrześcijańską czytamy w wierszu Pali się 
Notre Dame: „Pali się Notre Dame płonie 
Europa / w płomieniach czezną historia 
i krzyże”. Ostatnie słowa tego wiersza 
jednakże niosą nadzieję na ocalenie jeśli 
nie w sposób czystko naturalny, to może 
w sposób nadprzyrodzony: „Boże chociaż 
płoniesz / użycz nam swej siły”.

Konrad Sutarski już wcześniej, jeszcze 
zanim nastąpił zintensyfikowany wylew 
ciemnych sił przeciw religii chrześcijań-
skiej, jaki ma miejsce od kilkunastu co 
najmniej lat w Europie zachodniej, gdzie 
płoną chrześcijańskie świątynie, postrzegał 
zachodnią cywilizację bardzo krytycznie. 
Charakterystyczną cechą jego widzenia 
była konfrontacja jej oblicza z obliczem 
ziemi i czystej natury. Oto czytamy: „Moż-
na nieraz zauważyć wysiłek ziemi / jak 
dźwiga się w górę / próbuje strząsnąć cią-
żące jej miasta [...] / nie wierzy cywilizacji, 
naszym zaklęciom [...] / zbyt nadmiernie 
narzucamy jej swe przymierze”. 

W czym tkwi błąd naszej cywilizacji? 
– W tym, że „nie docieramy do obszaru 
ciszy i umiaru”. Więc czasy nasze nie są 
„erą ciszy i harmonii”. Była to krytyka 
z punktu widzenia etyki i ekologii. On, 
poeta i inżynier, bronił czystości natury 
przed naporem technicystycznej cywiliza-
cji. Teraz broni cywilizacji chrześcijańskiej 
przed obcą jej cywilizacją wojującego is-
lamu i cywilizacją antychrześcijańskiego 
nihilizmu, który niesie teoretyczny i prak-
tyczny materializm globalizmu i wszelkich 
jego pochodnych. Podstawowym więc stał 
się lęk przed upadkiem świata chrześci-
jańskiego z jego klasyczną duchowością 
przed ciemnymi apokaliptycznymi siłami, 
które przyjęły postać „niekończących się 
tłumów / ludzi obdartych i zszarzałych / 
ciągnących zza mórz”. I tu poeta zauważa 
ironię dziejów. Prawdziwa bowiem Apo-
kalipsa miała wyglądać inaczej, bardziej 
tajemniczo i wzniośle. A tymczasem nie 
słyszymy: „żadnych grzmotów / ani tąp-
nięć ziemi / nawet gwiazdy nie spadają / 
piołun wód nie zakaża/ tylko cisza zimna 
i głucha wokół się roztacza / drzewa sto-
ją oniemiałe [...] / a tłumy gestykulując 
nadchodzą”. 

Sutarski nazywa trzecim najazdem is-
lamu na chrześcijański świat to, co się 
obecnie dzieje w związku z naporem 
mahometańskich ludów na kraje za-
chodniej Europy. Pierwszy miał miejsce 
u początków tej religii, która w militarny 
sposób podporządkowała sobie terytoria 
zamieszkałe przez chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie, a także w Hiszpanii. Drugi to 

inwazja Turków zakończona ich klęską 
pod Wiedniem. A teraz mamy trzecią, 
pokojową inwazję islamskiego proletariatu 
– najgroźniejszą, bo trafiającą w próżnię 
religijną i moralną krajów zachodnich, 
które wykazują zadziwiającą bezbronność 
i – w co trudno uwierzyć – przyzwolenie.

Można powiedzieć, że poezja Sutar-
skiego jest poezją „zaangażowaną”. To 
ostatnie wyrażenie przywodzi na pamięć 
niesławne czasy socrealizmu pierwszej 
połowy lat pięćdziesiątych. Wtedy jed-
nak wyrażenie to oznaczało zaangażo-
wanie w pochwałę ideologii i polityki 
komunistycznej. Poezja Sutarskiego jest 
zaangażowana w wielkie sprawy współ-
czesnego świata w imię wartości cy-
wilizacji łacińskiej. A to diametralnie 
różne zaangażowanie. Tamto zostało 
odrzucone kategorycznie po Październi-
ku ’56, po tzw. odwilży Gomułkowskiej, 
przez wszystkich twórców we wszystkich 
dziedzinach sztuki i literatury. Konrad 
Sutarski w tym gorącym popaździerni-
kowym czasie został członkiem znanej 
grupy literackiej „Wierzbak”. Miała ona 
swój program. Wyrósł on na gruzach 
socrealizmu. Jego głównym punktem 
było odrzucenie fałszu w literaturze. Bo 
to właśnie on, ewidentny fałsz, cechował 
w istotny sposób całą twórczość litera-
cką minionego okresu, doprowadzając 
ją do moralnego upadku. Zasadniczym 
postulatem teoretycznym „Wierzbaka” 
było głoszenie artystycznymi środkami 
prawdy o rzeczywistości realnej, złożonej 
z naocznych obserwacji faktów i spo-
łecznych zjawisk. Przez „rzeczywistość” 
rozumiano nie tylko to, co nas bezpo-
średnio otacza, ale i to, co wymaga my-
ślenia pogłębionego, refleksji nad losem 
cywilizacji ludzkiej, ludzkiego świata. 
A dodać trzeba jeszcze i postulat prawdy 
psychologicznej i moralnej. Tak to w każ-
dym razie zostało wyrażone w słowach 
naszego poety: „Poezja, która zamierza 
utrzymać swoją tradycyjną pozycję po-
wiernika duchowego człowieka, powinna 
proponować mu więcej aniżeli chwile 
odprężenia estetycznego. Do obowiąz-
ków jej powinno należeć [...] wytyczanie 
ścieżek etyki”. I dalej: „Ważne jest, aby 
gruntownie interesowała się problema-
tyką wstrząsającą światem, próbowała 
znajdować spójne z nową myślą naukową 
i społeczną – ale samodzielne swobodą 
artystycznej wyobraźni – rozwiązania 
kwestii nurtujących tak pojedynczego 
człowieka w tłumie, jak i całą ludzkość” 
(Możliwości i prawa poezji, w: Zanim 
zmierzch zapadnie, s. 110-111). I tej za-
sadzie, i temu powołaniu poety Konrad 
Sutarski wierny jest od czasów młodości 
do dziś.
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Był w jego biografii poetyckiej okres 
fascynacji techniką i nauką jako rzeczy-
wistościami godnymi poetyckiej penetra-
cji współczesnego świata. Chodziło o to, 
aby współczesna poezja nie odrywała się 
do tego, co oferuje współczesna cywili-
zacja. Taka postawa mogła przywodzić 
na myśl lub być echem literatury okresu 
socrealistycznego z jej zaangażowaniem 
w problemy industrialne, a także mogły 
w niej pobrzmiewać echa przedwojennej 
Awangardy z jej kultem trzech „m” – „mia-
sto, masa, maszyna”. Różniła się jednak od 
nich w sposób zasadniczy. Bo od pierwszej 
tym, że odrzucała ideologię polityczną, 
a od drugiej tym, że nie podzielała bez-
krytycznego światopoglądu scjentystycz-
nego i obojętności etycznej. Taka postawa 
poety przyniosła szereg oryginalnych pod 
względem treści utworów poetyckich. Ale 

treść w nich górowała nad formą (by użyć 
tu tradycyjnego szkolnego języka).

Tym eksperymentalnym w istocie utwo-
rom nacechowanym wyrazistą konkret-
nością i prześwietlonym trzeźwym, rzec 
można nawet, inżynierskim oglądem rze-
czywistości można przeciwstawić wczesną 
lirykę Sutarskiego – lirykę inspirowaną 
nie intelektualnymi, a emocjonalnymi 
przeżyciami – miłością. Są to wiersze 
zalecające się niezwykle subtelnym liry-
zmem, na który składa się głównie wdzięk 
i językowa pomysłowość. Są w nich frazy 
godne najlepszej poezji czystej. Spójrzmy 
na nie. Czyż nie świecą blaskiem jubiler-
skiej pracowni?

nazywają cię miłością
a jesteś jabłkiem tryskającym sokiem 

w ustach dziecka
(Liść człowieka)

dotknięciem nie poznaje się milczenia
(Dotyk dłoni)
na ulicach zostają po nas krople rozmów
(Kapliczki)
jak biedronka
za chwilę zaczniesz zmieniać się w słońce, 

w deszczu,
w moje słońce, mój deszcz
(Biedronka)
poranne mgły
powoli otwierasz popielate stawy oczu
(Chochoły)
Kiedy poznałem cię, zobaczyłem, że 

jesteś
łagodnym płomieniem,
że przy tobie cichną nawet
liście wikliny
(Konfesjonał)
Wiersze te, z których wyjęliśmy najpięk-

niejsze i najdelikatniejsze frazy przywo-
dzące w swej delikatności japońskie haiku, 
stanowią jak gdyby drugi biegun estetycz-
ny poetyckiej twórczości naszego poety, 
pięknie kontrastując z biegunem jego liryki 
obiektywnej, wyrażającej się w refleksji nad 
losem współczesnej cywilizacji europejskiej 
i chrześcijańskiego świata – jej źródła. Jest 
w nich upragniona cisza i harmonia, tak 
jak w tamtych lęk i dramatyczne wołanie 
o ocalenie. Szkoda, że poeta do tego stylu 
młodzieńczych zachwyceń nigdy już nie 
powrócił. Jednakże to jego liryka obiektywna 
stanowi głos poety i intelektualisty naszych 
czasów – głos niemal wyjątkowy, bo jakoś 
nie słychać w naszym środowisku literackim 
z taka siłą i przejęciem wypowiadanych słów 
o dramacie współczesnego świata.

KAZIMIERZ ŚWIEGOCKI

Podczas spotkania w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
w Szekesfehérvár, 2018 FOT. © SIMON ERIKA / WWW.SZEKESFEHERVAR.HU

Tomás Vargha i Konrad Sutarski
FOT. © SIMON ERIKA / WWW.SZEKESFEHERVAR.HU
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Trzy nietuzinkowe postacie, 
trzej ludzie o ogromnym 
znaczeniu dla kultury 
polskiej: Witold Hulewicz, 
Stanisław Cat-Mackiewicz, 
Paweł Jasienica. Byli 
bardzo różni, ale też sporo 
ich łączyło – przede 
wszystkim przez wiele lat 
byli znaczącymi postaciami 
Wilna. I wszyscy trzej 
ostatnie lata życia spędzili 
w Warszawie.

Jak ich nazwać? Publicyści? Intelek-
tualiści? Twórcy kultury? Pierwszy 
z nich był uznanym tłumaczem, 

poetą i radiowcem. Drugi publicystą, hi-
storykiem, ale też politykiem i premie-
rem rządu RP na uchodźstwie. Trzeci, 
nazywając siebie skromnie eseistą, miał 
olbrzymi udział w przystępnym przyswaja-
niu Polakom wiedzy o ich własnej historii.

Wszyscy trzej pochodzili z rodzin o tra-
dycjach szlacheckich osiadłych na byłych 
kresach Rzeczypospolitej (choć Hulewi-
czowie kilka pokoleń wcześniej przenieśli 

się do Wielkopolski) i wszyscy trzej uro-
dzili się z dala od Wilna (Witold Hulewicz 
w Wielkopolsce, pozostali dwaj w głębi 
Rosji). Wszyscy trzej mieli też za sobą kil-
kuletnią służbę wojskową w niespokojnych 
wojennych czasach – dwaj z nich wyszli 
z niej z Krzyżami Walecznych.

Witold Hulewicz (1895-1941)
12 czerwca 1941 roku w podwarszaw-

skich Palmirach hitlerowscy okupanci 
rozstrzelali 29 osób. Jedną z nich był wy-
soki 46-letni brunet – znawca i miłośnik 
kultury niemieckiej, były żołnierz niemie-
cki, wrażliwy poeta, poliglota mówiący 
bogatszą niemczyzną niż większość jego 
oprawców. Witold Hulewicz – człowiek, 
który jako znakomity tłumacz języka 
niemieckiego przyswajał Polakom dzie-
ła Tomasza Manna, Johana W. Goethe-
go, Rainera Marii Rilkego (z którym się 
przyjaźnił) czy Maxa Broda; który napisał 
biografię wielkiego niemieckiego kompo-
zytora Ludwiga van Beethovena i który 
na Kresach organizował cykl koncertów 
Beethovenowskich. Przy tym jednocześnie 
polski patriota: były powstaniec wiel-
kopolski z którego wyszedł w stopniu 
kapitana, współpracownik prezydenta 
Stefana Starzyńskiego podczas oblężenia 
Warszawy we wrześniu 1939 roku, wy-
dawca pierwszego pisma konspiracyjnego 
w okupowanym kraju.

Hulewicz studiował na Uniwersytecie Po-
znańskim i na paryskiej Sorbonie. W 1921 
roku debiutował tomikiem poezji Płomień 
w garści. W początku lat dwudziestych za-

jął się działalnością literacką i wydawniczą 
w rodzimej Wielkopolsce. Jednak okazało 
się, że utalentowany humanista, literat 
i poeta nie ma talentu do przedsięwzięć 
komercyjnych. 

Po nieudanych przedsięwzięciach w Po-
znaniu Witold Hulewicz w 1924 roku 
osiadł w Wilnie. Stał się tam znaną po-
stacią jako animator kultury. Redago-
wał wówczas „Tygodnik Wileński” pismo 
o ogólnopolskim charakterze. Był współza-
łożycielem Rady Wileńskich Zrzeszeń Ar-
tystycznych i organizatorem wielu imprez 
kulturalnych. Potrafił przekonać Juliusza 
Osterwę do przeniesienia słynnego teatru 
Reduta z Warszawy do Wilna – za sprawą 
Reduty Wilno stało się jedną z najbar-
dziej interesujących scen w kraju, a życie 
teatralne nabrało rozmachu. Hulewicz 
wydał dwa zbiory własnej poezji Lament 
królewski i poświęcone Wilnu Miasto pod 
chmurami oraz przewodnik dla młodzieży 
po Wilnie i okolicach Gniazdo żelaznego 
wilka. W wileńskim klasztorze bazylianów 
odnalazł celę, w której więziony był Adam 
Mickiewicz – odtąd miejsce to służyło 
cotygodniowym spotkaniom literackim.

Radio jako nowa forma przekazu i ko-
munikacji, urzekło Witolda Hulewicza już 
w czasie służby wojskowej w armii niemie-
ckiej podczas I wojny światowej. W czasie 
powstania wielkopolskiego organizował 
pierwszą kompanię łączności. Doświadcze-
nia łącznościowca-radiowca zaprocento-
wały przy wykorzystaniu radia jako formy 
wyrazu artystycznego – w 1927 roku został 
kierownikiem programowym wileńskiej 

Trzej panowie z Wilna

WOJCIECH GOLJAT
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rozgłośni Polskiego Radia. Hulewicza fa-
scynowały szczególnie dramaty Stanisława 
Wyspiańskiego, które uznawał za bardzo 
„radiowe”. Był autorem pierwszego pol-
skiego dramatu napisanego specjalnie dla 
teatru Polskiego Radia Pogrzeb Kiejstuta 
(1928). Szybko stał się najwybitniejszym 
w Polsce reżyserem i teoretykiem teatru 
radiowego. W rozgłośni Polskiego Radia 
zatrudniał m.in. dwóch utalentowanych 
młodych poetów Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego i Czesława Miłosza.

Po ostrym sporze z, uchodzącym za 
konfliktowego, Stanisławem Catem-
-Mackiewiczem przeniósł się w 1935 roku 
do Warszawy. Został tam szefem działu 
literackiego Polskiego Radia. Słuchowiska 
dla niego pisali m.in. Jerzy Szaniawski i Ja-
rosław Iwaszkiewicz. Sam Hulewicz pisał 
książki i wiersze, dużo tłumaczył (głównie 
z języka niemieckiego, ale też z francuskiego 
i angielskiego). Zarówno w Poznaniu, w Wil-
nie, jak i w Warszawie wykazywał niespożytą 
energię i wszechstronność działań. Stał 
się człowiekiem o ogromnym znaczeniu 
dla kultury polskiej. „Bardzo dbał o rozpo-
wszechnianie wszelkich dzieł kultury. Miał 
szaloną wyobraźnię, która podsuwała mu 
mnóstwo pomysłów. Swoją pasją zachęcał 
i zarażał wszystkich wokół” – tak wyraziła 
się o ojcu jego córka Agnieszka.

W 1939 i 1940 włączył się w nurt dzia-
łalności konspiracyjnej – już w paździer-
niku 1939 roku był twórcą i redaktorem 
naczelnym pierwszego konspiracyjnego 
pisma „Polska Żyje”. Niestety, wskutek 
donosu, został aresztowany we wrześniu 
1940 roku – niemiecki okupant konse-
kwentnie dążył do eliminacji polskich 
elit intelektualnych przeprowadzając tzw. 
Intelligentzaktion. Witold Hulewicz był 

groźny: polski patriota, poliglota, Euro-
pejczyk, postać znana i opiniotwórcza. 
Paradoksem wydaje się, że zginął z ręki 
przedstawicieli narodu, którego osiąg-
nięcia kulturalne cenił i którego kulturę 
przez ponad 20 lat starał się przybliżyć 
polskiemu społeczeństwu.

Stanisław Cat-Mackiewicz (1896-1966)
Niezapomniany „Kisiel” (Stefan Kisielew-

ski), przyjaciel Cata-Mackiewicza, określił 
go jako „bardzo kolorową postać” dodając, 
że „miał masę różnych paradoksów”. Był 
Mackiewicz błyskotliwym publicystą i po-
lemistą potrafiącym zaskakiwać otoczenie 
specyfiką działań i odmiennością, w sto-
sunku do powszechnie akceptowanych, 
standardów i poglądów. To on pisał m.in. 
o „kulcie poczciwego durnia” panującym 
w Polsce: „Przecież my, Polacy, nie znosimy 
właściwych ludzi na właściwych miejscach. 
My nie lubimy naczelników, szefów, wo-
dzów inteligentnych... Kult poczciwego 
durnia jest jedynym powszechnie uznawa-
nym kultem w Polsce. Jeśli kiedyś przez 
omyłkę lub niedopatrzenie dopuścimy do 
tego nieszczęścia, aby rządził nami czło-
wiek z głową, z charakterem, z planem 
politycznym, to zaraz staramy się mu życie 
całkowicie zatruć albo go wysiudać”. Były 
to, co prawda, refleksje dotyczące Augusta 
III Sasa, ale Cat-Mackiewicz odnosił to do 
wielu mu współczesnych.

Pseudonim Cat wiązano z katolicyzmem 
i konserwatyzmem Mackiewicza. Lecz 
w rzeczywistości pseudonim Cat (czyli „kot”)  
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Witold Hulewicz przed mikrofonem 
Polskiego Radia w Wilnie FOT. © NAC
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trzej panowie z Wilna 

przyjął on po przeczytaniu opowiada-
nia Rudyarda Kiplinga O kocie, który 
chadzał własnymi drogami – faktycznie 
Stanisław Mackiewicz był wyjątkowym 
nonkonformistą, zaciekłym polemistą, 
nierzadko człowiekiem wręcz kłótliwym. 
Zaskakiwał chadzając rzeczywiście zawsze 
własnymi drogami i niewiele przejmując 
się odmiennością opinii otoczenia. 

„Kisiel” zauważał ten koloryt pisząc m.in. 
o specyficznych poglądach Cata-Mackie-
wicza na historię Polski: „Uważał, że naj-
większym polskim królem był Kazimierz 
Jagiellończyk. Natomiast Kazimierz Wielki 
to był babiarz i w ogóle zero. Straszne kłót-
nie były na ten temat, pamiętam kiedyś 
awanturę z Pawłem Jasienicą. Cat w ogóle 
Piastów nie cenił, uważał, że Jagiellonowie 
to jest ważne, bo federacja”.

Mackiewicz studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszaw-
skim by ostatecznie ukończyć studia na 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
Jako młody człowiek związał się z Polską 
Organizacją Wojskową. Podczas wojny 
bolszewickiej 1920 roku był ochotnikiem 
w partyzanckim oddziale jazdy słynne-
go „zagończyka” rotmistrza Władysła-
wa Dąmbrowskiego.

Przez siedemnaście lat (1922-1939) był 
wydawcą i redaktorem naczelnym wyda-
wanego w Wilnie „Słowa” – poczytnego 
i opiniotwórczego dziennika środowisk 
konserwatywnych. W 1931 roku po po-
dróży do ZSRR wydał Myśli w obcęgach. 
Studia nad psychologią społeczeństwa 
sowietów, w której uwypuklił zaobser-
wowane absurdy. Wbrew poglądom śro-
dowisk konserwatywnych wielką estymą 
darzył marszałka Józefa Piłsudskiego. Snuł 

koncepcje Polski monarchistycznej, gdzie 
jako założyciela nowej dynastii królewskiej 
widział właśnie Marszałka. Po zamachu 
majowym był inicjatorem i organizatorem 
spotkania Marszałka z polską arystokracją 
kresową na zamku Radziwiłłów w Nie-
świeżu. W latach 1928-1935 był posłem 
z ramienia BBWR. Po śmierci Józefa 
Piłsudskiego bardzo krytycznie oceniał 
politykę jego następców. Kilka miesięcy 
przed wybuchem wojny za działalność 
opozycyjną (a właściwie za publikację 
bardzo krytycznych i niewygodnych wypo-
wiedzi o polityce Józefa Becka i Edwarda 
Rydza-Śmigłego po których oskarżono go 
o „osłabianie ducha obronnego Polaków”) 
został na 17 dni osadzony w więzieniu 
w Berezie Kartuskiej.

Okres II wojny światowej spędził na emi-
gracji pisząc dwie świetne polityczne ana-
lizy współczesnej historii Polski: od 11 XI 
1918 do 17 IX 1939 (Historia Polski..., 1942) 

i od 17 IX 1939 do 5 VII 1945 (Lata nadziei, 
1945) – w tej drugiej bardzo krytycznie 
ocenił politykę Władysława Sikorskiego 
i Stanisława Mikołajczyka. Analizy sytuacji 
politycznej Cata-Mackiewicza powtórzył 
siedem lat temu, popularny ostatnio, Piotr 
Zychowicz w swoim Obłędzie ’44.

Po wojnie Stanisław Cat-Mackiewicz 
pozostał na emigracji. Przez 12 miesięcy 
1954/1955 był nawet premierem rządu 
RP na uchodźstwie. W roku 1956 Cat-Ma-
ckiewicz wrócił do kraju czym zaskoczył 
wszystkich – szczególnie gwałtowny atak 
spotkał go ze strony środowisk emigracyj-
nych. Natomiast władze PRL starały się 
propagandowo wykorzystać jego powrót 
nie utrudniając mu nadmiernie działalno-
ści literackiej. Cat-Mackiewicz publikował 
w Wydawnictwie „PAX” wydając kilka 
książek m.in. Zielone oczy, Był bal czy 
Europę in flagranti. Publikował także 
artykuły (pod pseudonimem) w paryskiej 
„Kulturze”. „Kisiel” tak określił te ostatnie 
lata życia Cata-Mackiewicza w PRL-u: „Ale 
mi imponował ten człowiek, bo on stworzył 
sobie własne życie w Warszawie – tak jak 
by nie było komunizmu” – rzeczywiście 
był kotem (Cat) zawsze chadzającym włas-
nymi drogami.

Paweł Jasienica (1909-1970)
Swoje pasje historyczne osobiście za-

wdzięczam właśnie Jasienicy. Jako bardzo 
młody człowiek dostałem w prezencie 
jego Polskę Piastów i Polskę Jagiellonów. 
Krótko potem trafiłem do szpitala i ma-
jąc dużo czasu, zaczytywałem się w tych 
dwóch, napisanych piękną polszczyzną, 
książkach – wtedy to właśnie „złapałem 
bakcyla” zainteresowań historycznych.

Sam Jasienica tak pisał o swoich esejach 
historycznych: „Książki, które piszę, nie 
roszczą sobie żadnych pretensji do rangi 
dzieł naukowych, nie są podręcznikami 
ani popularyzacją nauki. To są zwyczaj-
ne eseje... Esejowi przysługują te same 
prawa, którymi cieszy się dramat, poezja 
czy powieść”.

Naprawdę nazywał się Leon Lech Bey-
nar. Był potomkiem Mikołaja Beynara 
– jednego z kilkudziesięciu bojarów li-
tewskich, którzy w 1413 roku podczas unii 
polsko-litewskiej w Horodle przyjęli pol-
skie herby rodowe. Wśród elit litewskich 
początków XV wieku ów Beynar musiał 
być więc osobą znaczną – niekiedy Beyna-
rom przypisuje się książęce pochodzenie 
tatarskie od Czyngis-chana.

Po ukończeniu historii na Uniwersytecie 
Stefana Batorego Leon Lech Beynar pra-
cował jako nauczyciel, potem w wileńskiej 
rozgłośni Polskiego Radia (gdzie miał 
okazję zetknąć się z Witoldem Hulewi-
czem), a później w wileńskim „Słowie” 

 Ciąg dalszy ze s. 33

FO
T. 

©
 N

AC

Stanisław Cat-Mackiewicz na dachu Pałacu Prasy 
w Krakowie, maj 1939 FOT. © IKC / MAC
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wydawanym przez Stanisława Cata-Ma-
ckiewicza. Podczas okupacji jako oficer 
Armii Krajowej przybrał pseudonim „No-
wina”. Uczestnik operacji „Ostra Brama”. 
Po zajęciu Wileńszczyzny przez Armię 
Czerwoną nadal pozostał w konspiracji 
będąc podkomendnym „Kotwicza” (Macie-
ja Kalenkiewicza), a potem legendarnego 
dowódcy żołnierzy wyklętych „Łupaszki” 
(Zygmunta Szendzielarza). Ranny ukrywał 
się w kościele we wsi Jasienica, co potem 
(w połączeniu z sentymentem do imie-
nia Paweł – podobno skrytka w kościele 
była za ołtarzem św. Pawła) posłużyło 
mu do przyjęcia pseudonimu literackiego 
Paweł Jasienica. Zapewne podczas tej 
przymusowej rekonwalescencji wrażliwy 
intelektualista porucznik „Nowina” wiele 
przemyślał. W kilkanaście lat później na-
pisał: „Ku końcowi swego pobytu w lesie 
bardzo wyraźnie odczuwałem zanik ha-
mulców moralnych”.

W roku 1946 podjął współpracę w Kra-
kowie z „Tygodnikiem Powszechnym”. 
Aresztowany w 1948 przez Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego gdy zidentyfiko-
wano go jako byłego żołnierza wyklętego 
– podkomendnego majora „Łupaszki”. 
Wkrótce potem, po interwencji wpływowe-
go wówczas Bolesława Piaseckiego, został 
zwolniony. Zwalniający go z więzienia 
funkcjonariusz bezpieki zadał wówczas 
retoryczne pytanie: „Zobaczymy czy Oj-
czyźnie zwolnienie pana się opłaci...?”. 

Nadal pozostawał pod ścisłą obserwacją 
Służby Bezpieczeństwa do tego stopnia, że 
podstawiono mu uwodzicielską agentkę 
SB, która wyszła za niego za mąż – ta 
znana, ujawniona kilkanaście lat temu, 
sprawa stała się inspiracją do nakręconego 
w 2010 roku filmu Różyczka, gdzie główną 
rolę zagrał Andrzej Seweryn.

Najbardziej znanymi dziełami Pawła 
Jasienicy stała się synteza naszych dzie-
jów: Polska Piastów, Polska Jagiello-
nów i Rzeczpospolita Obojga Narodów, 
gdzie autor podkreśla rolę talentów (lub 
ich braku) osób decydujących w danym 
momencie o losach kraju. Jasienica kon-
centrował się przy tym na działaniach 
władzy centralnej i marginalnie traktował 
szczegóły działań militarnych czy proce-
sów społecznych i gospodarczych sku-

piając się na analizie przyczyn i skutków. 
Nie krył swojego zauroczenia niektórymi 
postaciami (np. Kazimierz Wielki czy Wła-
dysław Jagiełło) i skutkami ich działań, 
a jednocześnie krytycyzmu w stosunku 
do innych (np. Wazowie).

Od lat 60. jego książki (Słowiański rodo-
wód, Myśli o dawnej Polsce, Trzej kronika-
rze) cieszyły się dużą popularnością wśród 
czytelników, pomimo kontrowersji wśród 
profesjonalnych historyków. Może dlatego, 
że Jasienica, używając pięknej polszczy-
zny, widział w historii przede wszystkim 
rolę człowieka: jego talenty, pasje, energię 
i zaangażowanie. Nie łączył tego z danym 
systemem politycznym w danym momencie. 
Jak sam pisał: „Dobrze by było przyswoić 
u nas... pojęcie Polski wiecznotrwałej. Nie 
Polski białej, czerwonej, sanacyjnej – lecz 
Polski wiecznej, tej, która trwa tysiąc lat”. 
Zapewne na takie poglądy miała wpływ też 
jego własna wojskowa przeszłość. 

Do dziś chętnie wracam do esejów hi-
storycznych Pawła Jasienicy, mimo że 
dalsze badania zweryfikowały niektóre, 
pewne jak się niegdyś wydawało, poglądy 
na dawną historię Polski. Jednak to dzięki 
Jasienicy okazało się, że o historii można 
pisać w sposób wręcz porywający i historia 
wcale nie musi być nudna.

WOJCIECh GOLJAT
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Paweł Jasienica na molo w Sopocie, 
lata 60. XX wieku FOT. © MUZEUM SOPOTU
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Czy naprawdę, tych 
pozornie przenikliwych 
umysłów nie stać na prostą 
refleksję, że najbardziej 
niebezpieczny jest ten 
rodzaj przemocy, który jest 
niewidoczny. A także to, że 
każda przemoc ma swoje 
źródło i jest w jakiś sposób 
intencjonalna? 

Bardzo istotnym elementem pro-
gramowania mentalnego jest 
warunkowanie człowieka w jego 

przeświadczeniach co do nieodwracalności 
zmian i konieczności podążania za nimi. 
Nie zamierzam wskazywać nikomu jak 
miałyby wyglądać alternatywy dla obec-
nego stanu rzeczy, gdyż w moim odczuciu 
każdy musi – lub przynajmniej powinien 
– zadawać sobie taki trud sam. 

Inną kwestią jest ta, że tak naprawdę 
najważniejszy dla człowieka w wymiarze 

egzystencjalnym jest czas teraźniejszy. 
Ciekawe jest natomiast, że „przeszłość” 
– w całej jej rozciągłości – przedstawiana 
jest, przez różnej maści technokratów 
i ideologów, jako jednoznacznie mniej 
atrakcyjna od „przyszłości”. W ich uję-
ciu najgorszym i najbardziej mrocznym 
okresem w dziejach ludzkości (pomijając 
neolit) były wieki średnie – nie ma to jak 
„średniowiecze”. 

Dla przeciętnego dyletanta historycz-
nego wszystko spowija tam dym stosów, 
a kojarzy się nieodparcie z pasami cnoty, 
samobiczowaniem, krucjatami i epide-
mią trądu. Duns Szkot, Mistrz Ekhart, 
św. Bonawentura, Tomasz z Akwinu, 
Giotto, św. Franciszek z Asyżu, Mikołaj 
z Kuzy czy też Awicenna byli zapewne 
mało istotnymi ogniwami w łańcuchu 
ewolucji jaka miała doprowadzić do po-
wstania dzisiejszego beneficjenta „cywi-
lizacji nadmiaru”, klienta salonów RTV 
i AGD, biegłego w znawstwie nowych 
modeli iPodów. Paradoksalnie jednak, 
z tego co mi wiadomo nawet najbardziej 
krwawe bitwy tamtego okresu były zale-
dwie niewinnymi potyczkami w stosunku 
do eskalacji ludobójstwa w XX wieku. 
Bo tak naprawdę to dopiero otwarcie 
techniczno-przemysłowej puszki Pando-
ry, wsparte materializmem naukowym 
i oświeceniowym optymizmem – co do 

natury człowieka, dało podwaliny dla 
największego (jak dotychczas) w dziejach 
ludzkości zbiorowego szaleństwa. 

Nie uważam za stosowne licytowanie 
się co do liczb; nie sądzę aby dodawanie 
ofiar Maoizmu, stalinizmu i hitleryzmu, 
do masowych pogromów Ormian w Turcji 
czy 200 tys. cywili w Hiroszimie czy prawie 
miliona istnień w Ruandzie miało jakiś 
wymierny sens. Jeżeli jednak używamy 
terminu „średniowiecze” jako synonimu 
zapaści i „wieku ciemności” to pamiętaj-
my, że tylko jedna bitwa I wojny światowej 
nad rzeką Marną, rozgrywająca się pomię-
dzy 4 a 9 wrześniem 1914 roku pochłonęła 
850 tys. istnień ludzkich. A wiele miesięcy 
później smród rozkładających się ciał czuć 
było z odległości kilkunastu kilometrów... 
Nie ma to jak „średniowiecze”. 

Tak czy owak bilans „stulecia rozumu” 
i „racjonalizmu” jest przerażający, a udział 
w jego moralnych porażkach ludzi tak 
zwanej nauki niepodważalny. Cała masa 
odkryć „naukowych” napędzała przemy-
słową machinę coraz to wymyślniejszych 
technologii masowego ludobójstwa. Bez 
roztropnych i kulturalnych ludzi nauki 
nie byłoby iperytu, broni biologicznej, 
cyklonu B, broni nuklearnej i tysiąca in-
nych unowocześnień służących kontroli, 
okaleczaniu oraz zabijaniu jednego czło-
wieka przez drugiego. 

FOT. © PRINCE CREATICE / PIXABAy

Nowy wspaniały człowiek
JAKUB PAŃKóW
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Najbardziej jednak frapujący jest fakt, że 
nie istnieje tak naprawdę granica za którą 
można mówić o zakończeniu tego procesu 
wzajemnego uzupełniania się technologii 
i przemocy. Tym bardziej zatem dziwi 
i niepokoi optymizm ludzi, którzy mówią 
z taką fascynacją np. o transhumanizmie 
jako czymś nieodzownym dla wizji przy-
szłości; zatem człowiek musi ewoluo-
wać, musi się zmieniać, a rozwój maszyn 
i robotyki oraz nanotechnologii jest już 
nieuniknioną konsekwencją dziejową... 
Być może (?). Interesuje mnie jednak, 
w „co” – nieodwracalnie – musi „ewoluo-
wać” człowiek, bo przecież niekoniecznie 
w „kogoś”? Idea człowieka na wpół huma-
noida na wpół robota-żołnierza, może być 
fascynująca tylko dla kogoś pozbawionego 
zbytnio wyobraźni a całkowicie pogrążo-
nego w wąskim wycinku uprawianej przez 
siebie dziedziny technologii. Pomijając 
oczywiście nastolatków żyjących w świecie 
gier komputerowych. 

Mógłbym niemal z dziecinną naiwnością 
zapytać czy poezja Blake’a lub Rozmyśla-
nia Marka Aureliusza są tak naprawdę 
archaicznym odpadem cywilizacji, któ-
rej cała nadzieja lokuje się w technologii 
silikonów, protez ortopedycznych, czy 
innowacji włókien syntetycznych. W rze-
czywistości, ewolucja technologiczna ni 
jak nie pokrywa się z jakimś realnym roz-
wojem, psychologicznym czy etyczno-
-moralnym, przeciętnego „użytkownika” 
współczesnej cywilizacji. Na głębszych po-
ziomach ludzkiej psychiki raczej nic się nie 
zmieniło od czasów Fenicjan czy Karola 
Młota. A na pewno nikt nie może dostar-
czyć na to jakiś wymiernych dowodów. 
Tak naprawdę „opowieści” o możliwości 
wszechstronnego rozwoju człowieka jako 
gatunku czy też jakiejś wybranej grupy 
ludzi jest zwykłą pułapką, jaką zastawia-
ją cynicy na głupców lub sprytniejsi na 
naiwnych. Taka narracja była zazwyczaj 
symptomatyczna dla „wizjonerów” po-
przedzających nadejście wielkich tyrani, 
mówili oni zawsze o grupie, o wybranych 
– nigdy o jednostce, o człowieku w wy-
miarze egzystencjalnym. Poszukiwanie 
Nadczłowieka i Rasy Wybranej niezbyt 
różniło się w praktyce od idei „wyzwole-
nia” i „oświecenia” proletariatu. Wszystko 
to wiązało się też z bezkrytycznym pozy-
tywizmem poznawczym i kultem nauk 
empirycznych. Można tylko spekulować, 
którzy to z intelektualistów byli cynikami 
a którzy tzw. pożytecznymi idiotami. 

Nasuwa się też pewna analogia religijna; 
ten motyw przeprowadzania „narodu wy-
branego” do Ziemi Obiecanej, elementy 
wtajemniczenia, osoby „kapłanów”, kult 
złotego cielca, ofiary oraz „naturalna” 
selekcja jaka musiała się odbyć przed 

wejściem do „nowej ziemi”. Pomijając 
zatem aspekt teologiczny zawarty w Księ-
dze Wyjścia, ciekawy jest pewien sche-
mat, który na poziomie eksperymentu 
socjotechnicznego był i jest cały czas 
powielany. Pewna grupa „wybranych”, 
pod przywództwem „wtajemniczonych” 
musi opuścić dotychczasową sytuację aby 
odnaleźć „dom przyszłości”. Paradoksal-
nie, w tej narracji, „naukowcy” niezbyt 
różnią się od antenatów Ery Wodnika. 
Z tą może różnicą, że ci pierwsi mamią 
wizją kolonii na Marsie, nanotechnologii, 
cudownego leku na starzenie się oraz raka 
podczas gdy ci drudzy, mówią o „wyższej 
świadomości”, wibracjach, kosmicznych 
matrycach i podróżach astralnych. Za-
równo jednak jedni i drudzy roztaczają 
wizję jakiejś Arkadii na wzór Nowego 
Jeruzalem z Objawienia św. Jana, gdzie 
rzekomo ludzie będą żyli w harmonii ze 
sobą oraz w zgodzie z naturą. Jednak 
podłoże psychologiczne na którym ba-

zuje to „kuszenie” jest w gruncie rzeczy 
takie samo a odnosi się do najbardziej 
pierwotnych lęków człowieka; zasadności 
oraz istoty „bytu”, pytania o sens istnienia 
czy też natury życia oraz śmierci. 

Tu znowu pojawia się pewna analogia 
biblijna tym razem do Księgi Genesis, 
a mianowicie chodzi i o drzewo poznania 
dobra i zła, sąsiadujące z drzewem życia. 
Iluminacja i nieśmiertelność są najwięk-
szymi dylematami a zarazem pokusami 
człowieka, bez względu na to jaki wyznaje 
światopogląd. Koniec końców, zmiana nie 
dokonuje się w człowieku, nie ma dotyczyć 
jego samodoskonalenia się w moralności 
i miłości bliźniego, zmiana ma się doko-
nywać na zewnątrz i dotyczyć rytuałów. 
Nie ważne zatem czy będzie to implant 
z microchipem pod skórę czy „podnoszenie 
poziomu kosmicznej wibracji”, bo tak na-
prawdę chodzi o złudzenie przynależenia 
do „gatunku ludzi” Nowej Ery. 

JAKUB PAńKóW

 z Listów do Nieznanego Człowieka

O człowieku
znacie historię człowieka
który ukrywał się 
pod postaciami nieprzystającymi 
szukał formy 
jak lis nory, jak ptak gniazda 
któremu wyrastały w sercu 
piękne tajemnice 
niezrywane 
raniły do bólu
***
muszę odciąć się od dni, które były 
od dni, które będą 
biorę psa 
idę na spotkanie teraźniejszości 
idę palić ogień 
karmić wierszami nieudolnymi 
przesypiać dni i noce 
marnować czas bezcenny 
szukać bliskości 
słów i znaczeń 
szukać przestrzeni
możliwej

JAKUB PAńKóW
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W przestrzeni i czasie słowa pisa-
nego i drukowanego od setek 
lat pojawiały się i pojawiają 

książki o niezwykłych rozmiarach. Z jednej 
strony to publikacje zminiaturyzowane, 
czyli popularne swego czasu miniksiążki, 
zwane też pieszczotliwie „liliputianami”, 
o których pisałem swego czasu na łamach 
„Bez Wierszówki” (nr 12/2017). Z dru-
giej natomiast książki giganty, mamuty 
zwane „brobdingnagianami”, które ame-
rykański historyk literatury Walter Hart 
Blumenthal (1883-1969) nazywał „golia-
tami księgarstwa”, chociaż z naturalnych 
przyczyn wiele z nich nie mogło znaleźć się 
w normalnym obrocie rynkowym. 

Książki miniaturowe
Definicji pojęcia „miniksiążki” jest wie-

le. Nasza rodzima Encyklopedia wiedzy 
o książce określa wymiary książki minia-
turowej na poniżej 54 x 34,5 mm. Pier-
wowzorem (prototypem) miniksiążki są 
z pewnością sumeryjskie, gliniane tab-
liczki, „zapisane” pismem klinowym. Ich 
wymiary wynosiły najczęściej 1,3 x 1,6 cala 
(cal to 25,33 mm), czyli około 33 x 40,5 
mm. Powstały mniej więcej 2050-2000 
lat przed Chrystusem.

Warto dodać, że już w starożytności mi-
niksiążki były przedmiotem zainteresowań 
i kolekcjonowania ówczesnych „konsu-
mentów” książek. Podobno – chociaż 
trudno to sobie wyobrazić – Ciceron miał 
Iliadę napisaną tak drobnymi literami, że 
mieściła się w skorupie orzecha. Zarówno 
w starożytnej Grecji, jak i Rzymie minik-
siążki były nie tylko pieczołowicie i sta-

rannie pisane, ale też oprawiane w złoto 
czy srebro, umieszczane w pierścieniach 
i medalionach.

Bardziej widoczny rozwój miniksią-
żek nastąpił po rewolucyjnym wyna-
lazku Gutenberga. Początkowo były to 
popularne podówczas almanachy, sta-
nowiące połączenie użytecznych teksów, 
informacji itp., ze zdobioną oprawą.  

O mini i maxi książkach
JERZy L. OKUNIEWSKI

Nano Biblia – najmniejsze Pismo Święte na świecie
FOT. © PERIODICOUNO.ES
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Najbardziej znany i jeden z najwcześniejszych 
almanach został wydany w Anglii w roku 
1508. Był oprawiony w brązową skórę, a jego 
wymiary wynosiły 30,5 x 36,5 mm. W mia-
rę postępu technik drukarskich malały też 
wymiary miniksiążek. Wydany w 1843 roku 
w Londynie almanach mierzył 21 x 13 mm.

Wiek XVII to szybki rozwój miniksiążek 
religijnych, modlitewników i śpiewni-
ków na rozmaite okazje. Ukazało się też 
wiele wydań Biblii, które z racji swoich 
rozmiarów, zwano paluchowymi lub kciu-
kowymi. Kolejne dziesięciolecia, to okresy 
widocznych postępów w systematycznych 
procesach miniaturyzowania książek. 
Na początku XX wieku za najmniejszą 
książkę uważano słynne Listy Galileusza 
do Krystyny de Lorenc. Książeczkę napi-
saną w 1615 roku wydało wydawnictwo 
braci Salmin, w języku włoskim. Liczyła 
205 stron, o wymiarach 16 x 11 mm (w tym 
powierzchnia składu 10 x 7 mm). W roku 
1904 wydawnictwo David Brais & Son 
z Glasgow opublikowało pełne wydanie 
dzieł Szekspira w 40 tomach. Owo wydanie 
stanowiło swego rodzaju arcydzieło i prze-
łom w ówczesnej sztuce poligraficznej. Co 
ciekawe, kolekcję – tomy o wymiarach 
38 x 52 mm, skład 25 x 42 mm – można 
było czytać bez żadnych pomocniczych 
narzędzi, np. okularów. Dodać należy, że 
każdy z tomów liczył od 300 do 512 stron, 
a oprawa to złocona, sztuczna skóra.

Postęp sztuki poligraficznej sprawił, że 
miniksiążki mogły być powielane z książek 
dużych formatów. Zaczęły powstawać 
swego rodzaju biblioteczki podróżnicze 
zawierające miniksiążki. Pierwsza taka 
biblioteka powstała w Paryżu w 1802 
roku. Wiadomo też, że taką biblioteczkę, 
zawierającą 49 minitomów woził ze sobą 
podczas wypraw wojennych Napoleon.

Wiek XIX i XX to widoczny rozkwit „pro-
dukcji” miniksiążek. Ich oferta zaczyna być 
już bardzo widoczna w blisko 40 krajach 
świata. Miniksiążki lokowane bywają na 
rozmaitych targach i wystawach. Wielkość 

wydań to często zarówno kilkadziesiąt, jak 
i kilkadziesiąt tysięcy jednego nakładu.

W postaci miniksiążek pojawiają się 
w przestrzeni społecznej zarówno na 
przykład wydawnictwa słownikowe, jak 
i książki użytkowe, reklamujące miasta, 
hotele, zabytki itp. Pojawiają się też nowe 
wymyślne oprawy miniksiążek: zamszo-
we, metalowe, płócienne, drewniane, czy 
oprawy z medalionem.

Miniksiążki w Polsce pojawiają się w 1. 
połowie XIX wieku, a więc w okresie, 
w którym nasz kraj nie był niepodległy. 
Książki wówczas wydawane spełniać mu-
siały to, co nazywamy dzisiaj czytelni-
ctwem, ale miały podtrzymywać ducha 
narodowego, pielęgnację języka polskiego 
czy też szerzenie oświaty i kultury polskiej, 
dzieci w szczególności. 

W 1829 roku warszawska księgarnia Hug-
nes & Kermen, z inicjatywy F. S. Dmo-
chowskiego – wydawcy, pisarza i księgarza, 
rozpoczęła wydawanie miniserii pt. „Po-
darunek dla dobrych dzieci”. W ramach 
tej serii ukazało się siedem tytułów. Po-
szczególne tomiki miały format 96 x 65 
mm. Seria ta była kontynuowana przez 
księgarza i wydawcę Natana Glucksber-
ga jako „Biblioteka dla dobrych dzieci”. 
W 1882 roku wydawnictwo B. Lesmana 
w Warszawie rozpoczęło wydawanie dzie-
sięciotomowego zbioru miniksiążek pn. 
„Lira Polska”. Rok 1898 przynosi nowe 
znaczące wydarzenie – z okazji 100-lecia 
urodzin Adama Mickiewicza, ukazują się 
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700-stronnicowe Poezje naszego wieszcza. 
Jak na ówczesne czasy nakład całkiem 
spory – 1 tys. egzemplarzy. Ciekawostką 
jest i to, że format wydanych Poezji (w tym 
także Pana Tadeusza) wynosił zaledwie 
30 x 20 mm.

We Francji w roku 1832 ukazały się (w for-
macie 98 x 68 mm) Adama Mickiewicza 
Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa 
polskiego. Gdy wybuchła I wojna światowa, 
pojawiło się szereg mini wydawnictw, prze-
znaczonych dla polskich sił zbrojnych i walki 
o odzyskanie niepodległości. W 1915 roku, 
nakładem Wiedeńskiej Delegacji Samaryta-
nina Polskiego, ukazał się zbiorek Modlitwa 
Legionów Polskich w formacie 65 x 52 mm. 

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości 
rozkwitło na dobre wydawanie miniatur 
książkowych. Ukazały się m.in. dwie se-

rie wydawnicze pn. „Miniatury” – w cią-
gu trzech lat (1922-1924), w formacie 
77 x 57 mm (w bloku 73 x 53 mm) pojawiło 
się blisko 40 tytułów, w nakładach jak na 
tamte czasy całkiem sporych – każdy tytuł 
w ponad 3 tys. egzemplarzy. Publikowano 
twórczość takich autorów, jak Goethe, 
Wyspiański, France, Piłsudski, Staff, Rilke, 
Konopnicka i innych.

Wydawcą miniksiążek, zwanych w owym 
czasie także książkami-liliputami, był tak-
że znany warszawski księgarz i wydawca 
Michał Arct.

Po II wojnie światowej można mówić 
o szerokiej ekspansji książek, w tym tak-
że miniksiążek. Zapoczątkowała je seria 
wydawnicza pn. „Poeci polscy” (tzw. biała 
seria), edytowana przez SW „Czytelnik”. 
Przez kilkadziesiąt lat na rynku pojawiło 
się około 200 tytułów tej serii (każdy to-
mik formatu: 94 x 58 mm), poświęcony 

jednemu autorowi, opatrzony znakiem 
Safony – symbolem poezji, w łącznym na-
kładzie ponad 2 mln egzemplarzy i w stałej 
cenie ówczesnych 10 złotych.

Znane wydawnictwo Wiedza Powszech-
na od roku 1962 zaczęło wydawać serię 
pn. „Słownik Minimum”, w nakładach 
sięgających niejednokrotnie 100 tys. eg-
zemplarzy i często później wznawianych.  
Format wydawanych słowników był jed-
nakowy i wynosił 82 x 62 mm.

Ogromną furorę na świecie, głównie 
na Zachodzie, odniosła wydana w 1975 
roku przez SW „Książka i Wiedza” mi-
niksiążeczka Międzynarodówka (pomi-
jam tu aspekty polityczno-ideologiczne), 
z podkreśleniem znaczenia formy, formatu 
i oprawy graficznej.

Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe 
podjęło interesujący program wydawania 
„Bibliofilskiej Edycji Miniatur” (1976), 
a następnie „Liry Polskiej”, a także setki 
innych tytułów miniksiążeczek. Dla cie-
kawości: książeczka Mrówki Antoniego 
Orłowskiego (o spotkaniu Tadeusza z Te-
limeną) miała dwa wydania w łącznym 
nakładzie 100 tys. egzemplarzy.

Wydawcą miniksiążek zostało też w swo-
im czasie Stowarzyszenie Księgarzy Pol-
skich, które m.in. na wniosek autora 
artykułu (pełniącego wówczas funkcję 
dyrektora olsztyńskiego „Domu Książki”) 
wydało dwie miniksiążeczki związane 
z Grunwaldem: Wielka Wojna z Zakonem 
(fragment dzieła K. Szajnochy Jadwiga 
i Jagiełło) oraz Bitwa pod Grunwaldem 
(fragment bitwy z Krzyżaków H. Sien-
kiewicza). Oba tytuły zostały wydane 
dwukrotnie, w łącznym nakładzie 120 
tys. egzemplarzy. Na Polach Grunwaldu 
sprzedawały się jak przysłowiowe „ciepłe 
bułki”. Trzecią edycję Bitwy pod Grun-
waldem wydała już olsztyńska „Książnica 
Polska” i jest ona w sprzedaży do dzisiaj.

Warto w tym miejscu dodać, że drukar-
nią, która wyspecjalizowała się w „produk-
cji” miniksiążek były Zakłady Graficzne 
w Ciechanowie, w których wydawcy lo-
kowali gros swojej oferty miniksiążkowej.

Jednym z genialnych osiągnięć współ-
czesnej techniki jest umożliwienie groma-
dzenia i przechowywania gigantycznych 
pojemności informacji w „pudełkowej” 
przestrzeni, a więc w mocno zminiatu-
ryzowanych formatach.

W 1945 roku amerykański naukowiec 
Vannevar Bush (1980-1974) przewidział 
świat nanotechnologii – skrótowo mó-
wiąc: daleko posuniętej miniaturyzacji 
rozmaitych struktur, w której to np. całą 
Encyklopedię Britannica (licząca ponad 
30 opasłych tomów, 120 tysięcy artykułów 
i około 45 milionów wyrazów) można 
będzie zredukować do wielkości pudełka 
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od zapałek. Tak dla ciekawości: ostatnia 
drukowana wersja tej encyklopedii ukazała 
się na rynku w 2010 roku. Obecnie dostęp-
na jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Jeszcze dalej w wizjonerstwie miniatu-
ryzacji książek poszedł inny amerykański 
fizyk i filozof, mający m.in. polskie korze-
nie, Richard P. Feyman (1918-1988), który 
stwierdził, że „Encyklopedię Britannica 
można zmieścić w łepku od szpilki”.

Z biegiem lat okazało się, że szybko te 
wizje i marzenia przyoblekły się w rzeczywi-
stość. Już w roku 1985 strony książek mogły 

być pomniejszone do rozmiarów w skali 
1:25000, przy wykorzystaniu tzw. wiązek 
elektronowych. W 2007 roku nanotechno-
lodzy (naukowcy i studenci) z Technionu 
(instytutu Technologii) w Hajfie umieścili 
cały hebrajski tekst Starego Testamentu 
(39 ksiąg) na obszarze zaledwie 0,5 mm 
kwadratowego, na pokrytej złotem krze-
mieniowej płytce, wytrawiony wiązką mi-
krocząsteczek jonów galu. Wykorzystali 
zdigitalizowany tekst źródłowy, który prze-
pisano stosowną czcionką używając ponad 
1,2 mln liter o wysokości 0,0002 mm.

Unikatowy „egzemplarz” owej Nano 
Biblii z Technionu, otrzymał w prezen-
cie – z rąk prezydenta Izraela, Szimona 
Peresa – papież Benedykt XVI, podczas 
wizyty w Ziemi Świętej w 2009 roku. 

Książkowe megality
Co można więc o tej literaturze, czy 

o tych książkach powiedzieć? Z jednej 
strony to długie, bardzo długie elaboraty 
pisarzy z hypergrafią, o ogromnych ob-
jętościach, z drugiej natomiast wielkie, 
ciężkie tomiska, których wagi nie wytrzy-
małyby często standardowe regały i stelaże 
biblioteczne, księgarskie, czy też domowe.

Wzorcowym tego przykładem może być 
największe dzieło encyklopedyczne świata 
Youngle Dadian (Wielki Kanon Youngle 
albo Wielki Słownik Youngle), którego 
wykonanie zlecił chiński cesarz Youngle 
z dunastii Ming. To kompendium całej 
ówczesnej wiedzy składało się z 11 tysięcy 
rękopiśmiennych voluminów i zawie-
rało antologie i kompilacje tekstów ze 
wszystkich dziedzin wiedzy od czasów 
Konfucjusza. W latach 1403-1409 pra-
cowało nad nim 2 tys. 100 redaktorów 
i prawie 10 tys. kopistów. Ta swoista 
encyklopedia składa się z blisko 23 tys. 
zwojów, zapełnionych 370 mln ręcznie 
kaligrafowanych ideogramów (pojęć). Owe 
kompendium wiedzy, dziś w większości 
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zaginione, gdyby zachowało się w całości, 
zajmowałoby przestrzeń 40m3 (to np. duża 
naczepa Tira) i ustępowałaby do dzisiaj 
tylko Wikipedii.

Największym zachowanym w Europie 
średniowiecznym manuskryptem/ręko-
pisem jest Codex Gigas (Wielka Księga 
czy też Wielki Kodeks). Rękopis powstał 
na początku XIII wieku w Czechach, w be-
nedyktyńskim klasztorze w Podlažnicach 
(obecnie Chrast). Przekazuje tekst Stare-
go i Nowego Testamentu, tekst Dziejów 
Apostolskich i Apokalipsy św. Jana oraz 
szereg pozabiblijnych tekstów. Wśród 
nich dzieła Józefa Flawiusza, Kronika 
Czechów Komasa oraz liczne traktaty 
medyczne. Codex Gigas zwany też jest 
„Szatańską Biblią”, „Biblią Diabła” lub 
„Diabelską Biblią”.

Te nazwy związane są z powiązaną z ko-
deksem legendą. W cytowanym wyżej be-
nedyktyńskim opactwie, mnich zwany 
Hermanem Pustelnikiem, za złamanie 
ślubów zakonnych, został skazany na za-
murowanie żywcem. Opat zarządzający 
zakonem zgodził się na ułaskawienie mnicha 
pod warunkiem, że skazaniec w ciągu jed-
nej nocy spisze na pergaminie całą wiedzę 
ludzkości. Herman szybko zdał jednak sobie 
sprawę, że nie jest w stanie spełnić w tak 
krótkim terminie warunku opata. W de-
speracji wezwał na pomoc diabła, który do 
rana sprokurował pięknie iluminowaną 
księgę. Szczęśliwy zaś mnich umieścił na 
końcu księgi portret owego diabła – Księcia 

Ciemności. Ocenia się, że w rzeczywistości 
ta księga gigant to rezultat od 20 do 30 lat 
pracy autora i jego pomocników.

Kodeks oprawiony jest w drewniane 
okładki, pokryte skórą i metalowymi ozdo-
bami. Jego wymiary to: 91 cm wysokości, 
50 cm szerokości i 22 cm grubości. Jego 
waga to prawie 75 kg. Zawierał 312 weli-
nowych kart do wykonania których użyto 
cielęcej skóry 160 zwierząt (niektóre źródła 
mówią o 108 skórach).

Codex Gigas znajduje się w Szwedzkiej 
Bibliotece Narodowej. Od września 2007 
do stycznia 2008 roku, chwilowo jako eks-
ponat wypożyczony od Szwecji, ekspono-
wany był w Czeskiej Bibliotece Narodowej.

Niezwykle ciekawa historia dotyczy Wiel-
kiego Koranu z Samarkandy. Na dziedziń-
cu meczetu Bibi Chanum wzniesionego 
w 1404 roku na polecenie żony Tamerlana 
(Timara Chromego), umieszczono wielki 
kamienny pulpit o rozmiarach 2,29 x 1,98 
m, na którym złożono jeden z najstarszych 
egzemplarzy Koranu, oprawionego w złoto 
i który ważył prawie 300 kilogramów. 
Stanowiąc swoistą relikwię, księga ota-
czana była powszechnym szacunkiem 
i czcią, przypisywano jej niezwykłą moc 
w spełnianiu oczekiwań i marzeń miesz-
kańców Samarkandy i bardzo licznych 
pielgrzymów. W roku 1868 Rosjanie zajęli 
to miasto, dokonując licznych rabunków, 
w tym Wielki Koran, który zabrali do 
Petersburga. Uzbekom księgę zwrócono 
dopiero w roku 1924. Obecnie Wielki Ko-
ran przechowywany jest w Taszkiencie, 
w specjalnie tworzonym mikroklimacie, 

który ma chronić niezwykle delikatny 
pergamin z jeleniej skóry, na którym 
umieszczone zostały wersety Koranu.

Ogromny respekt musi też budzić ame-
rykańska Historia Południa (The Story of 
the South), stworzona właściwie tylko na 
pokaz z okazji otwarcia tzw. Wystawy Po-
łudniowej w nowojorskim Grand Central 
Palace w 1925 roku, która prezentowała 
najistotniejsze dokonania amerykańskiego 
Południa i jego wkład w rozwój cywiliza-
cyjny i materialny, znaczący współudział 
w budowie potęgi USA. Historia Południa 
to księga wyjątkowa – wysokość 2,08 
metra, szerokość po otwarciu 2,79 metra. 
Do przewracania jej zaledwie 19 stronic 
o powierzchni dwuosobowego łóżka, po-
trzebne były dwa dwunastokonne silniki. 
Umieszczona na specjalnie obrobionym 
w metalu stelażu jej wysokość sięgała 3,7 
metra, a ważyła ponad 500 kilogramów. 
Okładki tego dzieła pokrywała skóra, któ-
rej „dawcą” musiał być ogromnej wielkości 
wół (podobno takie stwory rodziły się 
tylko w Teksasie).

Szacunek budzi tzw. Kodeks Amiatyń-
ski (łac. Codex Amiatinus), który jest 
najwcześniejszym rękopisem z pełnym 
tekstem Biblii. Historycy datują to dzieło 
na początek VIII wieku, uchodzące za 
najdokładniejszą kopię tekstu Wulga-
ty. Wulgata to przekład Biblii na łacinę, 
dokonany przez Hieronima ze Strydonu 
w latach 382-406 z hebrajskiego i greki 
(języków oryginału). Już ponad 100 lat 
temu oceniono, że Codex Amiatinus jest 
najlepszym i najwierniejszym rękopisem 
tego przekładu, na którym wzorowano 
wszystkie jej wydania. Nazwa Codexu 
pochodzi od góry (wygasłego wulkanu) 
Amiata we włoskiej Toskanii. Kodeks 
słynie m.in. z pięknej średniowiecznej 
kaligrafii i jest uważany za jeden z najpięk-
niejszych rękopisów świata. Obecnie, od 
ponad 230 lat, przechowywany jest w Bi-
bliotece Laurenziana we Florencji. Kodeks 
to dzieło dość sporych rozmiarów. Zawiera 
1029 kart welinowych (to bardzo cienki 
pergamin z cielęcej skóry), pochodzących 
ze skór 258 cieląt. Karty mają wymiary 
50,5 x 34 cm, grubość Kodeksu wynosi 
15 cm, a waga to blisko 30 kilogramów.

Bardzo ciekawy przypadek księgi-giganta 
stanowi „dzieło” brazylijskiego prawnika 
Viniciusa Leoncio, które stworzył z bardzo 
– rzec by można – przyziemnych pobudek, 
znane pod nazwą Patria Amada (Ukocha-
na Ojczyzna). Autor pracował nad owym 
„dziełem” 23 lata (ukończył je w roku 
2014). Księga waży 7,5 tony i obrazuje 
stan absurdalnie obszernego i niezwykle 
skomplikowanego systemu fiskalnego 
Brazylii. Tak dla ciekawości: w tym kraju 
dochodzi przeciętnie dziennie do 35 zmian 
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w funkcjonujących aktualnie przepisach, 
bądź tworzeniu nowych. Już w trakcie 
„pisania” tego dzieła szereg zapisów było 
aktualnych tylko przez chwilę. Księga 
zawiera 41 tysięcy stron, leżąca ma 2,1 
metra grubości. Napisanie, opracowanie 
i wydanie Patrii Amada było dla autora 
niezwykle kosztowne, a wysiłek wręcz 
tytaniczny. Koszt finansowy to milion reali 
(w przeliczeniu na nasze złote to niemal 
800 tysięcy). Do tego rozwód, trzy zawały 
i nowe małżeństwo. W ostatnim akcie 
tworzenia księgi autora wspomagało 37 
osób. Autor sam pracował przez niemal 
280 miesięcy, poświęcając na badania 
i zbieranie pełnej legislacji, przeciętnie 
pięć godzin dziennie. Ale swój cel zreali-
zował pokazując i unaoczniając swoiste 
absurdy brazylijskiego systemu fiskal-
nego. W kontekście tego niewyobrażanie 
gigantycznego przedsięwzięcia, rodzi się 
naturalne pytanie o celowość i praktyczny 
sens wieloletniej, cierpiętniczej pracy...

Ciekawość z pewnością musi budzić po-
chodzący z 1660 roku Atlas Klenckego, 
stworzony dla króla Anglii Karola II Stu-
arta. Ofiarodawcą atlasu był holenderski 
uczony, a także handlarz Johannes Klen-
cke. Księga miała 1,76 metra wysokości 
i (po otwarciu) 2,31 metra szerokości. 
Zawierała 41 map. Ponoć angielski mo-
narcha lubił i cenił mapy, prezent więc 
uznać należy za bardzo trafiony. Zabytek 
znajduje się w zasobach Biblioteki Bry-
tyjskiej, która niedawno postanowiła ów 
cenny zbiór map zdygitalizować. 

Warto też wspomnieć o kolejnym wiel-
kich rozmiarów atlasie pn. Ziemia, który 
wydany został w zaledwie 31 egzempla-
rzach przez wydawcę Gordon Cheers. Jego 
wymiary wynoszą odpowiednio 1,8 x 2,75 
m, jest więc jeszcze większy od Atlasu 
Klenckego. Cena każdego egzemplarza to 
100 tys. dolarów. Ponoć sprzedano tylko 
2 egzemplarze. Nabywcami byli bogaci 
szejkowie ze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Atlas składa się z 300 stron 
i waży ponad ćwierć tony. Wydany został 
w roku 1976 w USA.

I na zakończenie kilka wydawniczych 
ciekawostek o giga-książkach...

Największa indyjska książka, która ma 
religijny charakter i zawiera fragmenty 
kazań, liczy ponad 7,5 metra wysokości, 
ponad 5 metrów szerokości i ma zaledwie 
20 stron. Do jej wydania potrzeb było 
800 m2 materiału i 40 litrów farby.

Za najdroższą książkę świata uchodzą 
Ptaki Ameryki. Napisał ją amerykański 
ornitolog i malarz John James Audu-
bon. Zawiera wyjątkowe treści i 1 000 
naturalnej wielkości ilustracji około 500 
gatunków ptaków. Wydana została w za-
ledwie 119 egzemplarzach. Szokująca jest 

cena książki – to ponad 10 mln dolarów za 
egzemplarz. Lwią część nakładu (ponad 90 
proc.) nabyły światowe biblioteki i muzea.

Zbiór historii o Pannie Marple, au-
torstwa Agaty Christie. Zawiera 12 po-
wieści i 20 opowiadań. Grubość zbioru 
to 32,2 cm, waga ponad 8 kilogramów. 
Książka liczy 4 032 strony. Limitowana 
edycja w ilości 500 egzemplarzy ukazała 
się w 2009 roku, w cenie 1 tys. funtów 
za każdy egzemplarz. Uchodzi za jedną 
z najgrubszych książek świata. 

W tej samej kategorii mieści się wypro-
dukowana przez Zeitgist Media i zaprezen-
towana na targach książki we Frankfurcie 
nad Menem w roku 2020 publikacja pn. 
Das dickste Buch des Uniwersums (Naj-
grubsza książka wszechświata). Liczy 
50 560 stron i waży 220 kilogramów. 
Dzięki opcji „drukowanie na żądanie”, 
książkę można zamówić w każdej nie-
mieckiej księgarni, w cenie 99 999 euro 
za egzemplarz. 

W USA, w Denver w roku 1976 wydana 
została książka Super book. Publikacja 
ma wymiary 2,74 x 3,07 metrów i waży 
ponad 250 kilogramów.

Najobszerniejszą książką świata jest 
chiński słownik Tu-sza-czi-czeng. Liczy 
5 020 tomów, zawierających ponad 850 
tys. stron.

Najdroższą publikacją XX wieku jest 
kultowy album napisany przez niemie-
cko-australijskiego fotografa Helmuta 
Newtona – pod nazwą Sumo. Pierwsze 
wydanie (1999) ważyło ponad 35 kilo-
gramów, zawierało ponad 400 fotografii 
i ukazało się w limitowanej serii 10 tys. 
egzemplarzy. Były tak duże, że przy sprze-
daży, do zestawu dołączono specjalny 
metalowy stolik. Pierwsza kopia albumu 
z podpisem Newtona, oraz autografami 
ponad 100 gwiazd, których zdjęcia po-

jawiły się w książce, została sprzedana 
na aukcji w Berlinie w 2000 roku za 430 
tys. dolarów (317 tys. euro). Najnowsze 
wydanie publikacji waży już „tylko” 6 ki-
logramów i liczy ponad 450 stron, a koszt 
jej nabycia wynosi od 400 do 500 złotych. 

Najstarszą książkę stanowi sześć połą-
czonych ze sobą tabliczek z 24 karatowego 
złota. Zapisane są językiem Etrusków, 
którego dotychczas nie zdołano odczytać. 
Jej wiek oszacowano na ponad 2,5 tys. lat. 
Odkryta została ponad pół wieku temu, 
w trakcie prowadzenia przekopu kanało-
wego w południowo-wschodniej Bułgarii.

Najcięższy egzemplarz książki to Dzieje 
Ithalu wydana przez jednego z arcyksiążąt 
habsburskich. Waży 48 kilogramów.

Na koniec: fenomen wydawniczy – chyba 
nigdy nie do pokonania – stanowi nieprze-
rwanie Biblia. Jej pełny tekst przetłuma-
czono dotychczas na ponad 300 języków, 
a jej fragmenty na prawie 600 języków. 
Eksperci szacują, że w ostatnich minionych 
200 latach wydrukowano i opublikowano 
ponad 6,5 miliarda egzemplarzy Biblii 
(w tym w ostatnich 50 latach blisko 4 mld).

Trzeba wiedzieć, i mocno to podkreślić, 
że Biblia stanowi rudymentarną i egzy-
stencjalną podstawę misyjnej działalności 
i posłannictwa Kościoła od zarania jego 
istnienia. Jest stale obecna w sprawowanej 
liturgii, katechezie i procesach ewange-
lizacji. 

Przygotowując powyższy artykuł, po-
siłkowałem się m.in. niedawno wydaną 
przez Dom Wydawniczy „Rebis” książką 
Edwaera Brooka-Hitchinga pt. Biblioteka 
Szaleńca. Największe kurioza wydawnicze. 
To cudowna książka, jedna ze znakomit-
szych w moim, ponad 7 tys. prywatnym 
księgozbiorze. Polecam ją każdej bibliotece 
i każdemu czytelnikowi.

JERZY LESZEK OKUNIEWSKI

Youngle Dadian
FOT. © WWW.CHINA.ORG.CN
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Jest lipiec 1954 roku. Mam 15 lat i sześć 
miesięcy, niedawno ukończyłem X 
klasę liceum, a od początku wakacji 

przebywam na dwumiesięcznym obozie 
sportowym. Niedawno zjadłem obiad, teraz 
siedzę w pokoju i czytam książkę. Za godzinę 
odbędzie się dwugodzinny wykład na temat 
przewagi socjalizmu nad kapitalizmem, póź-
niej trzeba zaliczyć trening popołudniowy, 
bo pierwszy był po śniadaniu i tak to leci.

Czytam sensacyjny western amerykańskie-
go autora Maxa Branda Ludzie bez trwo-
gi, wczoraj zakończyłem lekturę Skarbu 

w Srebrnym Jeziorze Karola Maya, mam na 
rozkładzie kilka innych książek tego autora 
z nieśmiertelnym Winnetou w roli głównej. 
No cóż? Jedni się opalają, drudzy czytają, 
jeżeli oczywiście jest coś do czytania.

Obóz ma charakter ogólnopolski, za-
kwalifikowało się nań około dwie setki 
uczniów z całego kraju w wieku 15-20 lat. 
Tak duża rozpiętość wieku wynikała stąd, 
że uczniowie w różnym czasie rozpoczynali 
naukę w szkołach średnich, były też osoby, 
które najpierw uczęszczały do zawodówki, 
kończyły je, a następnie rozpoczynały 
naukę w liceum od początku. Każdy z nas 
miał tam jakieś osiągnięcia sportowe na 
koncie, jacyś trenerzy prognozowali nam 
sukcesy w bliższej i dalszej przyszłości, co 
z czasem nawet się sprawdzało, bo wielu 
spośród tych wybrańców brylowało póź-
niej na mistrzostwach Polski i Europy.

Nowa Huta jako przygoda 
Organizatorzy nie dawali nam wytchnie-

nia na dłużej niż dwie, trzy godziny dzien-
nie. Jak już nie dało się gonić, skakać, fikać 
na drążku, to w ramach szczególnie poj-
mowanej relaksacji trzeba było odsiedzieć 
swoje na popołudniowym wykładzie. Tego 
dnia zapowiedziano przyjazd druha Ka-
zimierza K., popularnego harcerza nowej 
generacji, znanego z rewolucyjnej posta-
wy wobec Karola Maya – autora książek 
ubóstwianych przez całą młodzież. I nie 
tylko ubóstwianych, ale wręcz obowiązko-
wych. Nieprzeczytanie Winnetou stawiało 
młodego człowieka w rzędzie najgorszych 
ciemniaków i groziło powszechnym ostra-
cyzmem. Obciach absolutny!

A teraz miało się odbyć spotkanie 
z druhem Kazimierzem, który próbował 
odwrócić wszystko do góry nogami. Pamię-
taliśmy jego nazwisko z tygodnika „Dooko-
ła Świata”, który ukazał się z początkiem 
roku 1954. Wydawcą był Zarząd Główny 
Związku Młodzieży Polskiej. To właśnie 
w pierwszym numerze tego magazynu 
dał o sobie znać druh Kazimierz i od razu 
awansował na naszego wroga numer jeden. 
Tak prezentował tam naszego ulubionego 
pisarza: „Powieści Karola Maya są zakła-
mane od początku do końca – ten kiepski 
koniokrad, odsiadując karę w bawarskich 
więzieniach, nigdy nie widział krain przez 
siebie opisywanych, nie był ani w Ameryce, 
ani w Azji, ani w Afryce. I powiem wam 
tutaj coś jeszcze: wielką, pyszną przygo-
dę możecie spotkać we własnym kraju. 
A czytaliście Jak hartowała się stal? Życie 
Pawła Korczagina nie było mniej piękne 
i pełne przygód dlatego tylko, że toczyło się 
w jego własnej ojczyźnie. Stawianie nowego 
miasta, takiej Nowej Huty jest przygodą, 
o której za parę lat młodzi w Ameryce czy-
tać będą ze wzruszeniem”.

Towarzysz piętnastolatek
Kiedy tak siedzę i myślę o tym, gdzie 

Karol May nie był i co „bezprawnie” opi-
sał, nagle drzwi otwierają się, wchodzi 
trzydziestoletni mężczyzna, uśmiecha się, 
informuje, że nazywa się Kazimierz K. i że 
niebawem wygłosi wykład o szczęśliwym 
życiu ludzi radzieckich w komunistycznej 
rzeczywistości. Wykazałem uprzejme za-
interesowanie, zapewniłem, że chętnie 
posłucham prelekcji o tych szczęśliwcach, 

Winnetou jako wróg klasowy
MIROSŁAW PRANDOTA

FOT. © MUZEUM KRAKOWA
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a wtedy on zwrócił uwagę na książkę le-
żącą na stole.

– Co wy czytacie, towarzyszu? – zapytał 
oficjalnym tonem i wziął książkę do rąk.

Zrozumiałem, że gdy taki ważny gość 
zwraca się do piętnastoletniego chłopaka 
per „towarzyszu”, oznacza to, że próbuje 
go w ten sposób dowartościować. No więc 
poczułem się jak prawdziwy „towarzysz” 
i zameldowałem, że moi ulubieni autorzy 
to Henryk Sienkiewicz i Karol May.

– Sienkiewicz i May w jednej parze? – 
zawołał z niewiarą w głosie. – Towarzyszu, 
czy to nie jest jakaś prowokacja polityczna?

Zerwał się z miejsca oświadczając, że 
zaraz przyniesie mi odpowiednia lekturę, 
która wzmocni mój kręgosłup polityczny. 
Kręgosłup miałem akurat mocny, czego 
dowodem były wykonywane przeze mnie 
karkołomne ćwiczenia na drążku, ale po 
deklaracji druha Kazimierza nabrałem 
nawet nadziei, że gdy mój kręgosłup stanie 
się polityczny, wykręcę na drążku olbrzy-
ma jednorącz, czym zadziwię cały świat, 
bo jeszcze takiego nie było.

W kilka minut później druh Kazimierz 
z tryumfującą miną położył na stole dość 
grube dzieło w ciemnoniebieskim kolorze. 
Błyszczało to elegancją jakby wyszło prosto 
z maszyny drukarskiej.

– To jest lektura specjalnie dla was, ko-
lego – zapewnił tonem dość arbitralnym.

Byłem „towarzyszem”, zdegradował mnie 
do „kolegi”, prawdopodobnie abym odczuł 
karę za tego Karola Maya. Niech tam! 
Przeczytałem tytuł: Historia Wszechzwiąz-
kowej Komunistycznej Partii Bolszewików. 
Reprezentacyjne dzieło epoki.

Szybko przerzuciłem kartki, nietrudno 
było zorientować się, że nie ma tam ani 
Kmicica, ani Winnetou, być może jest Kazi-
mierz K., ale trzeba to jeszcze zweryfikować.  

Kazimierz K. zapowiedział, że jeżeli uda 
mu się jeszcze kiedyś odwiedzić obozowi-
sko, wtedy przedyskutuje ze mną niektóre 
tezy zawarte w tym ciekawym dziele.

Ciężki ogryzek
Przez kilka dni zastanawiałem się, jak po-

godzić amerykańskiego autora westernów 
z bolszewikami, aż w końcu podjąłem ry-
zykowną decyzję. Mianowicie z darowanej 
przez Kazimierza K. książki wyrwałem cały 
środek i między ciemnoniebieskie okładki 
dokładnie wkleiłem Ludzi bez trwogi. 
Nowa edycja wyglądała nieźle, przynaj-
mniej z wierzchu. Książka leżała na stoliku 
przy moim łóżku, koledzy rzucali tylko 
okiem na okładkę i już nie ryzykowali zaj-
rzenia do środka, a wśród wychowawców 
miałem opinię dobrze przygotowanego 
aktywisty, a nawet wzorca socjalistycznego 
sportowca, który nie tylko biega i skacze, 
ale również socjalistycznie myśli.

Któregoś dnia, podczas poobiedniej 
prelekcji o wyższości gospodarki ZSRR 
nad gospodarką USA siedziałem w ostat-
nim rzędzie i czytałem jakąś interesująca 
książkę gryząc dyskretnie duże jabłko, bo 
akurat papierówki obrodziły w okolicy, 
a ja miałem na nie apetyt o każdej porze. 

Gdy został tylko ogryzek, też duży, rzuciłem 
okiem na prelegenta i biorąc mocny zamach 
usiłowałem wyrzucić ogryzek przez okno. 
Nie było to grzeczne, ale akurat taki pomysł 
przyszedł mi do głowy. Niestety, pomysł nie 
wypalił. Kolega siedzący obok mnie, widząc 
mój zamiar, stuknął mnie mocno w łokieć, 
starając się zahamować ruch.

Nie był to mój najlepszy dzień na obozie. 
Ogryzek, zamiast wylecieć przez okno, 
zmienił kierunek i trafił w oszklony portret 
wiszący na centralnej ścianie. Jakoś tak się 
złożyło, że ten portret był słabo umocowany 
albo wisiał zbyt płytko na gwoździu, w każ-
dym razie spadł i rozbił się z hukiem na 
podłodze. Był to portret Lenina, podobno 
wiecznie żywego, tyle że za szkłem.

Poszukiwany wróg klasowy
Był to oczywiście przypadek, ale komisja 

dyscyplinarna, która zebrała się jeszcze 
tego samego dnia, ustaliła, że jestem 
wrogiem klasowym, sabotażystą, który 
celowo zniszczył portret Lenina w mo-
mencie, kiedy prelegent wygłaszał pean 
na cześć leninowskiej gospodarki. Nie 
chcieli uwierzyć w przypadek, ale widocz-
nie uznali, że nadaję się do ideologicznej 
regeneracji, bo mnie nie wyrzucili. Za to 
podczas kolejnych prelekcji mówiło się 
głównie o wrogach klasowych, wszyscy 
oglądali się na mnie w kulminacyjnych 
momentach, a wkrótce zapowiedziano, 
że w najbliższym czasie przyjedzie druh 
Kazimierz, który rozstrzygnie, jaka jest 
moja prawdziwa orientacja polityczna.

Kiedy tylko przyjechał, od razu przywitał 
się ze mną, powiedział, że wie o wszystkim, 
ale sprawę da się załagodzić. Wystarczy, 
że w czasie wyznaczonym na prelekcję ja 
wygłoszę publicznie krótką samokrytykę 
i będzie dobrze. Zanosiło się więc na to, 
że sprawę mam z głowy. 

Nareszcie konferencja. Wszyscy zajęli 
miejsca na sali, czekamy na Kazimierza K. 
Wreszcie jest! Ustawiłem się w miejscu, 
które zwykle zajmowali prelegenci usi-
łujący nawrócić młodzież na prawdziwą 
wiarę, obok mnie stanął druh Kazimierz 
i uniósł w górę ciemnoniebieską książkę. 
Widocznie wdepnął najpierw do mojej sali 
i zabrał ją z szafki nocnej.

– Towarzysze! – zaczął tonem nie zno-
szącym sprzeciwu. – Posądzacie najmłod-
szego uczestnika obozu o jakiś sabotaż, 
a ten kolega jest już od dawna wierny 
socjalistycznym ideałom. Ta książka leży 
u niego w pokoju i stanowi najlepszy do-
wód na jego wiarygodność.

Ciąg dalszy na s. 47 

Młodzi ludzie czytający prasę w Domu Młodego Hutnika, 1952
FOT. © NH / ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE
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Nagle zaczął gwałtownie potrząsać książ-
ką, aby obrazowo przedstawić dowód na 
to, co przed chwilą powiedział. A ja już 
wiedziałem, co się za chwilę stanie.

No i stało się. Puścił klej, z bolszewickiej 
okładki wyleciał amerykański western...

Długo trwało, zanim druh Kazimierz 
odezwał się powtórnie. Proszę sobie wyob-
razić, że całą sprawę obrócił w żart. Oczy-
wiście na tyle, na ile mógł sobie pozwolić. 
A ponieważ długi turnus już się kończył, 
więc druh życzył mi sukcesów w sporcie 
i wyraził nadzieję, że do tej historii wróci 
dyrektor mojej szkoły.

Samokrytyka na każdą okazję
Aby skrócić ten wątek, dodam tylko, że 

już podczas pierwszego apelu na począt-
ku roku szkolnego dyrektor ogłosił, co 
wydarzyło się na obozie z moim udziałem 
w roli głównej i nakazał mi przygotowanie 
samokrytyki. Wspomnę tylko, że w tam-
tych latach samokrytykę wygłaszało się 
częściej niż Ojcze nasz, a ZMP był pod tym 
względem bardziej represyjny niż partia 
rządząca. Jak nietrudno się domyślić, 
samokrytyka była czymś w rodzaju aktu 
pokory wobec nadzorującej instytucji. 

Powstał więc problem. Gwiazda szkol-
nego sportu, a na dodatek przedmiot po-
dziwu ze strony najładniejszych dziewcząt 
ma się publicznie ukorzyć. Rany boskie! 
Jak to zrobić, żeby nie wyjść nagle na 
ciamajdę? A zrobić trzeba, bo nad głową 
wisiała groźba wywalenia ze szkoły.

W ciągu dwóch dni napisałem samokry-
tykę... wierszem. Trzynastozgłoskowcem 
jak Mickiewicz Pana Tadeusza.

Tamtego roku jednak pech mnie nie 
odstępował. Okazało się bowiem, że na 

„uroczystość” wygłaszania przeze mnie 
samokrytyki przyjechał przedstawiciel 
Zarządu Głównego ZMP. 

Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje. 
Cała szkoła stoi na boisku szkolnym w kar-
nym szeregu, z boku dyrektor obok tego 
bubka z Zarządu Głównego, a w środku 
ja z zapisaną kartką papieru.

Przystępuję do czytania – zaczynają się 
pierwsze uśmiechy. Dyrektor nie reaguje, 
widocznie zamyślił się, bubek też nic nie 
mówi, a ja walę klasycznym trzynastozgło-
skowcem z wyraźnie akcentowaną cezurą. 
Już nikt się nie uśmiecha. Wprost prze-
ciwnie – cała szkoła ryczy ze śmiechu...

Doczekałem się wszystkiego najgorsze-
go. Na wniosek przedstawiciela Zarządu 
Głównego ZMP zostałem, jako wróg ludu, 
usunięty ze szkoły. Z klasy maturalnej! 
Na pociechę zaproponowano mi miejsce 
w zawodówce, w której uczono na tokarza 
i frezera. Od pierwszej klasy do trzeciej. 
W tamtym czasie była to degradacja spo-
łeczna.

Moja matka jak to matka. Rozpoczęła 
kolędowanie w Ministerstwie Oświaty. 
Przychodziła tam dzień w dzień, wyszu-
kując urzędników, którzy wsparliby ją 
w dziele przywrócenia mnie do nauki w li-
ceum. Po dwóch tygodniach uprawiania 
takiej partyzantki urzędnicy, widocznie już 
zmęczeni i znudzeni prośbami matki, przy-
wrócili mi prawa ucznia liceum. A szkoda, 
bo gdybym ukończył zawodówkę, dzisiaj 
byłby ze mnie panisko!

Druh Kazimierz redivivus
Lata mijały. W roku 1984 zostałem 

kierownikiem działu reportażu w tygo-
dniku „Odrodzenie”. Gdy pojawiłem się 
na pierwszym kolegium redakcyjnym, 
naprzeciw siebie ujrzałem... druha Kazi-

mierza K. Pracował tam jako felietonista. 
Rozpoznałem go po 30 latach, on mnie 
nie poznał, bo jednak widział mnie jako 
piętnastolatka, który był dopiero w jakimś 
stadium rozwojowym.

Zidentyfikowany na nowo aktywista 
z lat pięćdziesiątych dał się teraz poznać 
jako demokrata pełną gębą, przynajmniej 
na zewnątrz. Tak się złożyło, że pracując 
w „Odrodzeniu”, analizowałem przypadki 
ludzi skrzywdzonych w okresie Wielkiego 
Terroru i opracowywałem je w formie re-
portażowej. Jak to bywało w zwyczaju, co 
tydzień na kolegium redakcyjnym oma-
wiano treść ostatniego numeru, a jednym 
z dyskutantów był dawny pogromca Winne-
tou, a zarazem promotor radzieckiej szkoły 
życia. Byłem więc ciekaw, jak zareaguje on 
na moje reportaże ilustrujące „najlepsze 
lata” jego aktywności ideologicznej.

Oczywiście nie mogłem wiedzieć, co robił 
w ciągu tych 30 lat, no bo skąd? Jednak 
w redakcji zachowywał się przyzwoicie, 
a nawet pozytywnie opiniował mój war-
sztat reporterski, nie proponując mi ani 
razu wygłoszenia samokrytyki w związ-
ku z wyborem takich akurat tematów. 
W przeciwieństwie chociażby do byłego 
podpułkownika UB Józefa D., piastują-
cego kiedyś wysokie stanowisko u boku 
niesławnej pamięci Józefa Różańskiego 
– oprawcy z MSW. Tenże Józef D. po 
każdym moim tekście pisał z uporem ma-
niaka do redakcji, starając się dowodzić, 
że ani on, ani inni funkcjonariusze UB 
nigdy nie stosowali tortur i że są to tylko 
moje wymysły.

Po którymś z jego listów poprosiłem Ka-
zimierza K., żeby na łamach „Odrodzenia” 
dał publiczny odpór byłemu pułkowniko-
wi jako znawca tamtej epoki. Niestety, 
moja propozycja przekraczała zdolności 
adaptacyjne Kazimierza K. Wprawdzie 
doskonale rozumiał realia i umiał się do 
nich dostosować, ale żadnej inicjatywy 
w myśl mojej propozycji nie podjął. Za to 
w kilka miesięcy później jeden z zastęp-
ców naczelnego skrytykował jakiś jego 
felieton. Otóż Kazimierz K. napisał o ko-
nieczności rozwoju polskiego przemysłu 
samochodowego, a zastępca utrzymywał 
(chyba niesłusznie), że lepiej importować 
niż konstruować. Czyżby zanosiło się na 
długą dyskusję?

Kazimierz K. przez kilkanaście sekund 
nic nie mówił, za to zmienił się mocno na 
twarzy, więc miałem prawo oczekiwać, 
że za chwilę wygłosi samokrytykę, wszak 
kiedyś była to jego specjalność. 

Nic z tych rzeczy. Podniósł się gwałtow-
nie z miejsca, odrzucił krzesło na ścianę, 
trzasnął drzwiami i to był ostatni moment, 
w którym go widziałem.

MIROSŁAW PRANDOTA

 Ciąg dalszy ze s. 45
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Winnetou jako wróg klasowy



meandry historii

Zdążyła już obrosnąć legendą sprawa 
80 milionów złotych dolnośląskiej 
„Solidarności”, na których komu-

niści po wprowadzeniu stanu wojennego 
nie zdołali położyć łapy. Mało kto dziś pa-
mięta, że warmińsko-mazurska „Solidar-
ność” również miała swoją sprawę... w tym 
wypadku 2 milionów. Niestety sprawa 
pieniędzy olsztyńskiego Zarządu Regionu 
miała bardziej dramatyczny przebieg i do 
dziś budzi wiele pytań, na które z trudem 
przychodzą odpowiedzi.

 
Ukrycie pieniędzy
Rano 12 grudnia 1981 roku członkowie 

Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Za-
rządu Regionu „S” w Olsztynie w przeczu-
ciu, iż władze komunistyczne szykują coś 
przeciw narodowi, doszli do przekonania, 
iż powinni podjąć z konta przynajmniej 
część środków Związku. Około godz. 11 
Edmund Łukomski – skarbnik Zarządu 
polecił kasjerce Elżbiecie Obiedzińskiej 
wypisanie czeku na kwotę 2 mln złotych. 
Czek podpisali Andrzej Bober – wice-
przewodniczący ZR i Łukomski – jak już 
wiemy – skarbnik.

Następnie Elżbieta Obiedzińska i Wie-
sław Brycki zgodnie z poleceniem Łu-

komskiego udali się do siedziby NBP, 
by podjąć wspomnianą sumę. W tym 
czasie Andrzej Bober i Waldemar Nie-
czyporowicz spotkali się, w dobrej wie-
rze, z ks. Julianem Żołnierkiewiczem 
– legendarnym kapelanem olsztyńskiej 
„S” i uzgodnili kwestię ukrycia u niego 
środków Związku. Pieniądze zostały 
przeniesione do księdza jeszcze tego 
dnia, czyli w sobotę 12 grudnia. Kwo-
ty nie zostały zaksięgowane, ponieważ 
planowano to uczynić już po niedzieli 
– 14 grudnia.

Niestety w pamiętną niedzielę 13 grud-
nia 1981 roku, jak wiemy, junta wojskowa 
Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła 
stan wojenny, który diametralnie od-
mienił sytuację w kraju oraz położenie 
„S”. Komuniści dążyli do zniszczenia 

Związku, który zagrażał istnieniu do-
tychczasowego porządku PRL i porządku 
w całym bloku sowieckim. Pobranie pie-
niędzy przez przedstawicieli ZR, władze 
uznały za przestępstwo. Między innymi 
zarzucano członkom Zarządu, iż kwo-
ty nie były, zgodnie z zarządzeniem nr 
48 Prezesa Rady Ministrów z 28 lipca 
1975 roku, odpowiednio konwojowane.  
Tym bardziej, iż jak przypuszczano, 
pobrane środki miały posłużyć do sfi-
nansowania tzw. Robotniczych Sił 
Porządkowych, w rozumieniu władz 

„bojówek” „S”, które w oparciu o przy-
gotowane listy proskrypcyjne miały 
ukarać przedstawicieli władz – wieszać 
komunistów. Oczywiście wszystko to 
było brednią. Rozpoczęto przesłuchania 
członków ZR.

Sprawa dwóch milionów

Postępowanie funkcjonariuszy SB w związku ze sprawą 
milionów „Solidarności” było okrutne. Aresztowania, 
rewizje mieszkań, nasyłanie i zbieranie od tajnych 
współpracowników SB informacji, napuszczanie ludzi 
na siebie, sianie strachu, niepewności... Oskarżeni 
znajdowali się w trudnej sytuacji, zawodowej, rodzinnej.  
Groziła im kara bezwzględnego więzienia...

PAWEŁ PIOTR WAROT
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Przerażony zaistniałą sytuacją mąż 
kasjerki ZR Stanisław Obiedziński 
24 grudnia 1981 roku udał się do ks. 
Żołnierkiewicza z prośbą, aby ten wydał 
ukryte u niego wcześniej pieniądze. Tego 
samego dnia około godziny 17 kapelan 
„S” powiadomił Komendę Miejską MO 
w Olszynie, że nieznana kobieta przekazała 
przez siostrę zakonną Joannę Jaworską 
paczkę zawierającą 2 mln złotych. Wobec 
powyższego niezwłocznie tego samego 
wieczoru na plebani pojawili się funk-
cjonariusze..., ale już Komendy Woje-
wódzkiej Milicji Obywatelskiej. Kapelan 
niezwłocznie został przesłuchany w cha-
rakterze świadka. Ksiądz pieniądze ZR 
w całości przekazał za pokwitowaniem 
funkcjonariuszom. Tak można by pomy-
śleć, że skończyła się sprawa 2 milionów 
olsztyńskiej „S”. Ale...

 
Śledztwo
Dnia 2 stycznia 1982 roku oficjalnie 

władze wszczęły śledztwo w sprawie za-
garnięcia pieniędzy „S”. Dwa dni później 
aresztowana została Obiedzińska – ka-
sjerka ZR. 23 stycznia Prokurator Woje-
wódzki w Olsztynie zastosował tzw. środek 
zapobiegawczy, tymczasowo aresztując 
na okres trzech miesięcy Bobera i Łu-
komskiego. Ogółem przesłuchano w tej 
sprawie 46 świadków. Prokuratura Wo-
jewódzka wystawiła akt oskarżenia wobec 
Obiedzińskiej, Łukomskiego i Bobera, 
jako podejrzanych o popełnienie prze-
stępstwa. Prokurator decyzję uzasadnił 
występowaniem, jego zdaniem, „w stanie 
faktycznym przedmiotowej sprawy ele-
mentów przestępstwa”. 

Wspomniane elementy to, jak stwierdzo-
no w uzasadnieniu: „informacje, iż NSZZ 
«Solidarność» Zarząd Regionu Warmiń-
sko-Mazurskiego pozostawał pod wpły-
wem antypaństwowych organizacji KOR 
i KPN, działania w kierunku utworzenia 
tzw. robotniczych sił porządkowych oraz 
zbierania informacji w zakresie obronności 
i organizacji sił porządkowych”.

Postępowanie funkcjonariuszy SB 
w związku ze sprawą milionów „S” było 
okrutne. Aresztowania, rewizje miesz-
kań, nasyłanie i zbieranie od tajnych 
współpracowników SB informacji, na-
puszczanie ludzi na siebie, sianie strachu, 
niepewności, a przypomnijmy, że był to 
okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku. Oskarżeni znajdowali się w trudnej 
sytuacji, zawodowej, rodzinnej. Groziła 
im kara bezwzględnego więzienia, w wa-
runkach stanu wojennego, z powodu 
jakoby zagarnięcia mienia społecznego.

Sprawa dwóch milionów olsztyńskiej „S” 
ma wiele niewiadomych. Mianowicie już 
14 grudnia olsztyńska SB miała sygnały 

odnośnie pieniędzy Związku. Wiedziano 
o tym m.in. z informacji przekazanych 
przez TW ps. „Radian”. Danych na temat 
kwot, na temat postępowania i postaw 
działaczy ZR, wobec których toczyło się 
postępowanie śledcze, udzielała też TW 
ps. „X-1” czyli Iga Borkowska – sekretarka 
ZR. Dlaczego SB jeszcze przed oficjalnym 
powiadomieniem przez ks. Żołnierkiewi-
cza wiedziała o pieniądzach „S”? Kto ją 
o tym poinformował?

Sprawa kryptonim „Kasa”
Z materiałów założonej przez SB spra-

wy operacyjnego rozpracowania krypt. 
„Kasa” wynika, że policja polityczna już 
po tym jak ks. Żołnierkiewicz oddał pie-
niądze, planowała posłużyć się TW ps. 
„Marek”, celem udowodnienia próby 
dokonania przez członków ZR malwer-
sacji finansowych. Nic nie wiemy jednak 
ta temat tego, co odnośnie sprawy mógł 
przekazać SB TW ps. „Marek” przed 24 
grudnia. Wiemy jednak, że kapelan ol-
sztyńskiej „S” Julian Żołnierkiewicz był 

w latach 1972-1990 rejestrowany jako 
TW, właśnie pod pseudonimem „Marek”. 
Reszty możemy się jedynie domyślać.

29 grudnia 1982 roku Stanisław Żak 
prokurator Prokuratury Wojewódzkiej 
w Olsztynie, na fali mającej za chwilę 
nastąpić normalizacji – przypomnijmy 
że z końcem 1982 roku stan wojenny 
zostanie zawieszony – wystąpił o umo-
rzeniu śledztwa w sprawie przeciwko 
Obiedzińskiej, Boberowi i Łukomskiemu, 
podejrzanym o popełnienie przestępstwa 
zagarnięcia 2 mln złotych byłej „S”. Sąd 
ponadto uznał, iż „do bytu przestępstwa 
musi zaistnieć istotny niedobór w mieniu, 
czego w konkretnym przypadku nie było, 
albowiem cała przechowywana ta sama 
gotówka – została w efekcie zwrócona...”. 
Sąd stwierdził, iż „nie znajduje również 
oparcia w materiałach dowodowych 
sprawy teza, iż podejmowane działania 
w zakresie utworzenia tzw. robotniczych 
sił porządkowych stanowią kolejny ele-
ment przestępstwa...”.

PAWEŁ PIOTR WAROT
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polskie dzieje

W grudniu 1917 roku przybył do 
Chełmży, w charakterze wika-
rego, ksiądz Józef Wrycza, po 

odbyciu służby w wojsku pruskim jako 
sanitariusz. Młody duchowny natychmiast 
czynnie włączył się w nurt ruchu naro-
dowego, który miał tutaj swoje tradycje. 

Już w drugi dzień Bożego Narodzenia 
powstało w mieście z jego inicjatywy To-
warzystwo Młodzieży Polskiej z Antonim 
Feeserem jako prezesem. Towarzystwo 
stawia sobie za cel „kult czynu narodowego 
na miejsce dotychczasowego bezwładu 
i apatii w społeczeństwie polskim [...] walkę 
o odbudowanie państwa polskiego [...] 
wyrobienie silnego poczucia narodowej 
godności i jedności polskiej ze specyficznym 
kierunkiem i naciskiem przysposobienia 
bojowo-wojskowego poprzez odpowiednie 
ćwiczenia musztry pieszej polskiej, zaczerp-
niętej z podręczników drużyn strzeleckich 
w Krakowie”. Wykładano tu także historię 
Polski, jak też dzieje oręża polskiego. Upra-
wiano ćwiczenia gimnastyczne i gry spor-
towe, ćwiczono śpiew i marsze. Wymienia 
się nazwiska sześciu współorganizatorów, 
z czego wynika, że musiała to być jednak 
organizacja liczna.

Rok 1918, w Niemczech trwa komuni-
styczna rewolucja. W końcu tego roku 
ogłoszono powstanie Państwa Polskiego. 
Ważą się losy Pomorza i innych ziem za-
boru pruskiego. Wtedy to właśnie ksiądz 
Wrycza organizuje dużą imprezę o charak-
terze patriotyczno-polskim, z chorągwiami 
kościelnymi; po wiecu przedstawienie 
teatralne, z udziałem aktorów poznańskich 
i zabawa ludowa. Warto podkreślić związki 
Pomorza z Wielkopolską. 

27 grudnia 1918 wybucha Powstanie Wiel-
kopolskie. Należy zauważyć, że już wtedy 
nastąpiło poważne ożywienie społeczeń-
stwa polskiego miasta Chełmży. Landrat 
toruński w swym raporcie do prezydenta 
rejencji w Kwidzynie donosił, że polscy 
mieszkańcy Chełmży całkowicie przestali 
deklarować pieniądze na rzecz kolejnej 
pożyczki wojennej (Kriegsanleihe). Co 
więcej, domagają się większych swobód 
narodowych oraz jawnie odnoszą się ne-
gatywnie do służby w wojsku niemieckim.

Sześć, albo osiem 
pocisków armatnich

JAN TETTER

  Józef Wrycza – urodził się w miasteczku Zblewo na Kociewiu w roku 1884. Ukończył 
Collegium Marianum w Pelplinie, gimnazjum w Chełmnie, maturę zdawał w Wejherowie. 
Odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie przyjął 
święcenia kapłańskie w roku 1908. Był wikarym m.in. w Jastarni, Żarnowcu, Chełmży. 
Wstąpił do służby wojskowej jako kapelan w XVI Pomorskiej Dywizji Piechoty. W 1920 
roku brał udział w wyprawie kijowskiej i Bitwie Warszawskiej. Dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Wojnę kończył w randze podpułkownika. Zmarł w Tucholi w roku 
1961. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady.  
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W całych Niemczech, także i na Pomorzu 
powstają rewolucyjne rady. W Chełm-
ży, powstaje Powiatowa Rada Ludowa, 
obejmując swym działaniem cały powiat 
toruński. Jej prezesem został Adam Czar-
liński z Zakrzewka. W skład władz rady 
wchodzi m.in. lekarz Stanisław Pilatowski 
(Piłatowski?) jako komisarz powiatowy, 
a także ksiądz wikary Józef Wrycza, for-
malnie jako skarbnik, ale chyba nie tylko, 
bo jest w mieście postacią znaną a przede 
wszystkim – ostrożnie określając – mającą 
wiele do powiedzenia. Niebezpiecznie mu 
się to przysłuży, ale o tym później.

W raporcie z 22 października 1918 roku 
wspomniany landrat donosił swemu przeło-
żonemu, iż – ludność niemiecka poważnie 
obawia się, że Toruń i cały powiat, a więc 
i Chełmża, zostaną włączone w granice 
powstającego państwa polskiego; natomiast 
Polacy „radują się z rozwoju wydarzeń 
i widzą już, że ich sny o «większej» [chyba 
wielkiej] Polsce się sprawdzają”.

Tu warto przytoczyć parę informacji 
o mieście Chełmży. Z zapisów historycznych 
mamy wiadomości o fatalnej opinii miasta. 
Chełmża – pisze o tym Karol Szajnocha – 
gdzie bandytyzm niemiecki był tak rozwi-
nięty, że sądy skazywały do 17 morderców 
rocznie, nie licząc tych, którzy po dokonaniu 
zbrodni zbiegli (zob. Jadwiga i Jagiełło, t. II, 
rozdz. Teutonizm, Lwów 1861).

Przed I wojną światową Chełmża liczyła 
12 tys. mieszkańców. W tym Polacy stano-
wili 80 proc., Niemcy 18,55 proc., Żydzi 
1,5 proc. Podczas wojny liczba ludności 
zmniejszyła się do 10 048. W tym 5 835 
kobiet i 4 213 mężczyzn. Tę wielką przewa-
gę kobiet spowodowała przede wszystkim 
wojna, mężczyźni zostali zmobilizowani 
i byli na froncie. W czasie trwania dzia-
łań wojennych poległo 136 mieszkańców 
miasta. Setka z nich to katolicy, zapewne 
w większości byli to Polacy, 34 ewange-
lików, a więc chyba Niemców, oraz 2 Ży-

dów. To by odpowiadało ówczesnemu 
przekrojowi narodowościowemu miasta.

W Chełmży były trzy cegielnie, gazo-
wania, cukrowania – powiadano, że naj-
większa w Europie – fabryka papy, 361 
warsztatów rzemieślniczych, jeden „zakład 
łatania obuwia” (!), sklep z margaryną, 
wytwórnia szczotek, apteka, gabinet den-
tystyczny, atelier fotograficzne, kino, no 
i oczywiście banki, w liczbie czterech. 
Oraz – dwadzieścia dziewięć restauracji! 
czyli po prostu szynków, co by mogło mieć 
związek z tak wielką liczbą przestępstw?

W mieście kwaterowała ponad setka 
wojskowych, zapewne, jako strażnicy ro-
syjskich jeńców wojennych, których było 
tu 319. Z braku siły roboczej w Prusach 
zatrudniano w fabrykach, nie tylko mło-
dzież szkolną, ale także wojennych jeń-
ców rosyjskich. Co interesujące – wielu 
z nich zakwaterowanych było w domach 
prywatnych, w pobliżu miejsca zatrud-
nienia. Niektórzy wykształceni, a wśród 
nich i artyści, tańcem i śpiewem uświet-
niali lokalne święta i imprezy kulturalne. 
Zwłaszcza dużym wzięciem cieszyli się 
rosyjscy śpiewacy. Warto przypomnieć, że 

była to dopiero I wojna światowa. Wielkie, 
nieludzkie zdziczenie w traktowaniu jeń-
ców, zwłaszcza rosyjskich, podczas II wojny 
światowej przez Niemców wywołała dopie-
ro ideologia Herrenvolku. Niemcy w całym 
XIX wieku mieli jeszcze w Europie opinię 
narodu wielce kulturalnego. 

Funkcjonowały w Chełmży takie polskie 
organizacje jak: Straż Bezpieczeństwa, 
zawiązana w listopadzie 1918 roku. Straż 
Ludowa, Towarzystwo Wojackie „Jed-
ność”, Towarzystwo Młodzieży Polskiej 
i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. 
Gromadzono broń, uczono młodych męż-
czyzn sposobów posługiwania się nią. 
Prawdopodobnie później organizacje te 
weszły pod koniec roku 1918 w skład Or-
ganizacji Wojskowej Pomorza. Na gruncie 
chełmżyńskim jej liderami i kierownika-
mi byli m.in. Stanisław Michalski, Bole-
sław Dzięgielewski i ksiądz wikary Józef 
Wrycza. Były też i organizacje mieszane, 
polsko-niemieckie, jak wspomniana re-
wolucyjna Rada Robotniczo-Żołnierska.

W tym czasie dogasała wojna, ujawniały 
się ambicje i dążenia niepodległościowe 
Polaków, zwłaszcza młodzieży, wychowy-
wanej w duchu patriotycznym, w pewności, 
że Państwo Polskie powstanie, jednakże 
w tym nie do końca rozpoznanym, niebez-
piecznym zamieszaniu, trzeba o nie wal-
czyć choćby z bronią w ręku. Młodzieńcze 
podchody i zabawy, zmieniły się w zdecy-
dowaną gotowość podjęcia walki zbrojnej.

Trzeba sobie zdać sprawę z atmosfery 
i nastrojów, jakie się wówczas wytworzy-
ły. W Niemczech trwała rewolucja (typu 
bolszewickiego) aparat państwowy był 
w dużej mierze sparaliżowany, do tego 
przez mobilizację kolejnych roczników 
osłabiony kadrowo. Sprzyjało to poczyna-
niom Polaków, którzy sięgali po radykalne 
środki, organizowali się na rzecz przyłą-
czenia ziem zaboru pruskiego do Polski. 

Ciąg dalszy na s. 52 

Wkroczenie wojsk polskich do Chełmży, 21 stycznia 1920 FOT. © PiMBP, CHEŁMŻA

Gen. Józef Haller i ks. Józef Wrycza
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Ale organizowali się również Niemcy, 
z niepokojem obserwując działania Pola-
ków. W święto Matki Boskiej Gromnicznej, 
2 lutego 1919, miało się odbyć uroczyste 
powitanie wracających z wojny ocalałych 
i teraz zdemobilizowanych żołnierzy. Za-
chowała się relacja z konspiracyjnego 
spotkania, na którym Wrycza, właśnie 
wrócił z Poznania z prezentem dla orga-
nizacji – sztandarem. Rozwinął go i uklęk-
nąwszy ucałował. Po nim mogli pozostali 
zbliżyć się i uczynić to samo (wspomina 
o tym Jan Marszałek w tomie II pracy pt. 
Wojna, heroizm i zbrodnia). Ten sztandar 
miał być uroczyście poświęcony właśnie 
w święto Matki Boskiej Gromnicznej.

Niemcy uznali, że uroczystości planowa-
ne przez Polaków mogą stać się sygnałem 
do rozpoczęcia walki zbrojnej. Ich zda-
niem – Chełmża na przełomie lat 1918-
1919 stała się najważniejszym punktem 
agitacyjnym (Agitationsstützpunkt), na 
obszarze rozciągającym się między Toru-
niem, Bydgoszczą, Chełmnem i Grudzią-
dzem. Chełmża leży w centralnym punkcie 
tego obszaru. Bez wątpienia działalność 
księdza Wryczy wywarła wpływ na na-
stroje Polaków. Trwało wszak powstanie 
w Wielkopolsce, o sukcesach którego, 
tutaj wiedziano, atmosfera się udzielała 
co – rzecz naturalna – dodawało otuchy.

Zapobiegliwi Niemcy powiadomili o sytu-
acji Grenzschutz w Gdańsku, gdzie podjęto 
decyzję, aby ten zapalny punkt spacyfiko-
wać, jeszcze zanim dojdzie do wybuchu. 
Cztery dni przed Gromniczną, 28 stycznia 
1919, w okolicy Pluskowęs pojawił się, spro-
wadzony z Gdańska, Grenzschutz w sile 
300 żołnierzy piechoty i szwadronu kawa-
lerii; razem około pięciuset uzbrojonych lu-
dzi. Pacyfikacyjną misję wzmocniono także 
dwoma działonami artylerii. Dowodził tą 
siłą były Oberleutnant Gerhard Rossbach, 
do niedawna organizator Freikorpsów 
Rossbach złożonych z wszelkiej zbieraniny 
zdemobilizowanych wojskowych, którym 
jeszcze nie zbrzydła wojaczka i nie uwierzyli 
w przegraną Niemiec w wielkiej wojnie na-
rodów. Trzeba tu powiedzieć, iż oddział pod 
nazwą Freikorps Rossbach tłumił aspiracje 
wolnościowe Łotwy. Niezadługo miał brać 
udział w tłumieniu kolejnego powstania 
śląskiego i niechlubnie wsławić się tym, 
że poddających się Polaków po prostu 
mordował. Co, rzecz jasna, wyszło na jaw 
znacznie później.

Do miasta ruszył samochodem dowódca 
ekspedycji z adiutantem i dwoma żołnie-
rzami ochrony, celem przekazania ultima-
tum i uzgodnienia szczegółów wkroczenia 
oddziału do miasta. Władze Chełmży 
wiedziały co to oznacza. Zdecydowanie 

odmówiły zgody na rozlokowanie wojska 
w mieście. Funkcjonująca tu niemiecko-
-polska Rada Robotnicza i Żołnierska, 
przestrzegała przed podjęciem jakiejkol-
wiek akcji zbrojnej, uważając – najzupeł-
niej słusznie – że krok taki tylko zaostrzy 
napięcia między Polakami a Niemcami. 
Nie odniosło to skutku. Dowództwo 17. 
Korpusu Armijnego Grentzschutzu nie 
uznało tego argumentu. 

Zebrany przed ratuszem tłum przejął 
samochód, rozbroił eskortę, samego Ross-
bacha sponiewierał, zerwał mu oficerskie 
dystynkcje. Upokorzony Prusak, mocno 
zadraśnięty na swym oficerskim honorze, 
musiał uciekać z ratusza chyłkiem, tylnym 
wyjściem. 

Ale wkrótce władze miasta zreflektowały 
się i przejętym po poruczniku samochodem 
wysłały doń delegację na rokowania. Obra-
żony Prusak, nie chciał z nimi rozmawiać. 
Na jego rozkaz piechota ruszyła ku miastu. 
Jednak przed rogatkami została ostrzela-
na z broni maszynowej przez jakąś grupę, 
która zajęła pozycję na nowym cmentarzu. 
Grentzschutz też odpowiedział ogniem. Na 
cmentarzu pojawił się ksiądz Tomasz Frynt-
kowski z krzyżem w ręku, wezwał do wyco-

fania się, jako że przewaga nacierających nie 
rokowała sukcesu. Oddział błyskawicznie 
rozpierzchł się, jakby tylko na to oczekiwał. 
Ani po jednej, ani po drugiej stronie nie 
było ofiar, nawet nie było rannych. Co może 
nasuwać przypuszczenie, że incydent został 
zainscenizowany przez Grentzschutz, aby 
uzasadnić zaatakowanie miasta. Na szosie 
pokazał się samochód z parlamentariusza-
mi jadącymi na rokowania z atakującymi.  
Został ostrzelany z karabinu maszynowego. 
Zginął szofer Szczypiorski.

Na miasto zaczęły padać pociski artyle-
ryjskie. Jeden z ośmiu – niektórzy twier-
dzą, że sześciu – wystrzelonych pocisków 
trafił w szpital. Zginęło kilka osób w tym 
nieletni chłopiec, uczeń miejscowej szkoły.

Po zajęciu miasta, natychmiast rozpo-
częły się aresztowania i represje. Były 
wypadki strzelania do Polaków z domów 
tutejszych Niemców. Jak ustalono, strze-
lano z domu rzeźnika Wintera, kupców 
Schneidera, Nanzera, Wahlego. Pisały 
o tym nawet gazety niemieckie. 

Polacy byli traktowani jak przestępcy, 
kopano ich i spychano z chodników ni-
czym psy. Bito po twarzy za rozmawia-
nie po polsku. Gorączkowo poszukiwano 

 Ciąg dalszy ze s. 51

Ks. Józef Wrycza w okresie pobytu 
w więzieniu pruskim, 1919
FOT. © ARCHIWUM ALEKSANDRy I LECHA ZDROJEWSKICH / IPN
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broni, zwłaszcza owych dwóch karabinów 
maszynowych, z których strzelano na 
cmentarzu. Zrujnowano kilka nagrobków 
i grobowców, w tym rodziny Hulewiczów, 
w grobowcu Kalksteinów rozbito osiem 
trumien. Niczego nie znaleziono. 

Uwięziono księdza Wryczę i lekarza Pi-
latowskiego, jako domniemanych przy-
wódców powstania. Przez doraźny sąd 
polowy Rossbacha, ksiądz Wrycza został 
skazany na karę śmierci.

Na szczęście w sprawę włączyła się pru-
ska państwowa prokuratura w Toruniu, 
która wszczęła śledztwo, po czym z dużym 
namysłem sporządzała akt oskarżenia. 
Wobec czego wyroku na razie nie wyko-
nywano. Poza tym, w trakcie szczegóło-
wego profesjonalnie przeprowadzonego 
śledztwa wyszło na jaw, że Polacy w ogóle 
nie strzelali, a oskarżania o to, były pre-
tekstem do aresztowań, rewizji i bicia. 
Szykanom nie było końca. 

W archiwach zachował się akt oskarżenia 
przeciwko księdzu Wryczy i doktorowi 
Pilatowskiemu. Przebiegu procesu nie 
znamy. Został sporządzony akt oskarże-
nia, ale procesu prawdopodobnie w ogóle 
nie było, zapewne ze względu na sytuację 
polityczną, w jakiej znalazły się Niemcy.

Wypadki w Chełmży to grudzień roku 
1918 i styczeń 1919. Państwo pruskie 
w rozpadzie, ale administracja i sądy 
jeszcze działają, wszelako już nie z tak 
sprawnie jak dotychczas, ale działają. 
Ksiądz Wrycza był więziony prawie pół 
roku, w areszcie sądowym twierdzy gru-
dziądzkiej. Doktor Pilatowski także, i on 
będzie więziony jeszcze dłużej.

W publikacjach traktujących o zajściach 
w Chełmży – niektórzy nazywają je 
powstaniem – jest sporo roz-
bieżności. Podobno ksiądz 
Wrycza został zwolniony 
z więzienia na skutek 
interwencji organiza-
cji polskich. Zapewne 
takie zabiegi były. Ale 
Polskie organizacje 
jeszcze długo mogłyby 
czynić starania bez-
skutecznie, gdyby 
sami Niemcy nie 
zwrócili się o uła-
skawienie księ-
dza. Nie była 
to wspaniało-
myślność, ra-
czej trzeźwa 
kalkulacja. 

Ustalano linię graniczną. Nie było wiado-
mo, po której stronie granicy znajdzie się 
miasto. Wielu Niemców decydowało się na 
pozostanie na terytorium Polski, bo – jak 
ogólnie mniemano – Polska długo się nie 
utrzyma i władza pruska tutaj powróci... 
Ale trzeba będzie ten okres jakoś przetrwać. 
Natomiast wykonanie kary śmierci na mło-
dym polskim księdzu, mogłoby wywołać 
napięcia, które sprawiłyby, pozostałym 
tu Niemcom znaczne kłopoty. Poza tym, 
tak drastyczny krok ze strony niemieckiej, 
na pewno spowodowałby duże trudności 
w stosunkach z polskimi władzami, jakie 
na tym terytorium powstaną. 

Wryczę zwolniono z więzienia. Wrócił 
witany jak bohater do Chełmży, w której 
jeszcze panował Grentzschutz. Prawdo-
podobnie w obawie przed prowokacją ze 
strony Prusaków, poradzono mu, by usunął 
się z miasta. Przedostał się do Wielkopolski, 
gdzie dołączył do sił powstańczych. 

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 
grudnia 1918 zakończone rozejmem w Tre-
wirze 16 lutego 1919 roku. Czyli ksiądz 
Wrycza stanął w Wielkopolsce, właściwie 
po zakończeniu działań powstańczych. 
Co nie znaczy, że było już tam bezpiecz-
nie i spokojne. Niemcy nie przestrzegali 
rozejmu a utarczki, zwłaszcza w strefie 
granicznej, zdarzały się aż do 28 czerwca, 
kiedy to zaczął obowiązywać podpisany 
w Wersalu traktat pokojowy.

Wojska Frontu Pomorskiego pod do-
wództwem generała Józefa Hallera, po 
zajęciu Torunia, zajmują następne miej-
scowości. Na ich szlaku leży Chełmża. 

Mieszkańcy mają pewność, że wśród wo-
jaków będzie ksiądz Wrycza. I był, jako 
kapelan XVI Pomorskiej Dywizji Piechoty, 
bodajże w stopniu kapitana. 

„O godzinie 6 rano stawiła się przy krzyżu, 
u wylotu szosy toruńskiej, Rada Ludowa, 
duchowieństwo i poważne grono starszych 
obywateli miasta, a za chwilę odezwały się 
w zmroku porannym dźwięki hymnu Jesz-
cze Polska nie zginęła i wreszcie ukazują 
się pierwsze szeregi wojska z dowódcą p. 
majorem Sowińskim na wspaniałym siwku, 
ks. kapelanem Wryczą, porucznikami Siu-
dowskim i Piskorskim, i innymi na czele. 
Po zbliżeniu się wojska do krzyża wypowie-
dział stłumionym przez wzruszenie głosem, 
serdeczne słowa powitania ks. Tomasz 
Fryntkowski, ofiarowując jednocześnie 
dowódcy chleb i sól. Po krótkim podzię-
kowaniu ruszono na rynek, na którym 
nastąpił właściwy akt przyjęcia”.

Przemówienie powitalne na rynku 
w Chełmży wygłosił prezes Polskiej Rady 
Ludowej, Walenty Bilski, po czym przy 
aplauzie zgromadzonych wywieszono 
na ratuszu polską chorągiew. Ten sym-
boliczny akt był kulminacyjnym punk-
tem uroczystości przejścia Chełmży pod 
władztwo Polski.

Leon Litkowski, uczestnik wydarzeń 
w Chełmży z roku 1917, w relacji opubli-
kowanej w roku 1969 stwierdza, że Wrycza 
w dniu 21 stycznia 1920 roku wkroczył do 
Chełmży z oddziałem wojska polskiego. 
A więc jest to fakt bezsporny.

JAN TETTER

  Autor artykułu przygotowuje książkę 
dotyczącą życia i działalności księdza 
Józefa Wryczy. Publikacja ukaże się 
w najbliższym czasie i będzie nosić tytuł: 
Kapelan naszej ziemi.

Pomnik ks. Józefa Wryczy w Tucholi FOT. © TOKIS.PL
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list z Wrocławia

Pięć Prawd Polaków spod Znaku 
Rodła uchwalonych na Kongre-
sie Berlińskim 6 marca 1938 roku 

to wielkie dziedzictwo i skarbiec ideowy 
Polaków, którzy dali świadectwo wiary 
i mowy naszych przodków w trudnych 
czasach funkcjonowania Związku Polaków 
w Niemczech (1922-1939). 

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła mają 
uniwersalne przesłanie. Zachowują aktu-
alność na każdy czas. Są wyrazem wiary, 
przywiązania do Pana Boga i Kościoła, 
przejawem zdrowego patriotyzmu, mi-
łości do Ojczyzny. Powinny być często 
przypominane zarówno młodemu jak 
i starszemu pokoleniu.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła wy-
rastają z niezmiennych i ponadczasowych 
prawd Ewangelii naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, dlatego godne są wsparcia ze 
strony wszystkich ludzi dobrej woli.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła to 
niezwykle aktualny i bardzo uniwersal-
ny, religijny i patriotyczny program na 
budowanie lepszego jutra naszej Matki 
Ojczyzny – Polski.

W roku 2018 – Roku Prawd Polaków 
spod Znaku Rodła, który ustanowił oko-
licznościową uchwałą Senat RP w dniu 
7 grudnia 2017 roku, Stowarzyszenie 
Oświaty i Wychowania we Wrocławiu 
wraz z Rodziną Rodła pokazało w prze-
strzeni publicznej wspólnotowy, soli-
darny i ekumeniczny patriotyzm spod 
Znaku Rodła, który już od ponad sie-
demnastu lat nieprzerwanie promieniuje 
z Wrocławia – stolicy spod Znaku Rodła 
w XXI wieku. Warto kontynuować to 
dzieło również w formule Instytutu Rodła 
we Wrocławiu.

Placówka taka, dedykowana z jed-
nej strony tematyce Związku Polaków 
w Niemczech okresu międzywojenne-

go XX wieku, a z drugiej odniesiona do 
współczesności, będzie potrzebną lekcją 
codziennej historii, edukacji i właściwie 
rozumianego patriotyzmu. Dzięki zain-
teresowaniu i wsparciu wszystkich ludzi 
dobrej woli myśl spod Znaku Rodła trafi 
do ogólnopolskiego kręgu odbiorców 
w placówkach oświatowych oraz do wielu 
instytucji, organizacji i środowisk. Dla 
Polaków i Polonii XXI wieku będzie to 
obszar odkrywania wiedzy historycznej 
i chlubnie zapisanych kart polskiej mniej-
szości narodowej – spraw mało znanych 
w powszechnym odbiorze. 

Wspomniana instytucja, Instytut Rodła 
we Wrocławiu, z powodzeniem realizować 
będzie zadania historyczno-edukacyjne 
i krzewić nowoczesny patriotyzm spod 
Znaku Rodła adresowany do młodego 
pokolenia Polaków, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży szkolnej. 
Co warte podkreślenia, wzorując się na 
tradycji i dziełach Polaków spod Znaku 
Rodła, Instytut Rodła we Wrocławiu sta-

nie się trwałym ukoronowaniem wielo-
letniej, społecznej działalności. Zamiast 
tradycyjnego pomnika, pojawia się oferta 
żywej i ciekawej historii, edukacji w prak-
tyce oraz nowoczesnego patriotyzmu 
w wymiarze wspólnotowym i solidarnym.

Organizatorem dzieła będzie Tadeusz 
Szczyrbak, prezes Rodziny Rodła, rzecznik 
prasowy Stowarzyszenia Oświaty i Wy-
chowania we Wrocławiu, zaangażowany 
w misję spod Znaku Rodła od roku 2003. 
We wszystkich działaniach, tradycyjnych 
i nowoczesnych, warto będzie wymieniać, 
przypominać i promować Prawdy Polaków 
spod Znaku Rodła – katechizm polsko-
ści, credo narodowe, zdania uniwersalne 
i ponadczasowe.  

Warto dziedzictwo spod Znaku Rodła 
upowszechniać tak w wymiarze historycz-
nym, współczesnym, jak i perspektywie 
najbliższych dziesięcioleci.

Wierzę, że jest to idea dla wszystkich 
potrzebna, akceptowalna i łącząca. 

TADEUSZ SZCZYRBAK

Konieczność powołania Instytutu Rodła

Publikacja autorstwa dr Ka-
mili Churskiej-Wołoszczak 

i dr Barbary Męczykowskiej pt. 
„Należy stworzyć niepodległe 
państwo polskie [...] z wolnym 
dostępem do morza”. Powrót 
Pomorza i Kujaw do Polski 
1918-1920 jest rozszerzoną 
wersją wystawy o tym samym 
tytule, której odsłonięcie nastą-
piło w największych miastach 
województw kujawsko-pomorskiego i po-
morskiego w 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Album zawiera ponad 130 
zdjęć, plakaty, ulotki i mapy oraz 
nieprezentowane wcześniej fo-
tografie, fragmenty wspomnień 
i artykułów prasowych. Składa 
się z 13 rozdziałów w układzie 
chronologiczno-rzeczowym, 
przedstawiających najważniejsze 
aspekty odzyskania niepodle-
głości na Kujawach i Pomorzu. 

Sposób prezentacji treści i bo-
gata ikonografia sprawiają, że publika-
cja ma charakter edukacyjny, obejmując  
najistotniejsze wydarzenia z lat 1918-1920 

i przybliżając najważniejsze aspekty odzy-
skania niepodległości na Kujawach, ziemi 
dobrzyńskiej, Kaszubach i Pomorzu. 

Dzięki temu zarówno album, jak i wy-
stawa mogą być wykorzystane w procesie 
nauczania i wychowania przez nauczycie-
li, nie tylko na lekcjach historii, języka 
polskiego i wiedzy o społeczeństwie, ale 
i godzinach wychowawczych oraz podczas 
uroczystości szkolnych.

Zarówno publikację, jak i katalog wy-
stawy można bezpłatnie pobrać ze strony 
internetowej Instytutu Pamięci Narodo-
wej: www.ipn.gov.pl. ISB
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Przed ponad 75. laty, 30 kwietnia 
1945 roku, Adolf Hitler ukrywający 
się w swoim bunkrze w Berlinie-

-Tiergarten popełnił samobójstwo. Fak-
tycznie tego dnia upadła Trzecia Rzesza, 
którą Hitler najpierw mozolnie budował, 
a później doprowadził do ruiny. Skończyła 
się epoka – jak trafnie określił Churchill 
– potwornej tragedii.

Przez ponad dwanaście lat Hitler cał-
kowicie panował nad systemem terroru, 
który spowodował śmierć milionów ludzi. 
Czy to było dzieło szaleńca? Znany niemie-
cki generał Franz Halder ocenił Hitlera 
okiem znawcy: „Kiedy współpracowałem 
z Hitlerem poszukiwałem w nim jakiegoś 
śladu geniuszu. Usilnie starałem się być 
uczciwy i bezstronny, nie chciałem, żeby 
mnie zaślepiała moja niechęć do niego. 
Nigdy nie znalazłem w nim geniuszu, je-
dynie pomysły diaboliczne”. Wypowiedź 
Haldera wszystkiego nie wyjaśnia. Mo-
żemy mówić o różnych cechach ludzkich, 
ale tutaj chodzi o człowieka działającego 
z bezwzględnym wyrachowaniem. W hi-
storii ludzkości nie brakowało takich osób. 
Pojawiają się one co jakiś czas, Hitler nie 
był pierwszym ani jedynym, ani – rzecz 
jasna – ostatnim okrutnikiem.

Do tej pory ukazało się wiele opracowań 
poświęconych osobie i czasom Hitlera, na-
pisano sporo biografii przedstawiających 
jego życie i działalność. Pierwszą obszerną 
biografię Hitlera napisał historyk angielski 
Alan Bullock (1952). Później ukazały się 
cenne prace napisane przez historyków 
niemieckich: Wernera Masera (1971) i Jo-
achima Festa (1973). O Hitlerze w Polsce 
pisał Karol Grünberg (1988). Ostatnio 
wyszła jeszcze jedna obszerna biografia 
Hitlera autorstwa historyka angielskiego 
Iana Kershawa (2000). Jednym z po-
wodów podejmowania tego tematu jest 
pamięć o tamtych nieodległych, okrutnych 
czasach, pamięć ciągle bolesna.

Na łamach „Ostoi” zaprezentuję ostatnie 
dni Kanclerza III Rzeszy, w oparciu o doku-
menty archiwalne, wydarzenia rozgrywają-
ce się bezpośrednio przed jego upadkiem. 
Rozpocznijmy jednak od krótkiego zarysu 
biografii Hitlera i jego drogi do władzy.

Droga do władzy
Historia to nie tylko zbiór zaplanowa-

nych wydarzeń, ale także zaskakujących 

przypadków. Takim szokującym epizodem 
w historii Niemiec (dla wielu Niemców 
ciężkostrawnym) jest niewątpliwie to, że 
byle jaki cudzoziemiec, z zawodu kapral, 
zajmuje najwyższe stanowisko państwowe 
w ich kraju i w ich imieniu kraj ten pro-
wadzi do zguby. Rzadko tak się zdarza. 
Kim zatem właściwie był ten człowiek?

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 
roku w małym miasteczku Braunau nad 
rzeką Inn w Austrii. Jego matka Klara, 
z domu Pölzl, była trzecią żoną Aloisa 
(ojca Adolfa). Alois nazywał się pierwotnie  
Schicklgruber, ale w 1876 roku zmienił 
nazwisko na Hitler. Podobnie brzmiące 
nazwiska, np. Hiedler czy Hütler istniały 
już w rodzinie. Pierwsza żona Aloisa, Anna 
Glass była bezdzietna. Po śmierci Anny Alois 
ożenił się z Franciszką Matzelberg, która 
urodziła mu w 1882 roku syna nazwanego 
także Alois, a w roku 1883 córkę Ange-
lę. Druga żona Aloisa zmarła na gruźlicę. 
Trzecia żona, Klara, dwadzieścia trzy lata 
młodsza od męża, była córką jego stryjecznej 
siostry. Wszystko to się działo w rodzinie 
katolickiej. Klara urodziła pięcioro dzieci, 
troje zmarło. Pozostał Adolf i jego młodsza 
siostra Paula, urodzona w roku 1896.

Ojciec Adolfa był celnikiem z zawodu, 
często więc musiał zmieniać miejsce poby-
tu. Mieszkał m.in. w Linzu, gdzie jego syn 
spędził dzieciństwo (Adolf bardzo kochał 

to miasto). Ojciec zmarł w 1903 roku; po 
śmierci matki w 1907 Adolf przeniósł się 
do Wiednia, gdzie we wrześniu 1908 roku 
starał się o przyjęcie do miejscowej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Akademii przedstawił 
swoje rysunki, jednakże nie został na ich 
podstawie przyjęty na uczelnię. Rysował 
więc prywatnie na sprzedaż. Malował bu-
dynki w konwencji klasycystycznej, pejzaże, 
akwarele, a także widokówki i plakaty re-
klamowe. Swoje prace sprzedawał w wie-
deńskich restauracjach i kawiarniach. Życia 
towarzyskiego specjalnie nie pielęgnował, 
natomiast często odwiedzał muzea, galerie 
sztuki, chadzał do opery. Fascynowały go 
utwory Lehara i Wagnera. Do roku 1911 nie 
miał problemów finansowych, ponieważ 
otrzymywał pełną sierocą rentę.

Adolfowi nie podobało się wiedeńskie życie 
społeczne. Wiedeń był miastem kosmopo-
litycznym. Hitler nie miał dostępu ani do 
klasy arystokratycznej, ani do klasy burżua-
zyjnej czy akademickiej. Jego zdaniem całe 
społeczne życie austriackie było opanowane 
przez Żydów, wzbudziło to w nim wstręt 
do tego narodu. W 1913 roku przeniósł się 
z Wiednia do Monachium może dlatego, że 
liczył tu na większe szanse zawodowe. Nie 
pomylił się. Na początku sierpnia 1914 roku 
stawił się jako ochotnik w armii niemieckiej.  

Adolf Hitler. Koniec Legendy część 1
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Został przyjęty do bawarskiego pułku 
piechoty, mimo że był obywatelem au-
striackim. W październiku znalazł się na 
froncie zachodnim. Pełnił funkcję łącznika, 
awansował do stopnia kaprala. Granat nie-
przyjaciela ranił go w nogę w październiku 
1916 roku. Kuracja trwała pięć miesięcy, po-
tem Adolf wrócił na front. Jego poczynania 
wojenne zostały odpowiednio docenione: 
w grudniu 1914 odznaczono go Krzyżem 
Żelaznym II klasy, a w sierpniu 1918 roku 
Krzyżem Żelaznym I klasy.

Kiedy w nocy z 3 na 4 października ostat-
ni cesarski kanclerz książę Maksymilian 
Badeński poinformował prezydenta USA 
Wilsona, że akceptuje jego warunki pod-
pisania traktatu pokojowego, pułk Hitlera 
jeszcze walczył z Anglikami. Hitler doznał 
wówczas porażenia wzroku w wyniku 
działania gazów bojowych. Został przenie-
siony do lazaretu w Pasewalk na Pomo-
rzu. Zanim doszło do zawieszenia broni, 
zarówno w Niemczech, jak i w imperium 
austro-węgierskim panowała anarchia. 
W Pradze 28 października proklamowano 
niezależną republikę, a 1 listopada w Bu-
dapeszcie republikę węgierską. Rząd wie-
deński 3 listopada podpisał zawieszenie 
broni z aliantami. Cesarz austro-węgierski 
Karol I został skazany na wygnanie.

W Niemczech panowała podobna sytuacja; 
może nawet gorsza. W Kilonii 3 listopada 
wybuchł bunt marynarzy; w Monachium 7 
listopada powstał rząd przedstawicieli rad 
robotniczych, żołnierskich i chłopskich. 
Uliczne manifestacje ogarnęły stolicę Rze-
szy, Berlin. Kanclerz Maksymilian Badeń-
ski ogłosił abdykację cesarza Wilhelma II 
i powierzył sprawy rządowe Friedrichowi  
Ebertowi, szefowi największej w Reich- 
stagu partii socjaldemokratycznej (SPD). 
Cesarz w nocy z 8 na 9 listopada postanowił 
schronić się w Holandii. Przed południem 
9 listopada poseł SPD, Filip Scheidemann 
proklamował z okna biblioteki Reichsta-
gu powstanie republiki niemieckiej. Kilka 
godzin później bolszewik Karl Liebknecht 
zapowiedział w pałacu Hohenzollernów 
powstanie „wolnej socjalistycznej republiki 
niemieckiej”. Cóż to za ironia losu? To prze-
cież władze państwa niemieckiego w kwiet-
niu 1917 roku umożliwiły Leninowi przejazd 
ze Szwajcarii w zaplombowanym wagonie 
przez Rzeszę do Szwecji, skąd Lenin przez 
Finlandię udał się do Piotrogrodu, gdzie roz-
pętał rewolucję bolszewicką. A teraz w rok 
później bolszewicy rewanżują się Niemcom 
nie tylko rewolucją. Cechą znamienną tego 
rewanżu jest to, że ruch rewolucyjny kiero-
wany jest wszędzie przez ludzi pochodzenia 
żydowskiego. Wywołało to ostre potępienie 
ze strony kół nacjonalistycznych.

W Niemczech na czele bolszewickiej 
rewolucji stali komunista Karl Liebknecht 
i żydówka z Polski Róża Luksemburg. 
Wezwali oni do masowej manifestacji i do 
powstania zbrojnego 5 i 6 stycznia 1919 
roku w Berlinie. Demonstracje uliczne 
zostały krwawo stłumione przez korpus 
ochotniczy (Freikorps), a 15 stycznia zna-
leziono ciała zamordowanych Liebknechta 
i Róży Luksemburg.

W stolicy atmosfera stała się tak chaotycz-
na, że wybrane 19 stycznia Zgromadzenie 
Narodowe musiało się spotkać w Weima-
rze. Liczyło ono 423 mandaty, z których 
do Partii Socjaldemokratycznej należało 
165, partii Centrum 91, Niemieckiej Partii 
Demokratycznej 75, Niemieckonarodowej 
Partii Ludowej 44, Niezależnej Partii So-
cjaldemokratycznej 22, Niemieckiej Partii 
Ludowej 19, resztę mandatów zdobyły inne 
partie. Zgromadzenie Narodowe 11 lutego 
wybrało Friedricha Eberta na pierwszego 
prezydenta tzw. republiki weimarskiej. 
Dwa dni później Ebert mianował kancle-
rzem Scheidemanna i powstał pierwszy 
rząd koalicyjny. Ebert pozostał na stano-
wisku prezydenta aż do śmierci 28 lutego 
1925 roku.

Prawie w tym samym czasie, gdy w Wei-
marze narodziła się nowa republika nie-
miecka, 18 stycznia 1919 roku w pałacu 
wersalskim pod Paryżem rozpoczęła się 
konferencja pokojowa zwycięskich mo-
carstw. Rosja nie była reprezentowana 
z powodu panującej tam jeszcze wojny 
domowej. Niemcy nie zostali zaproszeni. 
Główną rolę na konferencji odegrali pre-
zydent USA Woodrow Wilson, premier 
Francji George Clemanceau, premier 
Wielkiej Brytanii David Lloyd George 
i premier Włoch Vittorio Orlando.

Na konferencji wersalskiej omówiono 
zarówno warunki traktatu z Niemcami, 
jak i sprawę powojennego ładu na świecie. 
Powstała Liga Narodów, przed którą sta-
wiano cel rozwiązania wszystkich konflik-

tów między poszczególnymi krajami, aby 
w ten sposób zapewnić pokój na świecie.

O warunkach traktatu pokojowego Niem-
cy dowiedzieli się dopiero 7 maja, kiedy de-
legacja rządu niemieckiego została przyjęta 
w Wersalu. Delegaci przeżyli szok. Państwo 
niemieckie miało zrezygnować nie tylko ze 
swoich zagranicznych kolonii, ale również 
niektórych obszarów w Europie. Niemców 
obciążono wyłączną winą za rozpoczęcie 
wojny. Mieli też zapłacić odszkodowania 
wojenne. Oburzenie Niemców było widocz-
ne, nie czuli się „wyłącznie” winni. Wojna 
wybuchła wskutek tzw. „reakcji łańcucho-
wej”. Iskrą zapalną był zamach na następcę 
tronu austriackiego Franciszka Ferdynanda 
28 czerwca 1914 roku w Sarajewie. 28 lipca 
rząd wiedeński wypowiedział Serbii wojnę. 
Dzień później carska Rosja zarządziła mo-
bilizację w celu udzielenia Serbii pomocy. 
Jako sprzymierzeniec Austrii 1 sierpnia 
państwo niemieckie wypowiedziało Rosji 
wojnę. Dwa dni później sojusznik Rosji 
Francja wypowiedziała wojnę Niemcom, 
a Wielka Brytania dołączyła w roli sprzy-
mierzeńca Francji.

Poważny problem stanowiło obciążenie 
Niemiec odszkodowaniami wojennymi. 
Powodowało to znaczny kryzys ekono-
miczny w Niemczech. Na początku Reichs-
tag nie był skłonny do przyjęcia warunków 
traktatu wersalskiego. Jedynie pod groźbą 
wkroczenia do Niemiec wojsk alianckich 
zgodził się na ustępstwa i 28 czerwca pod-
pisał traktat. Naród niemiecki nie przyjął 
do wiadomości postanowień tego traktatu. 
Postawa ta została wykorzystana przez 
prawicowe koła niemieckie.

Konstytucja weimarska, zatwierdzona 
31 lipca przez Reichstag, przewidywała po-
wszechne wybory do parlamentu co cztery 
lata. Przeprowadzono wybory według pro-
porcjonalnego systemu wyborczego bez 
klauzuli restrykcyjnej, co w końcu przyczy-
niło się do zguby republiki weimarskiej. Na 
samym początku, w roku 1919, w Reichstagu 
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zasiedli posłowie z dziewięciu, a w 1930 roku 
z piętnastu partii. Powstać mogły jedynie 
rządy koalicyjne, krótkotrwałe, więc mało 
wydajne. Od 1919 do 1933 roku aż czternastu 
kanclerzy sprawowało rządy w republice 
weimarskiej (Scheidemann, 13 II 1919 - 
20 VI 1919; Bauer, 21 VI 1919 - 26 III 1920; 
Hermann Müller, 27 III 1920 - 8 VI 1920; 
Fehrenbach, 21 VI 1920 - 4 V 1921; Wirth, 
10 V 1921 - 14 XI 1922; Cuno, 22 XI 1922 
- 12 VIII 1923; Stresemann, 13 VIII 1923 
- 23 XI 1923; Marx, 30 XI 1923 - 15 XII 
1924; Luther, 15 I 1925 - 12 V 1926; Marx, 
17 V 1926 - 12 VI 1928; Hermann Müller, 
28 VI 1928 - 27 III 1930; Brüning, 1 V 1930 - 
30 V 1932; v. Papen, 1 VI 1932 - 2 XII 1932;  
v. Schleicher, 2 XII 1932 - 30 I 1933).

Prezydent republiki (Reichspresident) 
miał być wybierany w powszechnych wy-
borach co siedem lat. Mógł mianować 
i odwołać kanclerza, zależnie od tego, czy 
miał poparcie w parlamencie, a gdy żaden 
z kandydatów na kanclerza nie zdobył 
większości głosów, prezydent miał prawo 
mianować kanclerza roboczego, rozwiązać 
Reichstag, rozpisać nowe wybory. Prezy-
dent mógł również ogłosić stan wyjątkowy.

Od samego powstania republika weimar-
ska była zwalczana zarówno przez skrajne 
elementy prawicowe, jak i lewicowe. Do 
elementów prawicowych należały koła 
wojskowe, które nie chciały się zgodzić 
z „dyktatem wersalskim”. Za upadek Nie-
miec obarczyli winą socjalistów, liberałów 
i Żydów, twierdząc, że wbili „nóż w plecy” 
armii cesarza niemieckiego. Odczuwali 
ogromny żal z powodu abdykacji Wil-
helma II. Lewica, na której czele stała 
Komunistyczna Partia Niemiec (KPD), 
popierana przez bolszewików z Rosji, od-
nosiła się do nowej republiki pogardliwie, 
określając ją jako produkt systemu bur-
żuazyjnego. Jedni i drudzy przyczynili się 
do upadku republiki weimarskiej.

Hitler, już zdrowy, opuścił lazaret w mie-
ście Pasewalk i w listopadzie 1918 roku 
wrócił do swojej jednostki w Monachium. 
Tu ogarnęły go chaos i rewolucja. Władzę 
usiłowali zdobyć komuniści. Już 7 kwiet-
nia 1919 roku proklamowali Bawarską 
Republikę Rad, odmawiając jakiejkolwiek 
współpracy z Berlinem. Ale wrzenie opa-
nowało także prawicę. Bawarskie korpusy 
ochotnicze szybko, jeszcze przed końcem 
miesiąca, obaliły Republikę Rad. Niedługo 
potem w stolicy Rzeszy elementy prawi-
cowe zorganizowały nieudany zamach 
stanu (marzec 1920).

Hitler rozpoczyna swoją działalność 
polityczną w Monachium. Całkowicie 
popiera postulaty skrajnej prawicy:  
(1) niedopuszczenie do władzy bolszewi-
ków i Żydów, (2) oczyszczenie życia go-
spodarczego i politycznego z elementu 

zdradzającego istotne interesy Niemiec,  
(3) przywrócenie narodowi jego tożsamo-
ści. Zdaniem Hitlera prawica mogła osiąg-
nąć swoje cele tylko w zjednoczeniu. Hitler 
dokłada starań, żeby do tego doprowadzić.

Hitler miał wizję, determinację i stra-
tegię. Posiadał talent organizacyjny oraz 
zdolność do przekonywania ludzi. Ale 
sama elokwencja nie wystarczyła. Trzeba 
mieć argumenty do przekazania słucha-
czom. Jednocześnie spierał się o szeroką 
bazę polityczną. Z jego inicjatywy pra-
wicowa Niemiecka Partia Robotnicza 
(powołana w styczniu 1919 roku) została 
24 lutego 1920 roku przekształcona w Na-
rodowosocjalistyczną Niemiecką Partię 
Robotniczą (NSDAP). W szeregach tej 
partii mieli się znaleźć: przedstawiciele 
wolnych zawodów, urzędnicy, żołnierze 
i oficerowie, kupcy, studenci, inteligen-
cja, arystokracja i — oczywiście — chłopi 
i robotnicy. Czarna swastyka w białym 
kole na czerwonym tle znalazła się na 
sztandarze partii. Pod tym sztandarem 
NSDAP mając zaledwie dwustu członków 
oświadczyła, że przystępuje do walki i ma 
zamiar osiągnąć zwycięstwo.

Na walnym zgromadzeniu 29 lipca 
1921 roku Hitler zostaje wybrany prze-
wodniczącym partii i nazwany „naszym 
Führerem”. Hitler bez skrupułów wziął 
sobie jedynowładztwo za swoją maksymę 
(Führerprinzip). To on, Adolf Hitler, de-
cyduje o wszystkim, nie toleruje żadnej 
frakcji wewnątrz partii, nie pozwala na 
żadną działalność bez jego zgody. Pra-
sowym organem partii jest „Völkischer 
Beobachter” („Narodowy Obserwator”), 
redagowany przez zaufanego człowieka 
Hitlera. Do ochrony manifestacji NSDAP 
powołana zostaje służba porządkowa SA 
(Sturmabteilung – sekcja szturmowa), do 
której należą przede wszystkim członkowie 
i oficerowie Reichswehry (armii cesarskiej).

We wrześniu 1922 roku NSDAP liczy 
zaledwie osiem tysięcy członków. Hitler 

chce jednak już teraz zdobyć władzę, rato-
wać Rzeszę przed rewolucją bolszewicką, 
podając jako przykład prężną działalność 
komunistów w Saksonii i Turyngii. Uważa, 
że władza centralna w Berlinie jest za słaba, 
żeby zapobiec wybuchowi bolszewickiej 
rewolucji. Więc sam wspólnie z byłym sze-
fem sztabu generalnego gen. Ludendorfem 
organizuje zamach przeciw państwu.

Wzorem dla Hitlera jest Benito Musso-
lini. Ten włoski dyktator 23 marca 1919 
roku założył antykomunistyczną partię 
„Fasci di combattimento”. Słowo fascio 
(wiązka lub związek) pochodzi z łaciny: 
fasces – pęki rózg noszone jako symbol 
autorytetu przez liktorów w starożytnym 
Rzymie. Powojenny kryzys gospodarczy 
dotarł również do Włoch. Mussolini prze-
mówił do uczuć ludzi niezadowolonych 
i zdobył poparcie szerokich mas społe-
czeństwa, wśród których znalazło się wielu 
kombatantów. W dniach 27-28 październi-
ka 1922 roku razem z oddziałami parami-
litarnymi zainscenizował marsz na Rzym. 
Obalił rząd. 30 października król Wiktor 
Emanuel III mianował go premierem.

Podobną akcję zorganizował Hitler w Mo-
nachium 9 listopada 1923 roku, w piątą 
rocznicę proklamowania republiki nie-
mieckiej. Od roku 1919, mówił, nie my-
ślał o niczym innym jak tylko o tej akcji. 
Około godziny 11 spora grupa bojowni-
ków z Hitlerem i Ludendorfem na czele 
wyruszyła w pochodzie w kierunku śród-
mieścia. Maszerowali z nimi członkowie 
NSDAP i gwardii przybocznej Führera, 
monachijski pułk SA oraz kadeci ze szkoły 
podchorążych piechoty. Miał to być marsz 
na Berlin przez Monachium. Celem Hitlera 
było obalenie lokalnego rządu, ogłoszenie 
zawieszenia rządu centralnego (Reichsre-
gierung) w Berlinie i proklamowanie Rządu 
Tymczasowego; Hitler miał zostać kancle-
rzem, a Ludendorf dowódcą sił zbrojnych. 
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Pochód został entuzjastycznie powitany 
przez mieszkańców miasta na Marienplatz, 
ale zatrzymany przez policję na Odeon-
platz. Nagle padły strzały z jednej i drugiej 
strony. Hitler rzucił się na ziemię i złamał 
obojczyk. Zginęło szesnastu zwolenników 
Hitlera. Wśród policjantów byli ranni. Pucz 
zaplanowany przez Hitlera nie zakończył 
się sukcesem. On i wielu innych zostali 
aresztowani. Wyrok odsiadywał w twier-
dzy Landsberg.

NSDAP i jej organowi prasowemu „Völ-
kischer Beobachter” zakazano działalności. 
Organizatorzy puczu stanęli przed sądem. 
Proces trwał od 26 lutego do 27 marca 
1924 roku. Hitler skazany został na pięć lat 
twierdzy, ale zwolniono go już 19 grudnia 
1924 roku.

Zachowanie Hitlera podczas konfron-
tacji z policją 9 listopada odzwierciedla 
jego prawdziwy charakter. Kiedy rozpo-
częła się strzelanina, Hitler natychmiast 
rzucił się na ziemię. Zauważył, że policja 
jest silniejsza niż jego bojownicy, więc 
trzeba było się ratować. Przez całe swoje 
życie w ten sposób starał się chronić przed 
silniejszym od niego przeciwnikiem. Dla 
słabszego miał tylko pogardę. Pienił się ze 
złości, gdy ktoś był odmiennego zdania, 
nie poddawał się jego woli lub stawiał 
opór. Wtedy szukał wszelkich możliwości 
zlikwidowania oponenta. Czy taki stan 
psychiczny świadczy o tym, że Hitler 
miał, jak mu się przypisuje, wyjątkowo 
silną wolę? To nonsens. Taka jest natura 
człowieka, że czuje się on silny wobec 
słabszego, ale słaby wobec silnego, i od-
powiednio się w danej sytuacji zachowuje. 
Hitler znakomicie rozumiał naturę takiej 
psychiki. Z nim mógł jedynie ten wygrać, 
kto również myślał takimi kategoriami. 
Stąd wniosek, że tylko człowiek silniejszy 
od niego mógł go pokonać.

Moja misja
Pobyt w twierdzy w Landsbergu dał 

Hitlerowi czas na rozmyślanie i pisanie. 
Tu powstało jego zasadnicze dzieło: Mein 
Kampf, co dosłownie znaczy „Moja wal-
ka”. Ale chodziło tu raczej o życiową misję 
Hitlera. Książka wydana została w dwóch 
tomach: pierwszy pt. Obrachunek ukazał 
się w 1925, drugi zaś – Ruch narodowoso-
cjalistyczny – w 1927 roku. Tom pierwszy 
zawierał ocenę czasów młodości autora oraz 
jego działalności podczas I wojny świato-
wej i po niej. Drugi tom przedstawiał jego 
światopogląd i misję jako przyszłego wodza.

Hitler dokładnie opisuje, jak wyobra-
ża sobie państwo niemieckie, ideologię 
i funkcje rządzącej partii NSDAP oraz 
miejsce obywatela niemieckiego w tym 

państwie. Cechy takiego państwa przed-
stawia następująco:

1. Rządząca partia ma być jedyną partią 
narodowosocjalistyczną (NSDAP), kiero-
waną całkowicie przez jedynego wodza, 
czyli Führera, który „odpowiada za podjęte 
przez siebie decyzje”.

2. Moralnym i istotnym prawem Niem-
ców jest prowadzenie polityki zdobywania 
przestrzeni życiowej Lebensraum, i to na 
terenach Europy Wschodniej.

3. Świat należy tylko do silnych, do na-
rodu panów Herrenvolk. Temu, kto jest 
najodważniejszy i najsilniejszy „natura 
przyznaje prawo panowania nad bytem 
doczesnym”. A ten, kto „chce żyć, musi 
walczyć, a kto nie chce wojować na tym 
świecie wiecznego zmagania, nie zasługuje 
na to, by żyć”.

4. Właśnie na tym polega wyższość my-
ślenia rasy aryjskiej. To, „co dziś nazywa-
my wytworami ludzkiej kultury, sztuki, 
nauki i techniki, jest prawie wyłącznie 
dziełem Aryjczyka”. Do rasy aryjskiej 
należy rasa germańska i dlatego Niemcy 
mają predyspozycje do zajmowania nad-
rzędnych pozycji wobec niższych ras, do 
których należą przede wszystkim Żydzi. 
Ten naród przedsiębiorców, sklepikarzy 
i bankierów jest „burzycielem” kultury. 
Poza tym prasa żydowska jest „graba-
rzem niemieckiego narodu”. Dla Żydów 
„kłamstwo jest taką samą potrzebą ży-
ciową jak istnienie myszy dla kota. Ich 
zadanie polega na łamaniu narodowego 
kręgosłupa społeczeństwu, aby je wpędzić 
w niewolę międzynarodowego kapitału 
i jego panów – Żydów”.

5. Tereny zamieszkane przez Niemców 
w sąsiednich krajach muszą być zwrócone 
państwu niemieckiemu.

6. Państwo niemieckie ma być jedynym 
mocarstwem na kontynencie europejskim: 
„Każdą próbę organizowania drugiego 
mocarstwa wojskowego przy granicy nie-
mieckiej, nawet tylko w postaci państwa, 
które byłoby zdolne stać się mocarstwem 
wojskowym” trzeba „traktować jako za-
mach przeciw Niemcom”. Nie tylko pra-
wem, ale i obowiązkiem Niemców jest 
„przeszkodzenie wszelkimi środkami, nie 
wyłączając stosowania przemocy orężnej, 
w powstaniu takiego państwa, względnie 
— gdyby już powstało — należy je rozgro-
mić”! Niemcy mają starać się o to, aby 
„siła niemieckiego narodu utrzymała swo-
ją pozycję nie w koloniach, ale na ziemi 
w ojczyźnie europejskiej! Nie wolno wam 
uważać nigdy Rzeszy za bezpieczną, jeżeli 
nie ma wolnego własnego skrawka ziemi 
na setki lat z góry dla każdego potomka 
naszego narodu! Nie zapominajcie nigdy, że 
najświętszym prawem na tym świecie jest 
prawo do posiadania ziemi, którą zamierza 

się zagospodarować, a najświętszą ofiarą 
— krew, którą się dla tej ziemi przelewa”! 
(zob. Mein Kampf – elementarz nazizmu, 
w: Karol Grünberg, Adolf Hitler. Biografia 
Führera, Warszawa 1988, s. 55-71).

Celem Hitlera ma być całkowita rewizja 
warunków nałożonych na państwo nie-
mieckie po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej w tzw. „dyktacie wersalskim”. 
Zapowiada stworzenie silnego, suweren-
nego, czystego rasowo (czyli bez Żydów) 
państwa niemieckiego, a jeżeli będzie trze-
ba, to według zasady „obrona konieczna 
jako prawo”.

Dwa tomy Mein Kampf osiągnęły naj-
pierw tysiące, potem setki tysięcy, jeszcze 
później milionowe nakłady egzemplarzy. 
Nie było więc żadną tajemnicą to, co Hitler 
zamierza robić, o co będzie walczyć, jeżeli 
dojdzie do władzy.

Kilka dni po opuszczeniu twierdzy, 
4 stycznia 1925 roku Hitler złożył wizytę 
premierowi Bawarii Heinrichowi Heldowi 
i zapewnił go o swojej lojalności wobec 
konstytucji weimarskiej. Prosił jedno-
cześnie o uchylenie delegalizacji NSDAP 
i jej gazety. Niecałe dwa tygodnie później 
życzenia Hitlera zostały spełnione. Mógł 
się znowu ukazywać „Völkischer Beobach-
ter”. W artykule pt. Nowy początek Hitler 
odwołał się do wszystkich narodowców, 
by zjednoczyli się w walce przeciwko ży-
dowskiemu marksizmowi oraz zgromadzili 
wszystkie siły wokół NSDAP. Sam Hitler 
przystąpił do organizowania NSDAP, 
skupiając władzę w swoim rękach. Jego 
głównym celem było uzyskanie jak naj-
większej liczby mandatów w przyszłych 
wyborach parlamentarnych. W tym mo-
mencie pokazał, że posiada wielki talent 
organizacyjny. Ofensywa NSDAP polegała 
na nadaniu jej narodowego [nacjonali-
stycznego] charakteru. Praca partii miała 
się skoncentrować na rejonach, okręgach 
(Gau), a każdy szef okręgu (Gauleiter) 
miał być odpowiedzialnym za pozyska-
nie członków dla idei NSDAP. W centrali 
partyjnej (zwanej „Brunatnym Domem”) 
w Monachium szkolono młodych człon-
ków w duchu misjonarskim, żeby mogli 
indoktrynować robotników, chłopów, 
studentów, urzędników oraz inteligen-
cję. W rozszerzaniu propagandy NSDAP 
przewodnią rolę odegrał młody germani-
sta, fanatycznie oddany Hitlerowi, Joseph 
Goebbels. Ale najefektywniejszym katali-
zatorem przemian był Hitler. Z „tym czło-
wiekiem można podbić świat”, zanotował 
Goebbels w swoim dzienniku (25 XI 1925). 
I dodał, gdy Führer „przemawia, między 
gestem, wyrazem i słowem powstaje ide-
alna harmonia” (zob. Die Tagebücher von 
Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, 
red. E. Fröhlich, München 1987).

z dziejów Europy i świata
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Pod koniec 1925 roku NSDAP liczyła 
27 tys., w 1927 – 42 tys., w 1929 – 79 tys., 
w styczniu 1930 – 125 tys., a pod koniec 
1930 roku 357 tys. członków. Do partii 
wstępowali robotnicy, niżsi i wyżsi urzęd-
nicy, nauczyciele, studenci, wykładowcy 
uniwersyteccy, kombatanci oraz ludzie 
z sił zbrojnych. Z Hitlerem współpraco-
wali wielcy przemysłowcy i członkowie 
rodziny królewskiej.

Razem z nową organizacją partyjną 
NSDAP sformowane zostały Sztafety 
Ochronne, SS (Schutzstaffeln). Członkowie 
SS mieli przypięte do mundurów cha-
rakterystyczne odznaki z trupią czaszką. 
Kształcono ich w duchu skrajnego nacjo-
nalizmu (ideologii germańskiej) i ślepego 
posłuszeństwa wobec Führera. Obok tajnej 
policji politycznej, gestapo, oddziały SS 
stały się najpotężniejszym instrumentem 
terroru zarówno w kraju, jak i na terenach 
okupowanych przez Wehrmacht podczas 
wojny. W 1929 roku na czele SS stanął 
Heinrich Himmler.

Życie polityczne w Niemczech radykalnie 
zmieniło się po kryzysie ekonomicznym 
1929/1930 roku. W wyborach parlamen-
tarnych we wrześniu 1930 roku NSDAP 
uzyskała sto dwa mandaty, stając się drugą 
siłą parlamentarną po SPD w Reichstagu. 
Wiceprzewodniczącym Reichstagu zostaje 
przewodniczący frakcji parlamentarnej 
NSDAP, prawa ręka Hitlera, Hermann Gö-
ring. Dwa lata później, w marcu 1932 roku 
Hitler kandyduje na stanowisko prezydenta 
republiki. O ten urząd ubiegają się m.in. 
Hindenburg (po raz drugi) i komunista 
Thälmann. W powszechnych wyborach, 
które odbyły się 13 marca Hindenburg 
otrzymuje 49,6, Hitler – 30,1 a Thälmann 
– 13,2 proc. oddanych głosów. Skoro żaden 
z kandydatów nie otrzymał pożądanej więk-
szości głosów, wybory zostały powtórzone 
10 kwietnia. W drugiej turze wyborów 
Hindemburg otrzymał 53, Hitler – 36,8 
a Thälmann – 10,2 proc. głosów.

Hindenburg nie miał szczęścia do kan-
clerzy. Było ich od 1925 roku (wtedy po 
raz pierwszy objął urząd prezydenta) 
sześciu. Wskutek rosnącej w kraju licz-
by bezrobotnych (ponad 5 mln) szerzyło 
się niezadowolenie w społeczeństwie. 
Rząd okazał się bezradny. Za kulisami 
rozpoczęto rozmowy z Hindenburgiem 
o włączenie Hitlera do rządu prawicy. 
Zaproponowano Hitlerowi objęcie sta-
nowiska wicekanclerza. Hitler odrzucił tę 
propozycję. Potem 30 stycznia 1933 roku 
Hindenburg zaprosił Hitlera na rozmowę 
i zaproponował przyjęcie urzędu kancle-
rza. Hitler zgodził się pod warunkiem, że 
Hindenburg w niedługim czasie ogłosi 
rozwiązanie Reichstagu i przeprowadzi 
nowe wybory. Hindenburg wyraził zgodę 

i wyznaczył datę wyborów do parlamentu 
na 5 marca.

Mianowanie Hitlera 30 stycznia na 
kanclerza, Goebbels uznał za moment 
„dojścia do celu”, uznał, że teraz rozpoczy-
na się w Niemczech rewolucja. Niedługo 
trzeba było czekać na tę rewolucję, którą  
Goebbels przepowiadał. Rozpoczęła się 
ona 27 lutego, kiedy w Reichstagu wybuchł 
pożar. Hitler oskarżył komunistów o pod-
palenie budynku. Już nazajutrz wydany 
został dekret o przywróceniu porządku na 
podstawie art. 48 konstytucji. Dekret ten 
podpisany przez Hindenburga dał kan-
clerzowi pełnomocnictwo do zawieszenia 
praw zagwarantowanych przez konsty-
tucję: praw osobistych, wolności słowa 
i zrzeszania się, tajemnicy koresponden-
cji itd. Każdy podejrzany o zdradę stanu 
mógł być aresztowany. W kraju zapanował 
terror, którego pierwszymi ofiarami padli 
komuniści. Potem likwidowano każdego, 
kogo uważano za przeciwnika nazistów. 
W takich przerażających warunkach 
5 marca odbyły się wybory parlamentarne. 
Wzięło w nich udział 89 proc. obywateli 
uprawnionych do głosowania. Na ogólną 
liczbę 647 mandatów w Reichstagu partia 
Hitlera – NSDAP zdobyła 288 mandatów 
(44 proc. głosów wyborców), Front Walki 
(partia programowo bliska NSDAP) – 52 
(8 proc.), SPD – 120 (18 proc.), KPD – 81 
(12 proc.) i Centrum – 73 (11 proc.).

Nowy wybrany Reichstag zgromadził się 
po południu 23 marca już nie w podpalonym 

wcześniej budynku Reichstagu, lecz w ope-
rze berlińskiej (Krolloper). Hitler pojawił 
się w koszuli koloru brunatnego. Göring, 
jako szef największej frakcji parlamentar-
nej, został wybrany na przewodniczącego 
Reichstagu. Po wstępnym przemówieniu 
Hitler jako kanclerz przedłożył Reichsta-
gowi projekt ustawy o „zniesieniu niedo-
li narodu i Rzeszy”. Zgodnie z tą ustawą 
(Ermächtigungsgesetz) władza ustawo-
dawcza miała przejść z Reichstagu na rząd. 
Ustawa gwarantowała kanclerzowi szerokie 
pełnomocnictwa działania w imieniu Re-
ichstagu. Kanclerz mógł dokonać zmian 
w konstytucji, wydawać dekrety bez zgody 
prezydenta republiki, podpisywać traktaty 
międzynarodowe. Reichstag miał stać się 
jedynie forum retoryki Führera. Za przyję-
ciem ustawy o nadzwyczajnych pełnomoc-
nictwach 29 marca głosowały 444 osoby 
(wszyscy posłowie prawicy), o wiele więcej 
niż wymagana większość dwóch trzecich 
głosów. Przeciwko ustawie głosowały 94 
osoby, przeważnie z SPD. Teraz, skomen-
tował Goebbels, „jesteśmy panami Rzeszy 
zgodnie z konstytucją” (cytat za: Marlis 
Steinert, Hitler, Wrocław 2001, s. 210).

Tak rzeczywiście było. Dnia 29 marca 
republika weimarska przestała istnieć. 
Od tego dnia Hitler, zdecydowany i wy-
rachowany stopniowo przystępuje do 
realizowania swoich celów, już dawno 
naszkicowanych w Mein Kampf.

CDN.
PETER RAINA

Książka dr. Petera Rainy pt. Adolf Hitler. 1945. Koniec Legendy, 
już w księgarniach w Polsce. Ukazała się w 2020 roku  
nakładem warszawskiego Wydawnictwa Capital. 
Istnieje możliwość zamówienia bezpośrednio o wydawcy: 
Capital, 01-926 Warszawa, ul. Kwitnąca 5/6  
tel. +48 533 496 436, e-mail: sklep@capitalbook.pl

Prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg 
i kanclerz Adolf Hitler, Dzień Poczdamu,  
21 III 1933 FOT. © BUNDESARCHIV / CC By-SA 3.0
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Przed wyjazdem do Holandii ostrze-
gano mnie: ten kto wyjeżdża traci 
to co najważniejsze – tożsamość. 

Ostrzeżenie straciło przyjemną abstrakcyj-
ność w szkole języka niderlandzkiego dla 
obcokrajowców. Uczono nas posługiwania 
się językiem na poziomie podstawowym 
i metodą przyśpieszoną: ma być tak a tak, 
i na tym koniec. 

W szkole było wtedy wielu wychodźców. 
Uciekinierzy z Iraku i Iranu, zwykle około 
lat trzydziestu, wykształceni, mający za 
sobą dramatyczne życiowe doświadczenia 
irytowali się, jak ją nazywali, „szkółką” 
i jej metodami nauczania (w proteście 
przedrzeźniali np. zwroty grzecznościo-
we, które mieliśmy sobie przyswoić jako 
jedynie możliwe). Co do mnie, zajęcia te 
były lekcją w lekcji. Pamiętaj! Imigrant 
przybywa z tożsamością zawartą we włas-
nym języku; jeśli zachowasz język – po-
zostaniesz sobą. 

Z upływem lat pragnienie wytrwania w pol-
skiej tożsamości stało się dla mnie tożsame 
z pragnieniem zachowania języka. Do dziś 
zachowuję w pamięci moment, w którym 
nabrałam przekonania, że tożsamość holen-
derską i polską najbardziej różni podbudowa 
historyczna; tu związana z sukcesami – 
sukcesami zamorskiej ekspansji.

Podczas pierwszego, turystycznego poby-
tu zwiedzałam miejskie muzeum w Hoorn, 
spokojnym niewielkim mieście, w którym 
jednak za czasów VOC (Verenigde Oost-
indische Compagnie, Zjednoczonej Kom-
panii Wschodnioindyjskiej, utworzonej 
w 1602 roku najpotężniejszej w historii 
kompanii handlowej), znajdował się han-
dlowy port rywalizujący z amsterdamskim. 
Jednym z eksponatów muzeum był dość 
duży obraz o tytule Portret czterech ka-

pitanów. Portrecista rozróżnił osobowość 
każdego z mężczyzn, ale zaakcentował 
łączące ich cechy – pychę i poczucie siły. 

– Panujemy na morzach... Przewozimy 
złoto, srebro, przyprawy, niewolników; 
w Republice Zjednoczonych Prowincji 
Niderlandów wszystko układa się tak jak 
tego chcemy. 

Oddziaływanie poczwórnego portretu 
było tak silne, że traciłam poczucie rzeczy-
wistości. Gdzie ja się właściwie znajduję? 

Portret czterech 
kapitanów

JOANNA 
PASZKIEWICZ-JäGERS

Statek Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej u wybrzeży 
Przylądka Dobrej Nadziei, 1672 FOT. © WILLIAM FEHR COLLECTION / WIKIMEDIA COMMONS

Jan de Baen, Grupa zarządców VOC reprezentujących Izbę 
Handlową Hoorn, 1682 FOT. © WESTFRIES MUSEUM, HOORN
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Ach tak, w Hoorn, w Westfriesmuseum, 
przed obrazem z siedemnastego wieku, 
kiedy to Holendrzy, postrach oceanów, 
zdominowali światowy handel.

Pamięć o Złotym Wieku, w którym „pa-
nowaliśmy na morzach” zyskała trwałe 
miejsce w psychice narodu i jest skład-
nikiem narodowej dumy. „Niewygodna” 
kwestia brutalności kolonialnego władztwa 
podejmowana była przez wąskie grono 
specjalistów... do wiosny 2020, kiedy 
to ruch „BlackLivesMatter” skierowany 
przeciw brutalności amerykańskiej po-
licji przeistoczył się w międzynarodowy 
ruch sprzeciwu wobec kolonializmu i nie-
równości na tle rasowym. Jego początek 
określały spontaniczne działania skiero-
wane przeciw symbolicznym obiektom 
zadomowionym w publicznej przestrzeni: 
posągom i pomnikom. Ataki polegające 
na ich usuwaniu, demontowaniu, dewa-
stowaniu, urągliwym czy ośmieszającym 
komentowaniu, naruszając tabu rozłado-
wywały społeczne napięcie.

W Holandii skupił wtedy uwagę posąg 
jednego z „czterech kapitanów” z obrazu 
w Hoorn. W tym mieście urodził się w 1587 

Jan Pieterszoon Coen, dwukrotny główny 
gubernator VOC, nacechowany wizjoner-
stwem twórca militarnej, politycznej i gospo-
darczej potęgi Kompanii, jedna z czołowych 

postaci Republiki. Zmarł w 1629 w Batawii, 
założonej przez siebie siedzibie VOC, póź-
niejszej stolicy tzw. Holenderskich Indii 
Wschodnich (dziś Dżakarta).

Jan Pieterszoon Coen zyskał u współ-
czesnych przezwisko „Rzeźnik z Ban-

dy” gdyż zasłynął okrucieństwem, z jakim 
podporządkował Kompanii niewielki 
wschodnioindonezyjski archipelag Banda, 
jedyne miejsce uprawy drzew muszkato-
łowca. Pochodząca z nasion tego drzewa 
gałka muszkatołowa, uważana była za 
środek leczniczy i miała chronić przed 
czarną ospą. O całkowitą kontrolę nad 
uprawami walczyły Portugalia, Anglia, 
Hiszpania i Holandia.  W 1621 roku Jan 
Pieterszoon Coen dowodzoną przez sie-
bie flotą statków i łodzi dokonał inwazji 

archipelagu. Z kilku 
tysięcy mieszkańców 
zdołało się uratować 
kilkuset. Archipelag 
został zaludniony na 
nowo, rozdzielony 
między holender-
skich plantatorów 
i stał się miejscem 
pracy niewolniczej.

Przekazy historycz-
ne gloryfikowały Co-
ena jako tego, który 
ustanowił panowanie 
Holandii nad Archi-
pelagiem Indone-
zyjskim, który pod 
nazwą Holenderskie 
Indie Wschodnie był 
kolonią przez 326 lat.  

Ciąg dalszy na s. 62 

Johannes Janssonius, Holenderska Batavia, 1681 FOT. © WIKIMEDIA COMMONS

Uszkodzony pomnik Jana Pieterszoona 
Coena w Hoorn FOT. © ERIC MOLENAAR / NHD
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Status Coena jako bohatera narodowego 
dotrwał do II wojny światowej, choć już 
w XIX wieku był przedmiotem wielolet-
nich kontrowersji. W Holandii wzniesio-
no wiele jego pomników; najsławniejszy  
otrzyma w 1893 jego miasto rodzinne – 
Hoorn. O realizację posągu zabiega trzech 
rzeźbiarzy; autorem zostaje Ferdinand 
Leenhoff. Ustawiony na centralnym placu 
rzeźbiarski wizerunek Coena skrytykowa-
no natychmiast za „teatralną postawę”, 
tym niemniej  pozostaje on interesującym 
przykładem dziewiętnastowiecznej rzeź-
by pomnikowej.

Pomnik miał gloryfikować postać naro-
dowego bohatera i jednocześ-
nie  handlową i wojskową 
światową potęgę, jaką 
była VOC. Przywód-
ca-wizjoner arogan-
cko podparty pod 
bok zwiniętą pięś-
cią patrzy w dal, 
dumnie uniesiona 
głowa o wyrazistych 
rysach jest odkryta... 
Panuje opinia, że po-
mnik ciążył mieszkań-
com Hoorn. Niewątpliwie 
taka wersja postaci umacniała 
stereotypową opinię o brutalności 
holenderskiego systemu kolonialnego.      

W XXI wieku docho-
dziło do konkretnych 
ataków na posąg. 
W roku 2011 dodano 
mu dyskretną pla-
kietę sugerującą, iż 
tę wybitną postać 

trzeba oceniać we-
dług współczesnych jej 

kryteriów. W 2017 posąg 
Coena zaatakowany został 

przez działające na obszarze ca-
łego kraju anarchistyczne ugrupowanie 

„De Grauwe Euw” (w wolnym tłumacze-

niu „Brutalny Wiek”). Domaga się ono 
ujawnienia pełnego obrazu Złotego Wie-
ku, również jako okresu przywłaszczania 
obcych terytoriów i grabieży ich zasobów 
połączonych z masowymi morderstwami. 
Na cokole wypisano czerwoną farbą wyraz 
GENOCIDE, a w skrócie VOC środkowe 
„O” uzyskało postać szubienicznej pętli.

W czerwcu 2020 w mieście Bristol doszło 
do błyskawicznej akcji protestacyjnej, 
oglądanej potem przez cały świat w wie-
lokrotnych powtórzeniach. Przedmiotem 
ataku stał się wzniesiony w 1895 posąg 
Edwarda Colstona, wysokiego urzędnika 

 Ciąg dalszy ze s. 61 Eksterminacja miejscowej ludności przez Jana P. Coena w 1621 roku; 
obraz miejscowego malarza FOT. © MUSEUM RUMAH BUDAyA, BANDA NEIRA

Pomnik Edwarda Colstona wrzucany do kanału 
portowego w Bristolu, 2020 FOT. © BEN BIRCHALL / PA MEDIA

piórem Joanny Paszkiewicz-Jägers
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Royal African Company, kompanii han-
dlowej mającej monopol w brytyjskich 
portach na handel niewolnikami. Colstona 
czyni się odpowiedzialnym za przewóz 
na Północ i Południe Ameryki 90 tysięcy 
mężczyzn, kobiet, dzieci, z których 19 
tysięcy nie przeżyło transportu.

Manifestanci linami ściągnęli posąg z co-
kołu, przetoczyli go po bruku i zepchnę-
li w wodę kanału. Wyłowiony po kilku 
dniach (już następnego dnia próbowali 
to zrobić liczący na nagrodę wolonta-
riusze), przechowany w tajnym miejscu 
przez władze miejskie, został przekazany 
muzeum. Kompromisowe rozwiązanie 
uzasadnić miały dobroczynne działania 
Colstona na rzecz miasta oraz ówczesny 
brak potępienia moralnego dla handlu 
niewolnikami.  

W Hoorn Rada Miejska obawiała się 
zamieszek związanych z pomnikiem oraz 
generalnie niekontrolowanego rozwoju 
wydarzeń (pewien polityk złożył pod co-
kołem ironiczny bukiet z rodzaju sprzeda-
wanych w supermarketach i na stacjach 
benzynowych). W drodze głosowania radni 
miejscy zdecydowali: posąg Coena będzie 
przesunięty do znajdującego się tuż obok 
Westfries Museum, które zresztą już po-
siada studyjną jego kopię. 

Holandia jako dawne kolonialne 
mocarstwo nie może wyłączyć się 

z międzynarodowych dyskusji podnoszą-
cych kwestię moralnej odpowiedzialności 
państw, społeczeństw, jednostek za poli-

tykę kolonialną. Docierające obecnie do 
szerokiej opinii publicznej rozważania 
podkreślają historyczny kontekst i apelują: 
odpowiedzialność ponosiło społeczeństwo 
jako całość, można być odpowiedzialnym, 
ale to nie znaczy, że trzeba być winnym! 
Nie szukajmy winnych! Co do pomników 
– ich burzeniem nie da się historii napisać 
na nowo; w gruncie rzeczy zakwestiono-
wać można każdy historyczny pomnik.

Spośród poruszanych obecnie kwestii 
największy ciężar gatunkowy mają rozwa-
żania dotyczące niewolnictwa. Z budżetu 

państwa wyasygnowane będą kwoty po-
zwalające na wzniesienie w ciągu czterech 
lat w Amsterdamie muzeum poświęconego 
wielu aspektom zjawiska niewolnictwa.

Na koniec, coś co mnie samej dotyczy. 
Każdego dnia znajduję się jako miesz-
kaniec wielokulturowej dzielnicy wśród 
potomków niewolników, których trans-
portowano z Afryki Zachodniej do Suri-
namu do pracy na plantacjach. Jesteśmy 
obywatelami tego samego kraju. To jest 
punkt wyjścia...

JOANNA PASZKIEWICZ-JäGERS

Narodowy Pomnik Niewolnictwa w Oosterpark w Amsterdamie FOT © STICHTING STIL VERLEDEN
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Znaczenie udostępnianych nam infor-
macji na podejmowane decyzje jest 
bezdyskusyjne. Jednak jak je upo-

rządkować, by uniemożliwić ich negatywny 
wpływ na obywateli, którzy w oparciu o nie 
kształtują swoje działania w ważnych dla 
nich sprawach? I to w czasach, gdy opinie 
i doniesienia prasowe mogą wywołać po-
zytywne, jak i negatywne skutki dla decyzji 
politycznych, bessy na giełdach i dla prze-
ciętnych obywateli? 

Sprawdziłam przeprowadzając mini-re-
search w gronie najbliższych seniorów, co 
zmieniło się przez dekady wolnej Polski. Kie-
rowałam się w doborze tym, że każdy z nich 
prowadził działalność gospodarczą, przy 
której korzystał z usług prawnych i mógł 
ocenić jakość informowania wtedy i dziś 
oraz wzrost biurokracji w ostatnim 30-leciu. 

Coraz bardziej jest dla mnie zastanawia-
jący brak informacji w mediach głównego 
nurtu o ustaleniach polityków odnośnie 
głównych graczy na polskim rynku rolnym. 
Obowiązek przekazania takich informacji 
i danych ważnych dla decyzji, które rolnicy 
podejmują na co dzień, został scedowany 
w całości na redakcje czasopism branżo-
wych. Brak takiej informacji wszyscy an-
kietowani ocenili jako poważne zaniechanie 
polityczne, które przełoży się na dokład-
niejszą weryfikację informacji odbieranych 

z mediów ogólnopolskich zarówno przez 
rolników, jak i konsumentów. 

Do nas jako społeczeństwa powinny 
docierać informacje, jakie czynniki wpły-
wają na ceny żywności przy współudziale 
lobbystów interesów firm zagranicznych 
i pośredników. Informacja o tym, że wpro-
wadzenie zakazu stosowania soi genetycz-
nie modyfikowanej do pasz dla zwierząt jest 
przesuwane od wielu lat, świadczy o tym, że 
decyzje legislacyjne na najwyższym szczeb-
lu nie są korzystne dla polskich rolników. 
A do czego obecnie sprowadza się import? 

Im więcej pośredników, kosztów logi-
stycznych tym bardziej obciążane są na-
sze kieszenie i żołądki, gdyż sprowadzane 
pasze czy mięsa są niższej jakości niż te 
z polskich gospodarstw. Media powin-
ny nas o tym wyczerpująco informować, 
a my wiedzielibyśmy jak gospodarować 
środkami z naszych portfeli. Jest to ko-
nieczny warunek, jeśli mamy opierać się 
na normach zaufania, a te powstają na 
podstawie umowy społecznej pomiędzy 
politykami a ich wyborcami. 

A może obecny miszmasz medialny jest 
zamierzony, czyżby czujność dziennikarska 
została uśpiona, przez co nie dostrzegli bra-
ku przepływu informacji w najwyższym gre-
mium decyzyjnym, czyli rządzie? A może 
obawa, że reakcja odbiorców mogłaby się 
okazać zbyt spontaniczna i negatywna? Do 
tego może doprowadzić słaby obieg infor-
macji, czyli postawienie „szklanej ściany” 
uniemożliwiającej komunikację społeczeń-

stwa z przedstawicielami. Decydowanie 
– a szczególnie w polityce – jest bardzo 
ściśle zależne od informacji i powiązane 
z komunikacją społeczną. 

Obraz sytuacji, którą powyżej przedsta-
wiłam wynikł ze szczątkowych i niepeł-
nych przekazów, które media wyemitowały 
w ostatnich dniach. Nie usprawiedliwiam, 
ale staram się zrozumieć dziennikarzy – 
w większości osoby z wyższym wykształce-
niem – i to że mogą wahać się, jak odnieść 
się do wypowiedzi decydenta polityczne-
go, w której jest podważona zasada prawa 
rzymskiego, czyli jednej z podstaw naszej 
cywilizacji: przed wydaniem sądu należy 
wysłuchać obu stron... audi alteram partem. 

I tak dotarłam do jądra niepokoju, czyli 
że została przekazana niepełna informa-
cja, w której są racje tylko jednej strony, 
bagatelizującej skutki społeczne. Drugą 
stroną jest były minister rolnictwa Jan K. 
Ardanowski z poplecznikami politycznymi 
i wzburzoną wsią. Rola Ardanowskiego 
w rozmowie z liderem PiS sprowadziła się 
do oddzielenia ziaren prawdy od zafałszo-
wanej reszty, a co zastanawiające – przez 
polityków na szczeblach o różnej gradacji 
decyzyjnej. Mianowicie, stwierdził z całą 
odpowiedzialnością, że komisarz UE ds. rol-
nictwa przedstawił nieaktualne dane z 2013 
roku, co z pewnością nie było pomocne dla 
polityków krajowych, chcących poprzeć 
naszych rolników w znalezieniu dobrych 
kontrahentów na rynkach światowych. Są 
to niewłaściwe manewry wskazujące, że  

FOT. ARCHIWUM / yOUTUBE, 1 X 2020

Zanurzeni w chaosie 
informacyjnym?

BEATA ADAMCZyK
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informacja stała się instrumentem politycz-
nym, zamiast łącznikiem ze społeczeństwem. 
Następnym świadomym zafałszowaniem 
jest podanie zmniejszonej liczby rolni-
ków, którzy stracą na „piątce dla zwierząt”.  
Ardanowski zaopiniował, że faktycznie ten 
akt prawny przyniósłby bardzo niekorzystne 
skutki dla 350 tys. gospodarstw rolnych. 
Nietrudno wyobrazić sobie dalsze konse-
kwencje dla rolników i ich rodzin. 

Następnym działaniem, którego kon-
sekwencje mogą być wręcz zabójcze jest 
wprowadzenie umowy pomiędzy UE a kra-
jami Ameryki Południowej, której sprzeci-
wili się zarówno premier Morawiecki jak 
i ówczesny minister rolnictwa Ardanowski. 
Przyczyny można jasno wskazać, że jest 
to cios w polskich rolników i pozbawienie 
klientów dobrego, polskiego mięsa (co 
potwierdzili konsumenci w Izraelu) na 
rzecz mięsa o wiele niższej jakości z krów 
pasących się na ugorach pozostałych po 
lasach amazońskich. Badania Narodowej 
Federacji Związków Rolników (FNSEA) 
wykazały, że około 74 proc. produktów uży-
wanych w Brazylii jest zakazanych w rol-
nictwie w UE, np. w Brazylii w ostatnich 
latach autoryzowano 240 takich środków. 

Porównując znaczenie rynków krajów mu-
zułmańskich (1 mld 100 mln potencjalnych 
klientów) i krajów Mercosur dla naszych 
rolników i naszego budżetu, jest niepojęte 
jak profesjonalista ds. rolnictwa, wysłany 
z Polski do Brukseli by tam stawać w obronie 
naszych interesów, chce doprowadzić do 
bankructw polskich gospodarzy. Na takie 
zagrożenie wskazują dane zgodne z wyli-
czeniami ekspertów z London School of 
Economics, że import wołowiny z Ameryki 
Płd. do UE może wzrosnąć od 30 do 64 proc. 
zgodnie z założeniami tej umowy handlowej, 
oprotestowanej przez rolników, ponad 200 
naukowców polskich i z innych krajów Unii 
oraz 340 organizacji, którzy wystosowa-
li list do KE, by nie podpisała tej umowy 
oraz mocno skrytykowanej przez polityków 
– począwszy od eurodeputowanego Billa 
Kellehera, do którego następnie dołączyli 
Emmanuel Macron i Angela Merkel. Umowa 
jest obecnie blokowana przez rząd Austrii, 
odrzucona przez m.in. Niderlandy, Francję, 
Luksemburg, Irlandię i Belgię. Z pewnością  
realnymi beneficjentami tej umowy są Sto-
warzyszenie Niemieckiej Inżynierii Me-
chanicznej i Zakładowej, Niemiecka Izba 
Handlowo-Przemysłowa i inni powiązani 
z potencjalnym eksportem samochodów 
z UE do krajów Ameryki Łacińskiej.

W komentarzach na portalach prasy inter-
netowej rolnicy uznali, że z dotychczasowych 
ministrów najlepszym reprezentantem ich 
interesów był Jan K. Ardanowski, gospo-
darz z kujawsko-pomorskiego. Mają solidne 
podstawy, by tak sądzić, gdyż Ardanowski 

– pomimo że zapłacił za swoją postawę 
utratą pozycji politycznej – stanął twardo 
w obronie stanowiska, że „nie ma możliwo-
ści rekompensowania przez wiele lat strat 
rolnikom ze względu na zakaz uboju rytual-
nego. Nie ma takich możliwości, by Komisja 
Europejska nawet środkami krajowymi, już 
nie mówię o unijnych, pozwoliła płacić za 
straty lat przyszłych”. Odsunięcie na bok 
Ardanowskiego nie zostało uzasadnione 
podaniem wyczerpującej informacji, na 
czym swoją decyzję oparło kierownictwo 
partii rządzącej. 

Brak takiej informacji przełoży się na utra-
tę zaufania rolników i związanych z nimi 
dostawców z polskiej wsi na wiele kolejnych 
lat dla partii rządzącej, bowiem może być 
poczytany jako wyraz zlekceważenia istotnej 
grupy wyborców. Syntetyczna wypowiedź 
Ardanowskiego, wskazuje jak ważnym 
elementem polityki powinny być sprawy 
polskiej wsi: „PiS realizując dobry program 
rolny, nad którym pracowałem z innymi 
twórcami przez ostatnie lata, jest w stanie 
odzyskać zaufanie polskiej wsi, które zostało 
zniszczone tą głupią ustawą [„piątka dla 
zwierząt” – red.]. Lansowanie tej ustawy 
w sposób definitywny sprawi, że wieś już 
nie uwierzy Zjednoczonej Prawicy, to jest 
samobójstwo polityczne. A bez wsi – i moich 
kolegów z PiS, ostrzegam – bez wsi nikt nie 
wygra wyborów w Polsce [...] i nie rozumie 
rewolucji godności, która zachodzi na wsi” 
(wypowiedź dla portalu swiatrolnika.info 
pt. Ardanowski. Kaczyński być może był 
celowo wprowadzany w błąd przy Piątce 
dla zwierząt). Jest to potwierdzeniem, że 
wieś i rolnictwo są strategiczne dla gospo-
darki i silnym rdzeniem polityki narodowej. 
Wypowiedź doświadczonego rolnika wska-
zuje, że polskie rolnictwo powinno mieć nie 
tylko odrębne ministerstwo, ale także silne 
przedstawicielstwo w rządzie, np. minister 
rolnictwa piastujący funkcję wicepremiera. 

Nie wymaga komentarza powstanie frakcji 
rolników w PiS, obecnie przebijające się do 
świadomości publicznej. Świadczy to o sile 
jaką pokazuje polska wieś, która będzie 
znaczącym graczem sceny politycznej. 

Czy obecny minister rolnictwa praca-
mi i propozycjami odnośnie nowelizo-
wanej ustawy o roboczej nazwie „piątka 
dla zwierząt” pozyska zaufanie wyborców 
ze wsi? Jest to tym bardziej istotne, gdyż 
w najbliższym czasie zostaną podjęte decy-
zje odnośnie odrzucenia lub zaaprobowania 
umowy krajów UE z Mercosur, których 
niekorzystne skutki mogą przełożyć się 
na wiele następnych lat. 

Uwzględnienie społecznych oczekiwań 
w działaniach politycznych jest istotnym 
elementem budowania sprawnego pań-
stwa, w oparciu o kulturę zaufania będącej 
podstawą do: wyzwolenia i mobilizacji 
ludzkich działań, uwolnienia kreatywnej 
przedsiębiorczości i wzrostu gospodar-
czego, wzbogacenia sieci międzyludzkich 
więzi, wzmocnienia tożsamości zbiorowej 
i solidarności oraz zwiększenia szansy na 
współpracę między ludźmi, nawet jeśli 
ich poglądy są odmienne. Ludzie nie są 
bezwładną masą, za którą decyzje mające 
wpływ na ich życie i życie ich rodzin podej-
mują inni. W tym kontekście ważne wydają 
się słowa Ludwiga von Bertallanfy’ego: 
„Społeczeństwo ludzkie opiera się na 
osiągnięciach jednostek i jest skazane na 
zagładę, jeśli jednostka stanie się trybem 
w społecznej maszynie” (General System 
theory: Foundations, Development, 
Applications, New York, George Brazil-
ler, revised edition 1976). Podpisuję się 
pod tymi refleksjami z nadzieją, że media 
i politycy także je uszanują i przełoży się 
to w najbliższym czasie na jakość informo-
wania, które jest tak znaczące dla jakości 
życia nas, obywateli. 

BEATA ADAMCZYK
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Głuche radio
Ślepy telewizor i głuche radio – dobrana para. 
Ale się porobiło!

FOT. © BOGDAN KRAWCZyK

Gmachy radiowe i telewizyjne są gabarytowo przeogromne.  
Ale to dziś puste gmaszyska. Przemykają tam z papierkami 
przestraszeni ludzie, bo nikt nie zna ani dnia ani godziny.  
Oczywiście te instytucje trwać będą i powinny pełnić  
ważne funkcje. Powinny być rzecznikiem obywateli.  
Niestety wyrwano im serce. 
Stefan Truszczyński
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Siedzę w kącie dużego pokoju u Pani 
Zofii Eichler w domy przy ulicy Piw-
nej w Warszawie. Na stancji, student 

Polonistyki. Siedzę z otwartą gębą i słu-
cham. Jeszcze rządzi Gomułka, ale Gierek 
już się czai. Peroruje guru tych spotkań 
Stefan Bratkowski. Wtedy number one 
publicystyki. Dookoła dużego ciężkiego 
stołu mecenas Tadeusz de Virion – wielka 
postać i fizycznie i wśród członków pale-
stry, Jerzy Zieleński – popularny wówczas 
pisarz dziennika podróżnik, Gustaw Ho-
loubek – aktor obezwładniający, Juliusz 
Owidzki – dyrektor Teatru Polskiego Radia 
podobnie jak mecenas o szlachetnych ry-
sach i wysokiej posturze (b.z. – to skrót wy-
różniający byłych ziemian). I jeszcze kilku 
innych radiowców, publicystów, krytyków 
sztuki, dziennikarzy. Prawdziwa elita.

Wówczas jeszcze telewizja nie rządziła. 
Pracować w Polskim Radiu to było szczegól-
ne wyróżnienie. Gdyby namalować poczet 
tych ludzi zaczynając od Witolda Hulewi-
cza twórcy radia z wileńskim rodowodem, 
kontynuując poczet odważnych i wiernych 
powołaniu, tych na przykład którzy zostali 
w studio warszawskim aż do wtargnięcia 
tam niemieckich żołdaków: Edmunda Rud-
nickiego, Władysława Szpilmana, Jeremiego 
Przybory, Jerzego Wasowskiego. Trzeba 
też umieścić wśród portretów wybitnych 
radiowców z lat 60. i 70. 

Dziś Polskie Radio, które osiągnęło dno 
słuchalności (5 proc. – Jedynka, 3 proc. 
– Trójka) nie pamięta już o Hulewiczu. 
Cwałując przez decydenckie stołki i kie-
rownicze stołeczki ludzie mierni, bierni ale 
oczywiście wierni zawsze aktualnym dyspo-
nentom, zapominają o mistrzach dawnych 
lat. Prezesi zmieniają się jak w kalejdoskopie 
i uciekają jak ci w ’39, gdy hordy teutońskie 
zbliżały się do Warszawy i pierwsi wywiali 
najważniejsi. Teraz tych z góry wyrzuca 
bezkompromisowo, e-mailem lub smsem 
partyjna łapa nie licząc się z opinią społeczną 
i popularnością wśród słuchaczy. Murzyn 
zrobił swoje, murzyn niech sobie pójdzie 
precz: „tyle jest teraz możliwości, jeśli za-
wodnik jest dobry to się przebije i jeszcze 
lepiej zarobi”. Nic to, że firma straci. Czołowe 
radia komercyjne w Polsce osiągają 25-15 
proc. słuchalności. Nowy prezes-prezeska 
ma miotłę więc wymiata. 

Po co radiu elegancja Tadeusza Sznuka, 
jego wiedza i kultura wrodzona. Po co 
lekkość żartu Wojciecha Manna, dociekli-
wość autorów reportaży z redakcji byłej 
szefowej Piłatowskiej.

Moloch przy Malczewskiego to wielkie 
gmaszysko. Więziono w jego piwnicach po-

litycznych męczenników. Przez redakcyjne 
pokoje i studia przechodzili liczni dziennika-
rze i technicy. Tu powstało tysiące audycji, 
słuchowisk, akcji społecznych, śledzonych 
przez miliony słuchaczy. Najwybitniejsi 
z polskich aktorów zawsze podkreślali: ko-
cham Polskie Radio! Właśnie samym głosem 
ale ułożonym i zawodowo prowadzonym 
można uzyskać więcej niż dosłownością 
obrazka, nawet podkolorowanego. 

„Dziś prawdziwych Cyganów już nie 
ma” śpiewa umiłowana blondyna pol-
skiej piosenki.

A radiowcy są?
Oczywiście to normalne, że młodzi na-

pierają. Ale nie ma hop-siup. Trzeba po-
pracować, poćwiczyć. Ważne, by było od 
kogo się uczyć.

Kiedyś na straży w Polskim Radiu stał 
ogromny facet, który w dodatku sam lek-
torzył. Miał warunki – bo prawie dwa 
metry wzrostu, silny głos i naturalny spo-
kój mistrza. Zdobyć kartę mikrofonową 
było trudno.

Dziś polityczny telefon uwalnia od ko-
nieczności poddawania się tej próbie. Ci, 
którzy mają występować w radiu i telewizji 
nie muszą przechodzić żadnych egza-
minów. Włażą po prostu do studia, jak 
ciężarne, bez kolejki. Rezultat – słychać. 
A w telewizyjnym lufciku nawet widać. 
Dobrze, że nie ma kanału węchowego – bo 
byłoby i czuć. 

Witolda Hulewicza, tak jak i Janusza 
Kusocińskiego, mistrzów w swoich dziedzi-
nach można znaleźć wśród grobów pomor-
dowanych w Palmirach. Gdyby choć trochę 
wzorowano się na radiowych mistrzach 
z tamtych lat komercyjne stacje przepełnio-
ne reklamowym wrzaskiem byłyby gdzieś 
bardzo daleko w rankingu słuchalności. 
Redaktorzy „jedynki”, „dwójki”, „trójki” 
chodziliby dumni i weseli. 

Gmachy radiowe i telewizyjne są gaba-
rytowo przeogromne. Ale to dziś puste 
gmaszyska. Przemykają tam z papierkami 
przestraszeni ludzie, bo nikt nie zna ani 
dnia ani godziny. Oczywiście te instytucje 

trwać będą i powinny pełnić ważne funk-
cje. Powinny być rzecznikiem obywateli. 
Niestety wyrwano im serce. 

Cienie zapomnianych przodków. 
Jerzy Waldorff zajął się Powązkami. 

Słusznie przewidywał, że jego łatwość 
narracyjna, tubalny głos i gęstość słowa 
nie będą doceniane przez zwolenników 
Zenka. Bohdan Tomaszewski mówiłby 
nam długo jeszcze o Agnieszce Radwań-
skiej a teraz mądrze wprowadzałby nową 
mistrzynię kortu Igę Świątek (pierwszy 
wywiad dała w TVN!). Szurkowski nadal 
by pedałował, a Dejna strzelał gole. Trzeba 
o nich pamiętać. Tymczasem znakomity 
film dokumentalny o Ryszardzie Szur-
kowskim, autorstwa Zbigniewa Rytela, 
nie może doczekać się emisji.

Dziennikarze radiowi to pośrednicy mię-
dzy tym, co się dzieje a wyobraźnią słucha-
cza. Nie szanuje się szarego ludu radiowego. 
Ci z nominacji politycznych niewiele wie-
dzą, niewiele zrobili. Ich dorobek to przede 
wszystkim finansowy urobek. Natomiast 
wyrobnicy są na łasce decydentów. No, 
niestety często się łaszą. Po prostu z gło-
du. Oczywiście są i ludzie z charakterem 
i niezależni, ale im do mikrofonu trudno 
się dostać. Wysyła się takich na dworzec, by 
zapowiadali przyjazdy pociągów, albo ogła-
szali informacje o przystankach w metrze. 

Łatwo jest kupować gotowe formaty, cho-
ciaż kiedyś sami je wymyślaliśmy. Dziś 
zakupy zagraniczne to również nagrody 
dla kupujących.

Radiowe głosy z przeszłości będą na pewno 
coraz lepiej rekonstruowane i zabezpieczane 
– audiowizualnie i narodowo. Obawa jest 
tylko taka, że może pojawić się hojna ręka 
z zagranicy oferując zakup taśm. Tak jak to 
się stało z „Polskimi Nagraniami”.

I co z tego że Hulewicz przewróci się 
w grobie. 

Palmiry odwiedzane są coraz rzadziej. 
Jedźmy! Niestety nikt nie woła! 

Oby nazwa Polskie Radio znów brzmia-
ło dumnie!  

STEFAN TRUSZCZyŃSKI

Grób Witolda Hulewicza  
na Cmentarzu w Palmirach
FOT. © BARTEK LEWANDOWSKI
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W listopadzie 2020 roku „Ma-
zowsze” świętowało 70. rocz-
nicę pierwszego koncertu 

zespołu. Jubileuszowy występ – prze-
prowadzony z wiadomych przyczyn on-
-line – był hołdem złożonym twórcom 
„Mazowsza” Mirze Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej i Tadeuszowi Sygietyńskiemu,  
ale także wszystkim artystom, którzy za-
pisali się w historii Zespołu. 

Zespół „Mazowsze” powołano do życia 
dekretem Ministerstwa Kultury i Sztuki 
8 listopada 1948 roku. Tadeusz Sygie-
tyński podjął się zorganizowania zespo-
łu ludowego, którego zadaniem miała 
być troska o tradycyjny repertuar ludo-
wy oparty na pieśniach, przyśpiewkach 
i tańcach wsi mazowieckiej i regionalnej 
tradycji artystycznej. Zespół miał uchro-
nić folklor przed zatraceniem i ukazać 
jego zróżnicowanie, bogactwo i piękno. 
Początkowo program artystyczny skła-
dał się z piosenek przeplatanych tańcami 
z terenów centralnej Polski – Opoczna, 
Kurpi, szybko jednak zaczął sięgać do 
tradycji innych regionów.

Jednak idea zespołu powstała na długo 
przed tym. Tadeusz Sygietyński – kom-
pozytor i miłośnik folkloru oraz Mira 
Zimińska – jedna z najbardziej znanych 
przedwojennych warszawskich aktorek, 
przyrzekali sobie w ruinach bombardo-
wanej Warszawy, że jeśli przeżyją wojnę, 
założą zespół. O ile dla aktorki filmowej 
i kabaretowej dziedzina wydawała się 
odległa, o tyle dla Tadeusza była reali-
zacją dawnych marzeń. Mira porzuciła 
po wojnie karierę aktorki i zajęła się 
sprawami organizacyjnymi. Tadeusz Sy-
gietyński komponował utwory w oparciu 
o oryginalne relikty ludowej pieśni, la-
tami zdobywane doświadczenie (lektury 
rozpraw Oskara Kolberga, współpraca 
z radiem, teatrem, nić porozumienia 
z młodzieżą).

Wraz z zaprzyjaźnionym organistą 
z Klembowa, Henrykiem Wiśniewskim 
i jego żoną Teresą, przetrząsali wiejskie 
chaty. Zimińska w poszukiwaniu babci-
nych strojów, Sygietyński i Wiśniewscy 
w poszukiwaniu uzdolnionej młodzieży. 
Na siedzibę zespołu wybrano podwar-

szawską posiadłość z początku XX wieku, 
położoną opodal Pruszkowa, nazwaną 
na cześć żony pierwszego właściciela – 
Karolinem. Pałac Karolin, nim stał się 
siedzibą Mazowsza, był domem opieki 
oraz zakładem dla nerwowo i psychicz-
nie chorych.

Pod koniec 1948 roku do pałacu Karolin 
zaczęły zjeżdżać grupy młodzieży z oko-
licznych mazowieckich wiosek i miaste-
czek. Pierwsi członkowie zespołu mieli nie 
więcej niż 16 lat i byli członkami jednego 
z chórów Wiśniewskiego. Przywozili ze 
sobą do Karolina melodie, oryginalne 
stroje oraz swój talent. Na Sygietyńskich 
spoczął obowiązek nie tylko zadbania 
o wikt i opierunek, ale przede wszystkim 
zapewnienia podopiecznym wykształce-
nia. Sygietyńscy przeprowadzili się w tym 
czasie do małego domku przy pałacu, aby 
zawsze być w stałym kontakcie z pod-
opiecznymi.

Po dwóch latach nauki, prób i ćwiczeń, 
6 listopada 1950 na deskach Teatru Pol-
skiego w Warszawie odbyła się premiera 
pierwszego programu „Mazowsza”. Ów-
czesny repertuar składał się z piosenek 
przeplatanych tańcami z regionów central-
nej Polski: opoczyńskiego, kurpiowskiego 
i mazowieckiego. Owacjom po występie 
nie było końca. 

I tak zespół rozpoczął triumfalny pochód 
nie tylko po Polsce, ale po całym świe-
cie. Wszędzie, gdzie się pojawił, witany 
był owacjami, budził zachwyt. Odwiedził 
większość krajów europejskich, w tym 
m.in. Francję, Hiszpanię, Portugalię czy 
Włochy, wyruszając także za ocean. 

Gdy miną lata i nas nie będzie, 
coś z nas zostanie w owym rozpędzie, 
coś tam zostanie, 
coś nie przeminie…

Warszawski dzień
sł. Stanisław R. Dobrowolski
muz. Tadeusz Sygietyński

FOT. © PZLPiT „MAZOWSZE”

70 lat na scenach świata 
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Po warszawskiej premierze, między ko-
lejnymi koncertami, szlifem programu, 
planami na przyszłość, ważyły się naj-
ważniejsze dla zespołu decyzje. Już rok 
później, w 1951, „Mazowsze” wyruszyło na 
podbój świata, zaczynając od ZSRR, a po 
trzech latach władze zezwoliły na wyjazd 
Zespołu za „żelazną kurtynę”, w 1954 roku 
do Francji, sześć lat później do USA. 

„Widziałam, podniósł w górę pałeczkę 
czarodziejską i poszły w tany lasy i łąki, 
i jeziora. Tańczyły migotania od świtu 
do wieczora i tęcza blaskiem grała wraz 
z tą muzyką wiejską” – tak wspominała 
początki zespołu Suzanne Arlet, która 
pisała o Sygietyńskim.

Równo, 70 lat później, na deskach ro-
dzimej sceny w Otrębusach, jubileuszo-
wo „Mazowsze” wystąpiło z uwielbianym 
przez widzów Kalejdoskopem Barw Pol-
ski, repertuarem od którego wszystko się 
zaczęło. Artyści wykonali ten sam pro-
gram, który został zaprezentowany w 1950 
roku. W dalszej części zaprezentowano 
kompilację najpiękniejszych piosenek 
i suit tanecznych z kilkunastu regionów 
Polski, od Kaszub po Podhale, z ziemi 
lubuskiej i Wielkopolski po ziemię lubel-
ską i Podkarpacie. Ponad dwugodzinny 
koncert ukazał bogactwo polskiego, sty-
lizowanego folkloru, jak również najcie-
kawsze choreografie z repertuaru Zespołu 
przygotowane przez Elwirę Kamińską 
(1912-1983), Eugeniusza Paplińskiego 
(1908-1978) i słynnego choreografa „Ma-
zowsza” Witolda Zapałę (1935-2020). 

Zespół ma swój charakterystyczny 
i autentyczny styl, który jest jego mu-
zyczną wizytówką od siedemdziesięciu 
lat. Wciąż jednak ewoluują, zarówno 
brzmienie coraz większej orkiestry, jak 
również interpretacje utworów. Współ-
czesne „Mazowsze” to 160 artystów, 
którzy nie zapominając o przeszłości 
tworzą zarówno w warstwie muzycznej, 
jak i tanecznej w pełni profesjonalne 
wykonania utworów. Maestro Jacek 
Boniecki, dyrektor PZLPiT „Mazowsze”, 
wraz z Zespołem od wielu lat udowadnia, 
że używając wielu środków komunikacji 
z publicznością, między innymi śpiewu 
czy tańca, tworzą przekaz zaskakujący 
i wielopoziomowy, często odbiegający 
od spodziewanego.

9 listopada 2020 roku „Mazowsze” miało 
wystąpić z Koncertem Jubileuszowym na 
scenie Teatru Wielkiego – Opery Naro-
dowej. W związku z obostrzeniami epide-
miologicznymi koncert został odwołany. 
Życzmy sobie, abyśmy jak najszybciej 
mogli powrócić do normalności i na naj-
ważniejszej scenie Polski świętować ten 
szczególny jubileusz... 70 lat!

IRENEUSZ ST. BRUSKI FO
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Państwowy Zespół 
Ludowy Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” narodził 
się w 1948 roku. 
O jego powstanie 
zabiegali założyciele 
zespołu znakomici 
polscy artyści: wybitny 
kompozytor Tadeusz 
Sygietyński oraz Mira 
Zimińska-Sygietyńska, 
znana i uwielbiana przez 
publiczność aktorka. 

Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale chyba w styczniu 1950 roku, 
w mazowszańskiej pracy zaczął się nowy etap. Opiekę nad baletem 
przejęła para bardzo doświadczonych i znakomitych choreografów – 
Egeniusz Palpliński i jego żona, Miła Kołpikówna. Pani Paplińska prowadziła 
systematycznie zajęcia techniczne, a profesor Papliński rozpoczął układanie 
tańców. Na pierwszy ogień poszły Oberek opoczyński i Tramblanka. 
To było już coś zupełnie konkretnego, coś, co w najbardziej ogólnym 
zarysie mogło przypominać przedstawienie teatralne. Oczywiście początek 
był niesłychanie trudny. Nie mogliśmy zapamiętać kolejności wszystkich 
kroków, nie umieliśmy poruszać się w tempie dyktowanym przez muzykę, 
zderzaliśmy się ze sobą, potrącali, innymi słowy ani głowa, ani nogi 
nie dorosły jeszcze do wysokości zadania. Właściwie pracę codziennie 
zaczynaliśmy od nowa. Po kilku tygodniach coś zaczęło prześwitywać. 
Zapamiętaliśmy wreszcie poszczególne elementy tańców, ich łączenie 
w pełniejszą całość stało się łatwiejsze. Dzień po dniu powtarzaliśmy 

wielokrotnie te same fragmenty, pojedynczo, parami, cała grupą. 
Choreografowie dążyli, by nasze ruchy jak najbardziej upodabniały się między 
sobą, by jedna para z możliwie największa precyzją powtarzała to, co robi inna. 
Słowo „precyzja” stało się naszym życiowym hasłem... Ledwie kończyły się 
zajęcia baletowe, a już chwytała nas w swoje obroty pani Miedzianowska. 
W ciągu paru chwil z tancerzy przemienialiśmy się w śpiewaków, by 
pokonywać innego rodzaju trudności. To czyjś głos brzmiał zbyt ostro, 
to ktoś śpiewał nieczysto, kiedy indziej trudniejsza fraza zadźwięczała 
nierówno. Uczyliśmy się oddechu w odpowiednim momencie 
muzycznym, wyraźnej dykcji, a przede wszystkim interpretacji...
Kochaliśmy piosenki profesora, wielbiliśmy, chłonęliśmy ich urok z całą 
świeżo rozbudzoną wrażliwością i namiętnością artystyczną. A z piosenek 
naszą miłość bez reszty przenosiliśmy na ich autora. Była to miłość 
fantastyczna, bezkompromisowa, pełna młodzieńczych uniesień.

Maria Malaszek-Kulfanowa (Wspomnienia mazowszanki, 1965)

Ej, przeleciał ptaszek kalinowy lasek – któż nie zna pięknych piosenek, 
jakimi od kilkudziesięciu lat raczy nas zespół „Mazowsze”. Nie byłoby 
tego wielkiego sukcesu i nie byłoby tego zespołu w takim kształcie, 
gdyby nie chór „Mazowsza”. Chór, który składa się z indywidualności, 
umiejących wytworzyć wspólnie piękną harmonię. Do tego stopnia, że 
odbiorca ma wrażenie, iż słucha jednego głosu. 
Chór „Mazowsza” jest jedyny i niepowtarzalny – mówi Mirosław 
Ziomek, dyrygent i kierownik chóru. Nie tylko śpiewa, ale też tańczy. 
Do tego brzmi w sposób tak charakterystyczny, że nie da się go 
pomylić z żadnym innym chórem. Ten styl ma już swoją nazwę – 
mazowszański. Chórzyści w „Mazowszu” mają mnóstwo pracy, bo 
repertuar zespołu jest bogaty, zróżnicowany i wciąż się poszerza. Od 
pieśni ludowych polskich i zagranicznych, kolęd i pastorałek, poprzez 
utwory pasyjne i wielkanocne, pieśni maryjne patriotyczne, aż po 
Requiem i Mszę Koronacyjną Mozarta, Stabat Mater Pergolesiego, 
pieśni Chopina i III Litanię Ostrobramską Moniuszki. Codzienne 
próby całego zespołu przeplatają się z indywidualnymi zajęciami ze 
śpiewu, ale także z emisji głosu czy dykcji. Oprócz tego uczestniczą 

również w zajęciach baletowych. To sprawia, że widz, oglądając 
koncert „Mazowsza”, nie zauważa wielkich różnic miedzy chórzystami 
i tancerzami, a postrzega występujących na scenie jako całość.
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Balet „Mazowsze” to zespół, ale złożony z różnych osobowości. Każdy 
tancerz rozumie opowieść, którą tańczy, ale też docenia jej znaczenie dla 
polskiej tradycji. Artysta „Mazowsza” to postawa życiowa. Tutaj nie ma 
„po godzinach”.
– Jeśli chodzi o tradycję taneczną, jesteśmy hojnie uzdolnionym narodem – 
mówi Wioletta Milczuk, kierownik baletu „Mazowsze”. – Mamy w repertuarze 
dostojne polonezy, liryczne kujawiaki i żywiołowe krakowiaki, zadzierzyste 
mazury, skoczne poleczki, tańce góralskie. Ale ludzie, którzy mają za sobą 
setki, tysiące godzin ciężkiej pracy na Sali prób, potrafią zatańczyć wszystko. 
Potrafią też wszystko zaśpiewać. Widza się nie oszuka – dodaje.

Wymarzony kandydat na mazowszańskiego tancerza musi być 
pasjonatem i mieć solidne przygotowanie z tańca klasycznego. Kilka 
„drobiazgów” dopełnia reszty: musi rozumieć wartość tańca ludowego, 
mieć odpowiednią aparycję, magnetyzujące „światło” w twarzy, i to 
nieuchwytne „coś”, co czyni z człowieka artystę. Musi mieć też świetną 
formę – bo oprócz swych partnerek, dodatkowe kilkanaście kilogramów 
kostiumów scenicznych. Podnoszą, to nie do końca precyzyjne 
określenie. W układach choreograficznych „Mazowsza” pojawiają się 
elementy akrobatyczne. Porządny oberek, jak wiadomo bez podrzutów, 
obrotów i wyskoków się nie obędzie.

Nie sposób wyobrazić sobie zespołu pieśni i tańca bez kapeli. Jednak 
w przypadku zespołu „Mazowsze” takie wyobrażenie, to o wiele za 
mało. „Mazowsze” może pochwalić się orkiestrą, której umiejętności 
i poziom muzyczny nie odbiegają od najlepszych orkiestr symfonicznych 
w Polsce. – Mamy w „Mazowszu” doskonałych muzyków, którzy grają 
na bardzo wysokim poziomie. W ciągu ostatnich lat do orkiestry przyszło 
wiele młodych osób, które ukończyły studia muzyczne. To doskonale 
wykształceni ludzie. Przy tym zdolni i pracowici – mówi Jacek Boniecki, 
dyrektor PZLPiT „Mazowsze” i dyrygent. – Ćwiczymy intensywnie, tak by 
orkiestra brzmiała idealnie. Sięgamy po utwory również spoza obecnego 
repertuaru „Mazowsza”, po to, by muzycy mogli się rozwijać. Właściwie 
możemy w tej chwili zagrać wszystko, co może zagrać orkiestra w takim 
składzie, jak nasza. Nie ma dla tych ludzi utworów zbyt trudnych, zbyt 
wymagających. To zasługa ciężkiej pracy.
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Zespół „Mazowsze” należy 
do największych na świecie 

zespołów artystycznych, 
sięgających do bogactwa 

narodowych tańców, piosenek, 
przyśpiewek i obyczajów. 

Nazwa zespołu wywodzi się 
od centralnego regionu Polski 
– Mazowsza, jednak repertuar 

„Mazowsza” szybko rozszerzył 
się o folklor innych regionów. 

Dziś w dorobku zespołu znajdują 
się opracowania sceniczne 42 

z nich. Jerzy Waldorff, polski 
krytyk muzyczny, nazwał 

„Mazowsze” perłą w koronie 
Rzeczypospolitej. To stwierdzenie 
najpełniej oddaje rangę i wartość 
Zespołu, który od 70 lat porywa 
publiczność na całym świecie, 

pełniąc zaszczytną funkcję 
Ambasadora Polskiej Kultury.
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Urodziłam się w Warszawie, tu 
przeżyłam okupację, a mając trzy 
lata – Powstanie Warszawskie. 63 

dni, aż do wysiedlenia z Warszawy, moje 
życie upływało w ustawicznym zagrożeniu. 
Potem doświadczyłam komunizmu, stanu 
wojennego, dożyłam na koniec trwającej 
już 30 lat wolności Polski. Boże! 75 lat 
bez wojny!... 

Trzy pokolenia zdołały przyjść na świat 
w czasie trwającego pokoju. Jest to ewe-
nement w naszej najnowszej historii. 
Pamiętam, że kiedy wprowadzono stan 
wojenny, to natychmiast pojechałam do 

Mamy. Pomyślałam, że ona przeżyła wojnę 
świadomie, więc wie, jak się zachować, gdy 
zacznie się następna. Parę razy wymknę-
łam się śmierci i zawsze rodziłam się na 
nowo. Pora teraz dać coś innym! Jestem 
przykładem człowieka, który uważa, że 
warto gonić za marzeniami. 

W 1947 roku miałam sześć lat, w War-
szawie straciliśmy wszystko... Tylko 

– i AŻ – Mama, Ojciec i ja, uratowaliśmy 
się z zagłady. Moje życie w przyszłości 
będzie jeszcze kilka razy zagrożone. 

Zdjęto orłowi koronę, ale i bez niej moż-
na było żyć, choć bolało. Miasto leżało 
w gruzach. Mimo otaczającej na zewnątrz 
tragedii miasta, życie w nas wprost trium-
fowało. W szkole baletowej, która mieściła 
się wtedy w prawym skrzydle gmachu 
Teatru Wielkiego, świat był bajkowy, i to 
było wspaniałe. Zawsze chciałam przeżyć 
życie nieprzeciętnie. Miałam swój dziecię-
cy plan na istnienie – był nim TANIEC. 
Tyle, że nie bardzo zdawałam sobie wtedy 
sprawę, jak trudny wybieram dla siebie 
los. Ale chyba się udało... Życie bez marzeń 
jest niczym, lecz kiedy i jak te marzenia 
urzeczywistniać? Los pokazał, że nic nie 
jest proste. Niemniej tyle wydarzało się 
każdego dnia, że nie miałam czasu oglądać 
się za siebie i analizować. 

Komunizm zmieniał Polskę na moich 
oczach, Warszawa zmartwychwstawała 
z ruin i zgliszczy, nawet ją odgruzowy-
wałam jako solistka baletu (jest takie 
zdjęcie w mym domowym archiwum!). 
Ale mimo tak trudnych okoliczności dzie-
jowych szłam swą wytyczoną drogą, nie 
zmieniając swoich celów i przekonań. 
Dzięki temu coraz bardziej oddalałam się 
od komunizmu, tworząc życie obok, na 
przekór sytuacji, budując sobie enklawę 
normalności, a także – dzięki sztuce – wy-

równując niedobory życia, jakie zgotował 
nam zarówno faszyzm, jak i komunizm. 

Były to dziwne czasy... Słuchało się radia 
Wolna Europa lub Głosu Ameryki. Później 
nazywano to „wiadomościami z Pewexu”. 
Czym był Pewex? Tu słowo wyjaśnienia. 
Były to dziwaczne państwowe twory socja-
lizmu. Sklepy, w których można było kupić 
zachodni towar, płacąc, o dziwo, w naszej 
ludowej ojczyźnie, amerykańskimi, impe-
rialistycznymi dolarami lub tzw. bonami, 
wymyślonymi jako ekwiwalent zachodniej 
waluty. Takie nasze polskie, socjalistyczne, 
ludowe dolary! W Pewexie otrzymywało się 
wszystko. Oczywiście tylko wtedy, gdy ktoś 
je miał w portfelu. Niejeden z nas chciał się 
dostać do tego zachodniego świata. Kwitł 
przeto zakazany handel wymarzonymi 
środkami płatniczymi, za które płaciło się 
wygórowane, słone ceny. Muzyka zachod-
nia była zakazana, ale od czegóż mieliśmy 
Radio Luxemberg? Rock and roll królował 
w naszych sercach i umysłach, dzięki zdo-
bywanym w drugim obiegu płytom króla 
tej muzyki – Elvisa Presley’a. Słysząc jego 
hipnotyzujący głos w piosence Love me 
tender, mdlałyśmy niemal z wrażenia. 

W szkole baletowej uczyłyśmy się sztu-
ki tańca według radzieckich metod 

kształcenia. Tylko to, co w sztuce rosyjskie 
i radzieckie, było wówczas wartościowe. 
To, co wytworzył Zachód, nazywano po-
wszechnie, w oficjalnej nomenklaturze, 
„zgnilizną”. Programy nauczania, pisane 
przez Centralny Ośrodek Pedagogiczny 
Szkolnictwa Artystycznego, a potem przez 
Centrum Edukacji Artystycznej, instru-
owały naszych wychowawców, jak mają 
wychowywać młodzież baletową w du-
chu socjalistycznym, w duchu miłości do 
Związku Radzieckiego. Twórcy tych pro-
gramów po pięćdziesięciu latach bardzo 

Wszystko zaczęło się 
w Warszawie cz. 1

BOŻENA KOCIOŁKOWSKA

FOT. © HENRyK PODDĘBSKI, 1938 / CBN POLONA

Bożenka w 1944 roku; Warszawa,  
ul. Chłodna róg Wroniej FOT. © ABK
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się irytowali, kiedy im o tych wątpliwych 
osiągnięciach i doktrynach przypominano. 

Wspomniane programy obowiązywały 
twardo w szkolnictwie baletowym aż do 
1989 roku, w co trudno wręcz uwierzyć. 
Radziecki taniec klasyczny był najlepszy na 
świecie, jedyny, nie do zastąpienia; reszta 
dokonań, wywodząca się zza żelaznej kurty-
ny, nie liczyła się zupełnie. Nikt wtedy prze-
zornie nie mówił, że słynny i tak opiewany 
balet rosyjski powstał z doświadczeń szkoły 
włoskiej, a potem francuskiej. Że to francu-
ski choreograf Marius Petipa, działający od 
1847 roku w Rosji i do śmierci będący maître 
de ballet Teatru Wielkiego w Petersburgu, 
był twórcą 54 baletów własnych, 17 wysta-
wił w nowej wersji, opracował zaś choreo-
grafię do 35 oper z wielkiego repertuaru... 
W Szkole Imperialnej w Petersburgu, której 
był dyrektorem, wykształcił kilka pokoleń 
najgenialniejszych tancerzy, stanowiących 
następnie skład najwybitniejszego zespołu 
baletowego świata – Baletów Rosyjskich 
Diagilewa. Stworzył takie arcydzieła, jak 
Don Kichot, Jezioro łabędzie, Śpiąca kró-
lewna czy Bajadera i wiele innych. Dzięki 
niemu powstał cały niemal repertuar baletu 
klasycznego, tańczony potem przez zespo-
ły baletowe na całym świecie, aż po dzień 
dzisiejszy. 

Żyliśmy zatem w dualizmie faktów histo-
rycznych. Szkoła uczyła według ideologii 
nowego ustroju, natomiast rodzice mówili 
prawdę o faktach, których często sami byli 
świadkami. Doktrynerzy i oficjele ludowej 
Polski głosili wszem i wobec, że do tragedii 
polskich oficerów w Katyniu przyczyni-
li się Niemcy. To była oficjalna wersja. 
Inni, normalni i nieuwikłani, mówili, ale 
w ukryciu, że mordu dokonali Rosjanie – 
to była prawdziwa wersja, o której można 
było dowiedzieć się dopiero po siedem-
dziesięciu latach. Wolno było mówić tylko 
to, co pisały gazety, co donosiło oficjalne 
państwowe radio. Prawda przestawała 
być prawdą, tylko kłamstwo pozostawało 
niezmiennie kłamstwem. Kłamstwo per-

fidnie, starannie i przebiegle zawinięte 
w „Prawdę” (była kiedyś taka gazeta, nie 
nasza, lecz bolszewicka, sowiecka... organ 
Komitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego).

Takie pojęcie jak szczęście nie mieści się 
w polskiej tradycji romantycznej, wyra-
stającej z niedoli Polski, z utraty jej samo-
dzielnego bytu oraz z mitu i martyrologii 
przegranych powstań. A ja przecież z niej 
się wywodzę. Postanowiłam jednak, że 
w przyszłości będę się starała o szczęście 
usilnie zabiegać, iść przez życie z przy-
świecającą myślą przewodnią, że może 
uda mi się być szczęśliwą... 

Kariera baletowa jest bardzo żmudna, 
absorbująca, wymagająca wielu wy-

rzeczeń. Należy ponadto zawczasu stwo-
rzyć sobie alternatywę (np. pedagogikę, 
choreografię itp.), aby móc pracować dalej 
w swej dziedzinie już po odejściu ze sceny. 
Najcudowniej w życiu jest wówczas, kiedy 
możemy robić to, co kochamy. Oddajemy 
się takiej pracy bez reszty, spełniamy się 
najpiękniej i najpełniej.

Kapitał życiowych doświadczeń mam 
spory. Zaznany ból egzystencjalny wy-
kracza daleko poza ramy pastelowych 
opowieści. Moje dzieciństwo było trudne, 
ale już wtedy, tuż po wojnie, pełne tańca. 
Balansowanie pomiędzy żywiołami egzy-
stencji, pośrodku burzliwego XX stulecia, 
w zestawieniu z pięknem tańca dawało 
równowagę psychiczną. Świat wydawał 
się prostszy. Marzyłam o występowaniu na 
profesjonalnej scenie. Jedzenie, ubranie 
i baletki zdobywało się z trudem, a jednak 
taniec był wtedy najważniejszy!...

Czy miałam jakąś przyjaciółkę? Moją 
najwierniejszą przyjaciółką była Muza, 
która wspierała mnie we wszystkich mo-
ich smutkach. Zawsze była przy mnie. 
Przybywała natychmiast, kiedy jej po-
trzebowałam. Stała się moim życiowym 
drogowskazem. Mówiła: „Nigdy nie pod-
dawaj się i nie zrażaj niepowodzeniami, 
bo niepowodzenia są tak samo potrzebne, 
jak i sukcesy”. Tę przestrogę wzięłam sobie 
od razu do serca – na całe życie.

CDN.
BOŻENA KOCIOŁKOWSKA

W szkole baletowej w Warszawie, 1957 FOT. © ARCHIWUM BOŻENy KOCIOŁKOWSKIEJ

Odbudowa Teatru Wielkiego, 1965 FOT. © NAC
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Kamienica Tomczyków to niemal 
ścisły środek miasta. Od wschodu 
Ratusz, od zachodu Poczta Głów-

na, kompleks biurowców i hal byłego „Za-
mechu” , rzeka Elbląg i latami drugi dom 
Ryszarda –  „Galeria EL” . 

„Właściwie wszędzie mam stąd blisko” 
– mawiał artysta. To prawda. Ale słowa 
te tworzą także przenośnię – przez całe 
dziesięciolecia blisko „stąd” było do świata 
myśli i sztuki, niekiedy bardzo odległego. 
Zwłaszcza w czasach PRL.

Kiedy pojawiłem się w galerii po raz 
pierwszy, niedługo po objęciu przez 
doktora Tomczyka funkcji dyrektora-
-komisarza „EL-ki” – odbudowę Starego 
Miasta dopiero planowano. W miejscu 
zniszczonych w 1945 roku stylowych ka-
mienic – tylko trawiaste skwery, gdzie-
niegdzie zaś byle jak ogrodzone siatką, 
odsłaniane z wolna fundamenty i zarysy 
ulic (tzw. retrowersyjna koncepcja odbu-
dowy Starego Miasta, autorstwa Marii 
Lubockiej-Hoffmann z roku 1983, właśnie 
powstawała, po czym nie bez oporów 
została jednak zaakceptowana, tak przez 

mieszkańców Elbląga, jak i przez rze-
czoznawców – architektów i urbanistów 
Polski i kontynentu).

Przez obie jezdnie ciągu Grota-Rowe-
ckiego – Armii Krajowej niewielki, ale ze 
starymi kasztanowcami Park Planty i... 
Areszt Śledczy. Towarzystwo zieleni tedy 
całkiem niezgorsze, malarz miał gdzie wy-
prowadzać kolejnych psich przyjaciół, póki 
starczyło mu na to sił. Po śmierci Andrusa, 

następcy Dago i oddaniu w dobre ręce dwu 
mniejszych psiaków – więcej zwierząt już 
się przy Ratuszowej nie pojawiło. 

Czemu piszę o czworonogach? Ilekroć 
odwiedzałem gościnne mieszkanie Ry-
szarda, a zjawiał się tam jeszcze ktoś inny, 
powracała historia z roku 2001. W „Ulicy 
Wszystkich Świętych” pisałem później: 

„Dobre ćwierć wieku temu Ryszard Tom-
czyk kupił w Borach Tucholskich dom.

Właściwie 
wszędzie 
stąd blisko...

LECH L. PRZyCHODZKI
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Z biegiem czasu obejście obrastało we 
własną historię i kolejne, ustawiane w sa-
dzie, rzeźby.

Trzystuletni – zdrowy wciąż – dąb, żu-
rawie nad głowami, psy i goście tworzą 
koloryt niewielkiej posiadłości. Niedale-
kie jezioro nie ściąga na szczęście rzesz 
turystycznej dziczy, jego południowo-
-wschodnia część pozostała ostoją awi-
fauny. W borze jagody, jeżyny, grzyby...

Do cywilizacji (w tym przypadku gmin-
nych Śliwic), dobrych kilka kilometrów. 
PKS zagląda raz dziennie i to w zupełno-
ści wystarczy. Przynajmniej gospodarzo-
wi posesji.

Gdyby nie on, Linówek byłby tylko jed-
ną z zapadłych wiosek niegdysiejszego 
«polskiego korytarza», wiosek zresztą 
schludnych i na pierwszy przynajmniej 
rzut oka – sympatycznych”.

Dom, jak i całe obejście, zmieniło – nie-
stety – właściciela, ale legendy z nim zwią-
zane trwają na kartach Ryśkowych książek 
i w pamięci „nawiedzaczy” Linówka, wio-
ski wciśniętej niemal w województwo 
pomorskie, ale leżącej jeszcze w granicach 
kujawsko-pomorskiego. Wówczas, latem 
2001 roku, gościliśmy w Borach Tuchol-
skich z dziećmi. Zmarła 10 lat temu pierw-
sza żona malarza napiekła gościom furę 
pysznych specjałów i wróciła do Elbląga, 
w Linówku została nasza rodzina, Ryszard 
i psy. Starszy, Dago, był podopiecznym 
Tomczyków. Młodsza odeń Bora przy-
jechała z kimś z rodziny twórcy i miała 
„wczasować” do końca lata. 

Psy, jak to psy. Jeśli mogą – w miejscu 
nie usiedzą. Ponieważ charakter mam 
podobny, już po dwóch czy trzech dniach 
oba włóczyły się ze mną po bliższej i dal-
szej okolicy, acz i dzieciaki były całkiem 
wytrzymałymi piechurami. Kiedyś przy-
szło mi ruszyć do Śliwic z listami – mala-
rza i moimi – które z ważnych wówczas 
powodów powinny być jak najszybciej 
wysłane. Czekanie na PKS mijało się 
z celem, ruszyłem pieszo, wiedząc, iż 
za około 2 godziny będę z powrotem. 
Furtki ogrodzenia nie zamykałem ce-
lowo do końca, ciekaw byłem, czy Dago 
i Bora zorientują się, że gdzieś znikam 
i czy odprowadzą mnie do rozwidlenia 
wiejskich dróg. Zorientowały się widać 
dość późno, bo doszlusowały już poza 
ostatnim obejściem, niemal na wysokości 
Trzcianna, czystego i niemałego śródleś-
nego jeziora przy drodze z Linówka ku 
szosie Skórcz-Błędno-Śliwice. 

Wracać zupełnie mi się nie chciało, jed-
nocześnie pojęcia nie miałem, jak zacho-
wają się psi kompani na poboczu ruchliwej 
trasy do Śliwic, gdzie potężne i łamiące 

Ciąg dalszy na s. 77 

Westchnienie, 1995

Las pamięci, 2007
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Rwanie, 2005

Untitled, 2000 Untitled, 2001
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wszelkie przepisy ciężarówki nie były wca-
le rzadkością. Jakoś – właściwie bez prob-
lemów – do miasteczka dotarliśmy, Bora 
i Dago karnie poczekały aż kupię znaczki 
i wrzucę korespondencję do skrzynki, po 
czym na zupełnym już luzie ruszyliśmy 
z powrotem. Telefony komórkowe były 
jeszcze rarytasem, nikt nie zadzwonił na 
policję, że jakiś obcy brodacz z aparatem 
fotograficznym, wiszącym na szyi łazi po 
Śliwicach z dużymi psami – bez kagańców 
i smycz. Jak znam Polaków, dziś by mi się 
to raczej nie upiekło...

Nad brzegami Trzciannego zbierały 
poziomki moje dzieciaki. „Pan Rysiek się 
wściekł!” – zakomunikowała starsza cór-
ka, a syn się tylko perfidnie uśmiechał... 
Porzucaliśmy czworonogom kije do wody; 
czarna Bora, choć młodsza, okazała się 
być psem bardziej leniwym. Zbyt daleko 
w jezioro wchodzić nie chciała, za to Dago 
bawił się setnie. 

Potem na ganku zebraliśmy burę od 
malarza, który po pierwsze nie mógł 
zrozumieć, iż zaryzykowałem zabranie 
zwierzaków do miasteczka bez pytania 
go o zdanie, po drugie był chyba zde-
cydowanie dumny z obu psów, ich kar-
ności i zmyślności, jako iż przynajmniej 
Dago nigdy wcześniej nie maszerował 
poboczem ruchliwej szosy. I to -naście 
kilometrów na początek!

Lata mijały a mądrość obu owczarków 
twórca wychwalał kolejnym znajomym, 
moją postać z wolna niemal eliminując... 

Było przecież sprawą oczywistą, iż po kum-
plach elbląskiego „galernika” można się 
spodziewać wszystkiego, tylko nie zwy-
czajności...

Takich anegdot, związanych z Ryszar-
dem, każdy z jego bliższych bliskich 
i dalszych bliskich pamięta dziesiątki. 
I rzeczywiście, w pewnych kręgach zwa-
riowane historie z happy endem miewają 
miejsce częściej niźli w innych. 

Dlaczego nie przypominam mrówczej 
pracy Tomczyka, jako osoby dokumentu-
jącej pierwszy etap działalności „Galerii 
EL”, ten najsłynniejszy z lat 60. XX wie-
ku, kiedy to mózgiem i motorem działań 
był Gerard Kwiatkowski, albo czasów, 

gdy z rokiem 1980 kierowanie placówką 
przejął właśnie Ryszard?

Albo lat, kiedy po rozstaniu z „EL-ką” 
stawiał od podstaw na nogi czasopiśmien-
nictwo elbląskie: „Elbląski Magazyn Ilu-
strowany” (EMIL), „Jednak Centrum”, 
„Regiony” i nade wszystko Kwartalnik 
Elbląski „TygiEL”?

Do tego Stowarzyszenie Elbląski Klub 
Autorów (SEKA), ponad 20 książek włas-
nych (proza i recenzje wydawnicze) i opie-
ka nad działaniami innych (rozbudzanie 
w pionierach tych ziem pasji pamiętni-
karskich)...

A przecież najprawdopodobniej swoje 
miejsce w niebie Tomczyk wymościł obra-
zami, pracami przeróżnych technik – od 
akwareli i tuszu, przez gwasze i oleje po 
dzieła na podłożu papierowym, przy zasto-
sowaniu tzw. technik własnych. Malarzem 
był zresztą znakomitym, acz w środowisku 
elbląskim ceniono go bardziej chyba jako 
animatora kultury. 

Inicjatyw twórcy, zaiste, zliczyć trudno. 
A każdy, kto prowadzi działania na tak 
szerokim froncie, ma niewielu przyjaciół, 
za to znaczną liczbę wrogów. Zwłaszcza, 
gdy – jak Ryszard – posiada konkretną 
osobowość i siatkę wartości. I na to rady 
nie ma...

Myślę teraz, że czas na „opisanie Tom-
czyka” jeszcze nadejdzie. Na razie trudno 
przyzwyczaić się do jego odejścia. Stąd 
miast rozważań, dotyczących twórczości 
plastycznej i literackiej (bo też animacja 
kultury jest jeszcze trudniej wymierna) 
– tym razem wspominkowy uśmiech z Bo-
rów Tucholskich. 

Fragment rzeczywistości, która odeszła 
najpierw z posiadłością Tomczyków, nie-
dawno zaś z nim samym.  

LECh L. PRZYChODZKI
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sztuka polska

Ryszard Tomczyk
Biomy Wyzwolone

Biomy, 1981 Biomy. Pod wiatr, 1974

Biomy, 1985
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Biomy, 1967

Biomy, 1967

Biomy na ławce, 1967

Biomy, 1976

Chrabąszcz i biomy, 1967

Biomy na ławce, 1967
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Dzieje sztuk, unikając innych po-
działów, można zawrzeć w dwóch 
pojęciach: romantyzm i klasy-

ka. To dwie wypowiedzi na temat piękna 
i sposobów jego realizacji. Człowiek tań-
czący... to najstarsza ze sztuk, starsza od 
malarstwa, jej korzenie tkwią w paleolicie. 

Balet kiedyś i dzisiaj
Taniec to umiejętność porozumiewania 

się z drugim twórcą i odbiorcą poza słowa-
mi i czasem, wzmacnia poczucie własnej 
wartości i każdego traktuje podmiotowo, 
pozwala obcować z pięknem i harmonią. 

Porównując to z obecną sytuacją sztuki, 
kiedy niewspółmierność dążeń współczes-
nych twórców z oczekiwaniami odbiorców 
jest oznaką kryzysu. W natłoku kontesta-
torów, których działalność najczęściej 
polega na przymnażaniu obrazów zła, 
banału, brzydoty, szumu estetycznego, 
publiczność czuje się zagubiona, zmęczona 
i zniechęcona. Bez względu na to jakkol-
wiek by uczenie nie zachwalać brzydoty, 
jak to się ostatnio czyni nie bez udziału 
samych artystów, zawsze wielu odbior-
ców sztuki będzie szukać w niej piękna. 
Języka sztuki, języka piękna nie można 
zastąpić żadnym innym. Na szczęście byli 
i są twórcy, którzy to rozumieją.

Miłośnicy wielkiej klasyki mieli niedaw-
no wyjątkową okazję obejrzeć na scenie 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 
(17 września 2020) balet Korsarz z muzyką 
Adolfa Adama, w choreografii Manuela Le-
grisa według Mariusa Petipy, niekwestio-
nowanego geniusza choreografii swojego 
okresu, którego spuścizna choreograficzna 
przetrwała wiele pokoleń i trwa do dziś 
dzięki wielu pokoleniom choreografów 
i artystów wykonawców. 

To jedno z dzieł baletowych okresu 
Romantyzmu stanowiących szczytowe 
osiągnięcie w dziedzinie tańca klasycznego 
XIX i XX wieku. Takie perły baletowe jak 
m.in.: La Sylphide (1832), Giselle (1841), 
Korsarz (1856) Don Kichot (1869), Jezioro 
łabędzie (1877), Śpiąca królewna (1895), 
Bajadera (1877), Dziadek do orzechów 
(1896), Les Sylfides (1909), wciąż mają 
wielkie zainteresowanie polskiej i świa-
towej publiczności. Treści tych baletów 
wywodziły się z ducha romantyzmu. Okres 
złotego wieku baletu romantycznego trwał 
około ćwierć wieku aż do zmierzchu 
w końcu lat 40. XIX stulecia, ale blask 
jego promieniował na całą ówczesną Euro-
pę. Był to, najpiękniejszy i najważniejszy 
okres sztuki baletowej, porównywalny 
z osiągnięciami sztuki operowej, który 
przetrwał do XXI wieku. Chciałoby się 
rzec: trwaj dalej piękna sztuko tańca!

Balet klasyczny narodził się we Włoszech. 
Od XV wieku, w okresie renesansu, włoska 
sztuka taneczna wywarła wielki wpływ na 
rozwój tańca w wielu krajach Europy. Idee 
włoskie i zwrot ku kulturze starożytnej, 
kult piękna ciała ludzkiego w tanecznym 
ruchu, znalazł swój wyraz w tematyce 
widowisk tanecznych. Mitologia grecka 
z wysunięciem na plan pierwszy wątków 
miłosnych, starych mitów i legend staje 
się źródłem renesansowych widowisk ale 
forma ich zostaje przetworzona w duchu 
nowej epoki, a zamożni protektorzy przy-
czynią się do nadania wspaniałej oprawy 
zewnętrznej, a swych artystów otaczają 
opieką. To z Włoch wywodzili się mistrzo-
wie baletu słynni na całym świecie. Ideały 
humanizmu znalazły również swe odbicie 
w sztuce tanecznej. Wynalazek druku 
umożliwił wydanie pierwszych książek 
o tańcu – Traktat o tańcu Lukiana z Sa-
mosate z II wieku. 

W XVIII wieku sztukę tańca zdomino-
wała szkoła francuska. Francja i Paryż 

stały się źródłem i sercem baletu roman-
tycznego. Paryż owych czasów ofiarował 
światu bogate dziedzictwo baletowe i był 
gościnny dla cudzoziemców. W okresie Ro-
mantyzmu poeci opisywali walory tańca, 
a szczególnie wykonawców. Role baletu 
klasycznego były tworzone dla artystów 
wysokiej rangi. Można stwierdzić, że Paryż 
w owym czasie był mekką światowego ba-
letu. Za Ludwika XIV powstała Królewska 
Akademia Tańca, a dwór królewski we 
Francji staje się w następnych stuleciach 
ważnym opiekunem sztuki a zwłaszcza 
sztuki baletowej. W 1668 roku Królo-
wa Bona sprowadza do Polski włoskie 
balety. Na przełomie XVIII-XIX wieku, 
w okresie romantyzmu, powstały balety, 
które wyrażały romantyczne treści, te 
arcydzieła są do dziś tańczone na całym 
świecie i podziwiane przez kolejne poko-
lenia miłośników sztuki tańca.

Warszawski Korsarz
Jedno z dzieł światowej skarbnicy sztuki 

baletowej minionej epoki – balet Korsarz, 
którego pierwsza premiera odbyła się 
w 1856 roku w Paryżu, a zaraz w roku na-
stępnym pokazano go w Teatrze Wielkim 
w Warszawie. W 2020 balet ten, ponownie 
zagościł na pierwszej scenie baletowej 
w Polsce i został zaprezentowany przez 
Polski Balet Narodowy. 

Warszawska premiera Korsarza zrealizo-
wana została z dużym pietyzmem. Dzieło 
inspirowane poematem Lorda Bayrona, 
wywodzi się z tradycji francuskiego baletu 
romantycznego ale przetrwało i rozwinęło 
się w Rosji, w czasach współczesnych po-
wróciło tryumfalnie na sceny zachodnie. 

Spektakl zrealizowany według wzorca 
Mariusa Petipy, francuskiego choreografa, 
w odświeżonej wersji inscenizacyjnej Ma-
nuela Legrisa, urodzonego w Paryżu wy-
bitnego tancerza, choreografa i dyrektora 
baletu. To balet, który inspiruje do refleksji 

Balet na wielkich scenach

BOŻENA KOCIOŁKOWSKA

Polski Balet Narodowy FOT. © EWA KRASUCKA / TWON
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o przemijaniu, to balet w którym zacierają 
się różnice między światem rzeczywistym 
a fantazją, w którą wplatana jest miłość. 

Balet ten ma wciąż ogromną widownię 
bo jego tematy są magiczne i nieustannie 
uwodzi oraz daje możliwość mistrzowskich 
popisów umiejętności tancerzy. Pełno 
w nim szczególnie w III akcie intrygu-
jących efektów choreograficznych, które 
zapewniają baletowi popularność, mają 
harmonię, lekkość i wdzięk jaki może 
osiągnąć ludzkie ciało. Delikatne niuan-
se wyróżniające poszczególne wariacje 
taneczne są jak najpiękniejsze utwory 
muzyczne pisane tymi samymi nutami 
a jednak ułożone w inną kompozycję. 
Pas de deux (taniec w duecie, który skła-
da się z adagio, wariacji, cody) z II aktu, 
wariacje, które znamy z pośrednich lub 
bezpośrednich przekazów pokoleniowych, 
są do dziś obowiązkowo prezentowane 
na międzynarodowych konkursach tańca 
będąc obowiązkową literaturą szkolni-
ctwa baletowego.

Znakomita scenografia opracowana 
przez włoską artystkę Luisę Spinatelli. 
Wreszcie plejada świetnych wykonawców. 
W roli Medory tańczyła czołowa balerina 
Polskiego Baletu Narodowego Yuka Ebi-
hara, Konrada zaś Patryk Walczak (obsada 
premierowa). Artyści pokazali nie tylko 
swoje wysokie umiejętności techniczne, ale 
również stworzyli piękne kreacje pokazu-
jące, że miłość jest wieczna. Towarzyszyła 
im cała plejada świetnych solistów: Mai 
Kageyama, Ryota Kitai, Rinaldo Venuti, 
Emilia Stachurska, Melissa Abel, Palina 
Rusetskaya, Yurika Kitano, Wojciech Ślę-
zak. W premierowym spektaklu tańczyło 
dziesięsioro solistów w tym tylko troje 
Polaków... dokąd zmierzasz polski balecie? 
Słowa uznania dla zespołu baletowego, 
który dopełniał urodę widowiska.

I wreszcie należą się serdeczne podzię-
kowania Krzysztofowi Pastorowi dyrek-

torowi Polskiego Baletu Narodowego za 
dbałość o prezentowanie polskim miłoś-
nikom sztuki tańca, obok współczesnego 
repertuaru, najpiękniejszych, pomniko-
wych tradycji baletowych światowego 
dziedzictwa tańca.

BOŻENA KOCIOŁKOWSKA

W głównych rolach Medory i Kondara: Mai Kageyama i Vladimir yaroshenko
FOT. © EWA KRASUCKA / TWON

…yuka Ebihara i Patryk Walczak
FOT. © EWA KRASUCKA / TWON

Rinaldo Venuti (Birbanto) i Rosa Pierro 
(Zulmea) FOT. © EWA KRASUCKA / TWON

Mai Kageyama (Gulnara) i Ryota Kitai (Lanquedem) 
FOT. © EWA KRASUCKA / TWON
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Praca Józefa Szostakowskiego – hi-
storyka, publicysty i poety, urodzo-
nego w Lubieliszkach koło Wilna, 

doktora nauk humanistycznych w zakresie 
bibliologii, opublikował szereg prac na-
ukowych, wydał kilka tomików poezji, 
obecnie pracuje w Muzeum Syrokomli 
w Borejkowszczyźnie – to niezastąpione 
źródło do poznania dziejów prasy polskiej 
na Litwie.

Autor przez wiele lat pracował w wi-
leńskiej prasie polskiej jako dziennikarz. 
W latach 1998-1999 piastował stanowisko 
metodyka w Instytucie Doskonalenia Za-
wodowego Nauczycieli w Wilnie sprawując 
opiekę nad kulturą języka oraz metody-
ką nauczania języka i literatury polskiej 
w szkolnictwie na Litwie. W 2000 roku 
na Uniwersytecie Warszawskim obronił 
rozprawę naukową pt. Prasa w języku 
polskim na Litwie w okresie od wrześ-
nia 1939 do 1964 roku. Książkowe wyda-
nie, które ukazało się nakładem Oficyny 
Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”, 
z tytułem głównym Między wolnością 
a zniewoleniem jest jej poszerzoną wersją. 
Dodatkowym walorem edycji są reproduk-
cje wielu unikatowych tytułów wileńskiej 
prasy podziemnej, z których część została 
odkryta przez autora.

Książka dr. Józefa Szostakowskiego wpi-
suje się do kategorii monografii historycz-
nych i historyczno-literackich Wilnian 
opisujących, a często i odkrywających, 
nieznane karty z dziejów kultury polskiej 
na Wileńszczyźnie. „W syntetycznym, ale 
jednocześnie bardzo dokładnym ujęciu, 
ukazuje ona jak liczna i różnorodna była 
w tych ciężkich czasach wojny i okupacji 
prasa polska i polskojęzyczna na Wileń-
szczyźnie – stwierdza we wstępie do pracy 
prof. Piotr Łossowski. – Przyczynia się 
poprzez to do uzmysłowienia i wytłuma-
czenia faktu, dlaczego ludność polska na 
Litwie najlepiej zachowała tożsamość 
i świadomość narodową spośród wszyst-
kich skupisk polskich na terenach byłego 
Związku Sowieckiego”.

Droga do Wilna. Tadeusz Łopalewski 
w życiu kulturalno-literackim Wilna 
(1923-1945) autorstwa Haliny Stankie-
wicz-Mordas to monografia okresu wi-
leńskiego życia i twórczości jednego 
z czołowych pisarzy współczesnych, au-

tora i współtwórcy – wraz z Witoldem 
Hulewiczem – programów radiostacji 
wileńskiej Polskiego Radia (1927-1939).

Autorka, córka Józefa i Reginy z Rodzie-
wiczów, urodzona w 1975 roku w Wilnie, 

ukończyła Uniwersytet Pedago-
giczny w Wilnie, jest nauczycielką 
języka litewskiego w Liceum im. 
Adama Mickiewicza w rodzinnym 
mieście. W 2004 roku uzyskała 
doktorat z zakresu literaturo-
znawstwa w Instytucie Filologii 
Polskiej Akademii Pedagogicznej 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie. Nadal obok pracy 
nauczycielskiej, podąża naukową 
drogą, ogłaszając nowe prace, 
artykuły, szkice.

W słowie końcowym do książki, 
wydawca Romuald Karaś pisząc 
o autorce dodaje, że należy do 
„tutejszych”, jeśli używać pojęć 
z okresu międzywojnia. Jest ro-
dowitą wilnianką. Ale bez tych 
ograniczeń, jakie były udziałem 
środowiska konserwatystów. Jej 
sympatie są wyraźnie po stronie 
„przybyszów” do Wilna i w taki 
też sposób kreśli sylwetkę bo-
hatera.

Edycja, która ukazała się rów-
nież nakładem Oficyny „Pod 
Wiatr”, stanowi poszerzoną 
wersję rozprawy doktorskiej. 
Publikacja imponuje bogactwem 
materiału źródłowego, opartego 
na dogłębnej kwerendzie zaso-
bów archiwalnych, między innymi 
Litewskiego Państwowego Archi-
wum Akt Nowych i Archiwum Akt 
Szczególnych Litwy Centralnego 
Państwowego Archiwum, a tak-
że Archiwum Polskiego Radia 
w Warszawie i zbiorów rodzin-
nych rodziny Łopalewskiego.

Całość dopełnia dość obszerny 
Aneks, w którym pomieszczono 
kilka tekstów Tadeusza Łopa-
lewskiego, drukowanych m.in. 
w czasopismach „Pion” i „Nowiny 
Literackie”, a także recenzji jego 
książek oraz tekstów przybliżają-
cych jego życie i twórczość, takich 
autorów jak Lesław M. Bartelski, 
Jacek Wegner, Piotr Kuncewicz, 

czy wywiadów z nim przeprowadzonych 
przez Annę Krasińską („Stolica”), Lecha 
Wieluńskiego („Perspektywy”) i Tomasza 
Jastruna („Tygodnik Kulturalny”).

BIBLIOfIL WILEńSKI

Z dorobku naukowego 
Polaków na Litwie
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Spektatorami w owych płynnych, 
niejednoznacznych Początkach 
Wszystkiego mogły być byty du-

chowe, niepotrzebujące – co zrozumiałe 
– jedzenia i picia, ani też mitochondrial-
nej energii w komórkach. Byty owe – jak 
orzekli z czasem co bardziej daleko-
wzroczni mistycy – stały (czyż nie stoją 
tam nadal?) każdy na swoim miejscu, 
na jednym z dziewięciu wznoszących 
się hierarchicznie stopniach-chórach 
i śpiewały (nadal śpiewają?) Hosanna. 
Prócz tego – orzekli biegli – mają one 
szereg innych, bardziej sekretnych za-
jęć. Ale o tym sza! Nie jest dane widzieć 
człowiekowi co robią aniołowie, kiedy 
nie śpiewają; wystarczy, jeśli poczuje on 
muśnięcie skrzydła, drgnienie powietrza, 
nieoczekiwane zaiskrzenie synaps.

Wygnańcy
Zejście z Edenu na Ziemię − opcjonal-

nie umocowaną w układzie słonecznym, 
mającą: ochronną otulinę gazową, ure-
gulowany tryb następujących po sobie 
dób oraz pór roku, zasób wód słonych 
i słodkich (z zapasami), ciekawie uroz-
maicony krajobraz, tyle ile trzeba materii 
ożywionej – wszystko to, będące karą za 
grzech edeński, stwarzało człowiekowi 
godne warunki do pokuty i nawracania się.

Wcześniej jednak Pierwsza Kobieta po-
łożyła się z krzykiem na ziemi, nie mogąc 
już ustać na nogach z racji rodzenia. Obce, 

które z niej wyszło (choć nikt nie widział, 
żeby wchodziło...) – otóż chciała je naj-
pierw zabić, by wróciwszy, znowuż nie 
pokąsało jej do krwi. Ono jednak – wedle 
najstarszych domysłów − musiało coś 
mieć w sobie, coś takiego (?), że Kobieta 
darowała mu życie.

Z czasem takich w grzechu edeńskim 
bezwiednie poczętych przybywało i Zie-
mia zaludniła się nimi aż po swoje krańce 
wchodzące w morze.

Na opak
In principio człowiek człowiekowi musiał 

być bratem, skoro przetrwał (i nadal tam 
trwa) poza Edenem. Nikt sobie wtedy 
wroga nie szukał, i też długo go nie zna-
lazł. Dopiero zwykła zazdrość... Kiedyż 
to wpełzła ona jak robak do ludzkiego 
serca, chcąc uczynić je mniej dobrym? 
Późny paleolit to był? Ciut wcześniej, ciut 
później? Tryb życia już pewnie osiadły: 
jaskinie, szałasy, ogień na podorędziu, 
zaczątki plemiennej demokracji. Nadto 
troska o potrzeby zmarłych, nadto wysub-
limowane arcydzieła naskalne ze szczyptą 
nigdy niewygasłej magii...

Gdzieś w owoczesnych, niedocieczo-
nych okolicznościach, jakże sprzyjających 
postępom w pokucie i nawracaniu się, 
i w rozkwicie ludzkiego serca − zamiast 
tego pojawić się musiała na Ziemi osob-
liwość ewolucyjna: Człowiek Zazdros-
ny. Z czasem sprawi on, że zasób wód 
oraz materii ożywionej zmniejszy się na 
ziemi, atmosfera wokół niej zgęstnieje, 
krajobraz zubożeje; zaś sobie samemu 
postawi on, wzruszywszy ramionami, 
najstraszliwsze z możliwych zapytań: 
„Azaliż jestem stróżem brata mego?”.

Hipoteza
W niemożliwym do pojęcia i nazwania 

czasie przed czasem, kiedy jeszcze nie 
było Nieba i Ziemi; nie było tam (tym 
bardziej) człowieka z jego imieniem, ani 
żadnego zwierzęcia, ani ptaka w prze-
stworzu czy ryby w głębinie wodnej; nie 
było zielonej rośliny z ziarnem pośrodku 
czy jednego choćby drzewa z dojrzewają-
cym owocem... Kiedy wszystkie te niebę-
dące rzeczy (łącznie z Edenem) zalegały 
w czymś, czego też jeszcze nie było i co 
się nie nazywało... Otóż wtedy mogło 
być jedno: święty spokój. Święty spokój 
bytów doskonałych.

Jak wilk pomiędzy owce, tak zazdrość 
potrafi wkraść się i naoliwić każde − rów-
nież te przedwieczne − tryby ewolucji. 
Zazdrość musiała sprawić, że Doskonało-
ści zbuntowały się i wypowiedziały swoje 
słynne NIE! Z tego zaś zrodził się Chaos 
− bezład i pomieszanie. Zarazem jednak... 
zrodziły się z tego Ziemia i Niebo. 

Czas pomiędzy początkiem a końcem – na różne sposoby 
rozumianą Alfą i nie wiedzieć jaką Omegą − człowiek wypełnia 
sobie snując opowieści. Niektóre z nich są midraszami.
Hebrajskie słowo midrasz (ׁשָרְדִמ) w kulturze żydowskiej opisuje 
czynność szukania. Konkretnie szukania tego, co Jahwe ukrył 
w objawionych Mojżeszowi księgach Tory. W mówionych 
i pisanych midraszach (II do XII w. po Chrystusie) krystalizowały 
się, zróżnicowane literacko, interpretacje świętych tekstów, 

niekiedy zawierające śmiałe ich uzupełnienia lub „poprawki”. 
Według rabinów egzegetów „Tora jest interpretacją Tory”.
Midrasz oderwany od objawionych ksiąg Pięcioksięgu – co 
zrozumiałe − przestaje być w pełni sobą. Pozostawia wtedy 
jednak do dyspozycji wszystkim piszącym swój wynalazek: wolną 
jak wiatr literacką formułę badawczą, swoją midraszową metodę 
ścigania prawdy, bez względu na to, co zwykło się o niej w danej 
chwili dziejowej myśleć, mówić i pisać.     

MArzenA 
BURCZyCKA-WOŹNIAK

Midrasz o zazdrości   
Człowiek jaki jest, każdy widzi – tak mogło się zdawać, kiedy Pierwszy Mężczyzna  
i Pierwsza Kobieta nie przeszli jeszcze żadnej próby. Jedli tylko i pili, kładli się w trawie,  
po czym wypoczywali po jedzeniu, piciu i leżeniu. Inni w tym czasie uwijali się jak w ukropie. 
Lew na przykład robił co mógł, by być lwem, jego kuzynka (ze strony kotokształtnych) – 
przedzierzgiwała się w nie mniej drapieżną żenetę, wąż ewoluował zrzucając dla komfortu 
przetrwania wszystkie cztery kończyny itp., itp.
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Maskarada
Karnawał Covidowy trwa w najlepsze, a nawet się rozkręca. 

Wszyscy poprzebierani jesteśmy w maski, żeby nie wiado-
mo było, kto kim jest. Nawet premier na konferencji prasowej 
występuje w masce. Po co? Czyżby bał się zarazić od dzienni-
karza stojącego trzy metry dalej? Nie. Ta maskarada ma nam 
stale przypominać obowiązujące restrykcje, tak jakbyśmy mieli 
szanse, o nich, chociażby na chwilę zapomnieć!

Czas też docenić zasługi kanclerz Merkel. Nie bez kozery 
zaprosiła muzułmanów do Europy. Zamaskowane Arabki 
udowodniły nam naocznie, że pod burką można przeżyć, 

a oddychanie pełną piersią naraża na przeziębienie, które 
łatwo pomylić z koronawirusem. Nie byłoby to może takie 
groźne, gdyby nie widmo zapaści Służby Zdrowia. Co byśmy 
bez niej zrobili? No, może to co już robimy, czyli leczymy się, 
jak kto potrafi.

Nareszcie idea równości przybiera realny kształt. Dotychczas 
poznawaliśmy się po twarzach, teraz co najwyżej po barwach 
i znakach rozpoznawczych na maskach. To nawet lepiej pozwala 
odróżnić „swoich” od „obcych”. W szaroburych kufajkach i ma-
skach wszyscy jesteśmy podobni. Ci najnowocześniejsi mogą 
zmieniać płeć codziennie i nawet nie muszą się przebierać.  
Korzystajmy zatem z karnawału!

MAŁGORZATA TODD

kabaret Małgorzaty Todd

Wątpliwości
Szczepić się czy nie szczepić? Oto jest pytanie! Politycy z prawa 

i lewa są „za”. Ostatnio taką zgodnością wykazali się przy 
piątce dla zwierząt. Wówczas tylko garstka się sprzeciwiła i pro-
jekt szczęśliwie trafił do zamrażarki. Ale tam chodziło głównie 
o życie zwierząt, a tu chodzi o nasze.

Z badań opinii publicznej wynika podobno, że ciemny lud oraz 
młodzież wychowana przez Internet szczepić się nie chce. Co 
robić? – jak pisał Lenin. Trzeba znaleźć argumenty i przekonać 
nieprzekonanych. Ci nieufni twierdzą, że szczepionka może mieć 
nieznane skutki uboczne. Zwolennicy odpowiadają, że prawie 
wszystkie lekarstwa, które można nabyć nawet bez recepty, 
mają w ulotkach ostrzeżenie o skutkach ubocznych i nadal są 
chętnie kupowane. Nie zauważają przy tym, że jest to argument 
przeciw, a nie za szczepionkami, które nie zostały wystarczająco 
przebadane, a zatem o ich skutkach ubocznych można uczciwie 
powiedzieć – „nieznane”.

Wypróbowanym sposobem „przekonywania” jest walka nie 
na argumenty, a na autorytety. Tu niestety też jest problem, 
bo autorytety dzielą się na telewizyjne i internetowe. Jedne 
drugim najczęściej przeczą. To wszystko, co powyżej dotyczy 

założenia, że pandemia jest sprawą czystego przypadku i nikt 
nie odpowiada za powstanie tego złośliwego wirusa.

Gdyby jednak założyć, że ten konkretny korona-wirus został 
wyprodukowany jako broń biologiczna, wówczas można było 
jednocześnie opracować antidotum, bo czas by nie naglił. Odpiera 
to zastrzeżenia tych lekarzy którzy uważają, że w tak krótkim czasie 
nie sposób wyprodukować bezpiecznej i skutecznej szczepionki.

Tu nasuwa się z kolei pytanie, kim są ludzie mający dostęp 
zarówno do najnowszej, prawdopodobnie amerykańskiej, tech-
nologii, jak i nieograniczonych zasobów ludzkich, na przykład 
w postaci chińskich więźniów politycznych, na których można 
by testować szczepionki?

Gdybym znała odpowiedź na to pytanie, to Państwo nigdy 
więcej by o mnie nie usłyszeli, bowiem ujawnienie zbrodni 
musiałoby zaowocować ostatecznym uciszeniem osoby głoszącej 
takie rewelacje.

Sceptycy słusznie zauważają, że korzyść z masowych szczepień 
odniosą na pewno firmy farmaceutyczne. To jednak nie przesą-
dza o skuteczności, czy jej braku, samej szczepionki. Co zatem 
może przesądzać? Wiara w nową technologię, która nie kopiuje 
tradycyjnego sposobu tworzenia szczepionki wymagającego 
wieloletniego testowania. Może jednak warto zawierzyć tym 
naukowcom? 

Reklama dźwignią
Reklama dźwignią handlu – głosiło peerelowskie hasło. Za-

kłamanie polegało na tym, że żaden towar nie potrzebował 
reklamy, bo wszystkiego brakowało. Reklamy potrzebowała 
wyłącznie propaganda i pod tym ostatnim względem nic się 
nie zmieniło.

Czy zauważyliście Państwo pojednanie ponad podziałami? Za-
równo rząd, jak i nierząd, namawiają usilnie do szczepień. Każdy 
robi to jak potrafi i w charakterystyczny dla siebie sposób. Premier 
stosuje zasadę przekonywania argumentami. Nie bacząc na to, że 
gdy działań jest zbyt wiele, można się pogubić w uzasadnieniach, 
które zdają się chwilami sobie przeczyć. Mniejsza z tym.

Ważne, że opozycja totalna też wzięła się do roboty. Dawno 

nie widziałam tak udanej akcji reklamowej jak „afera” ze szcze-
pieniem nadobywateli. Wyświechtane w reklamach słowo: 
„skandal” nabrało nowego blasku dla obu stron barykady. Dla 
jednych skandalem jest wpychanie się celebrytów bez kolejki, 
dla drugich kwestionowanie takiego prawa!

Kto i dlaczego zainicjował cały ten zgiełk, nie ma większego 
znaczenia. Teraz na szczepienia stawią się tłumnie ci popierający 
demokratycznie wybraną władzę, jak i miłośnicy antypolskich, 
polskojęzycznych „elit”. Zwykła nachalna reklama nie byłaby 
w stanie tego osiągnąć.

Jeszcze należy się słowo uznania lekarzom zamieszanym w całą 
tę afero-reklamę. Od czasu niejakiej Ewy Kopacz niczym mnie 
to środowisko nie zaskoczy. Tym razem dało wspaniały pokaz 
studentom medycyny, jak robić pacjentów w zdumionego bez-
czelnością konia.  

www.mtodd.pl
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Miłosz napisał kiedyś, że „wier-
sze wolno pisać rzadko i nie-
chętnie”. Dorota Wojtkowska, 

w której wieczorze poetyckim miałam za-
szczyt uczestniczyć, chyba kiedyś zastoso-
wała się do tej zasady. Na szczęście wróciła.

2 października, w Galerii Usługa na 
olsztyńskiej Starówce odbył się wieczór 
autorski Doroty Wojtkowskiej, który 
poprowadziła Anna Minkiewicz-Zarem-
ba, dziennikarka Polskiego Radia Olsztyn. 
Poetka zaprezentowała swój najnowszy 
tomik zatytułowany Gorzkie wino, z my-
ślą przewodnią: „Przeszłość, to tylko część 
czasoprzestrzeni”. Podczas spotkania 
autorka przeczytała kilka swoich wier-
szy, taką też możliwość mieli uczestnicy 
spotkania, którzy drogą losowania mogli 
odczytać wiersz, a co niektórzy pokusili 
się nawet o jego interpretację. 

Wiersze poetki zostały bardzo ciepło przy-
jęte i określone jako pełne wrażliwości. 
Sama autorka powiedziała, że „pisze z po-
trzeby serca”. Najnowszy tomik określiła, 
że jest po prostu „gorzki” i raczej pesymi-
styczny, jak napisała w jednym z wierszy 
„ma smak ciężkiego dnia i nieprzespanej 
nocy”. Według mnie po prostu oddaje emo-

cje z jakimi borykała się autorka pisząc 
go, ale dostrzegam w nim również ślady 
optymizmu. W jednym z wierszy napisała 
„pożegnaj wylęknioną dziewczynkę, przy-
witaj wyzwoloną kobietę, którą stałaś się...”. 
Taka według mnie jest Dorota Wojtkowska 
dzisiaj, lubiąca wino niekoniecznie gorzkie, 
cudowna matka, kochająca psy i koty ko-
bieta, po prostu ciekawy człowiek.

Dorota Wojtkowska urodziła się w Cie-
chanowie i tam w 1986 roku debiutowała 
na łamach „Tygodnika Ciechanowskiego”. 

Po ukończeniu filologii polskiej autorka 
zamilkła na długo. Do pisania wróciła 
kilka lat temu. Wiersze i prozę publikuje 
na portalach literackich oraz w antolo-
giach. Obecnie mieszka w Olsztynie i jest 
nauczycielką języka polskiego.

Organizatorem wieczoru była Galeria 
Usługa Jazz Bar Małgorzaty Niczuk wraz 
ze Stowarzyszeniem im. Witolda Hule-
wicza. Patronem medialnym czasopismo 
społeczno-kulturalne „Ostoja”. 

KATARZYNA LEŚNIOWSKA

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

Przeszłość, to tylko 
część czasoprzestrzeni
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Starszy od Witolda Wacław (1891- 
-1985) po latach będzie wspominać: 
„Nie powiem, byśmy przez rodziców 

byli równo traktowani. Ojciec faworyzował 
najstarszego syna, który cieszył się też 
autorytetem wśród młodszego rodzeństwa. 
Brat najmłodszy [...] był beniaminkiem 
matki. Jako «maminsynek» był przez 
rodzeństwo mniej lubiany. Na pytanie 
starszych, «kto to nabroił», bezpodstaw-
nie i złośliwie odpowiadaliśmy – Witold. 
Często niesłusznie pomawiany braciszek 
skarżył się: «Wszystko na mnie»” (Czy 
zawsze wspominać miło?, 1971, mps, 
Biblioteka Kórnicka PAN 11732/1).

Życiowe losy rzucą Witolda i w oko-
py frontu zachodniego Wielkiej Wojny, 

i w walkę powstania wielkopolskiego, 
a także daleko na Kresy, do Wilna, gdzie 
będzie m.in. organizował rozgłośnię wi-
leńską Polskiego Radia i tworzył Teatr 
Wyobraźni, aż wreszcie do Warszawy, 
gdzie stanie obok prezydenta Starzyńskie-
go broniąc polskiej stolicy. W drugim roku 
wojny, o świcie 12 czerwca 1941 roku, po-
niesie śmierć z rąk niemieckiego okupanta.

Z okazji Roku Witolda Hulewicza, Sto-
warzyszenie jego imienia uczciło swego 
patrona nie tylko nawiedzeniem jego gro-
bu w Palmirach z okazji rocznic urodzin 
i śmierci, ale przyznaniem w listopadzie 
tradycyjnych Nagród im. Witolda Hulewi-
cza. Jednak najważniejszym przedsięwzię-
ciem tego roku, była realizacja projektu 

„Witold Hulewicz on-line” w ramach pro-
gramu Narodowego Centrum Kultury 
pt. Kultura w sieci. Efektem wytężonej 
pracy było stworzenie strony internetowej 
(whulewicz.org), prezentującej po raz 
pierwszy tak obszernie postać W. Hule-
wicza, jego działalność i twórczość oraz 
laureatów Nagrody jego imienia. Ponad-
to Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii 
Maltańskiej wraz ze Stowarzyszeniem 
im. Witolda Hulewicza wydało specjalną 
serię kart pocztowych, które powstały 
według projektu Ireneusza St. Bruskiego, 
przy graficznym opracowaniu Janusza 
Cejmera z olsztyńskiego Studia Projekt, 
które niniejszym prezentujemy.

ANNA JóŹWIAK

Rok Witolda hulewicza
W ubiegłym roku Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza obchodziło 125. rocznicę  
urodzin swego patrona. Witold Grzegorz Andrzej Hulewicz urodził się w Kościankach  
koło Wrześni, 26 listopada 1895 roku. Jego rodzice to Wielkopolanie, Helena 
z Kaczkowskich i Leon von Hulewicz. Witold był szóstym dzieckiem; starsze rodzeństwo 
to Stanisława, Jerzy, Bohdan, Antonina i Wacław. Później na świat przyjdzie jeszcze 
Katarzyna (umrze mając niespełna pięć lat).
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We wrześniu 2020 roku odbył 
się w Warszawie II Kongres 
Tańca. Organizatorem tego 

niecodziennego spotkania przedstawi-
cieli różnorodnych środowisk sztuki tańca 
w Polsce był Instytut Muzyki i Tańca, po-
wołany do istnienia przed dziesięciu laty.

Pierwszy Kongres Tańca, w 2011 roku, 
zaowocował sformułowaniem najważniej-
szych postulatów oraz określeniem zadań 
i kompetencji. Skupiono się wówczas m.in. 
na problemach środowiska tańca i jego 
autonomizacji w programach dotacyjnych. 

Sztuka tańca znikająca dotąd z hory-
zontu zadań Państwa, zaspakaja jedynie 
przysłowiowy „wikt i opierunek”, bez 
perspektyw rozwojowych. W 1993 roku 
pozbawiono artystów sztuki tańca eme-
rytur. Wprawdzie w 2020 roku w IMiT 
stworzono mechanizm przekwalifikowania 
zawodowego. Problem polega jednak na 
tym, że naukę w tym zawodzie rozpo-
czyna się w wieku dziesięciu lat, który 
więc rodzic odda swoje dziecko na naukę 
zawodu, nieuprawnionego do otrzymania 
w przyszłości emerytury?

Dopiero po 20 latach pracy artysta baletu 
może ubiegać się o przekwalifikowanie, je-
śli dotrwa w zdrowiu. To są powody, które 
zniechęcają do profesjonalnego uprawia-
nia tego zawodu, a w konsekwencji wszyst-
kie teatry muzyczno-baletowe w Polsce 
zatrudniają cudzoziemców, niektóre z nich 
ponad 50 proc. kadry. Co będzie dalej? Czy 
zaczniemy tę sztukę uprawiać na poziomie 
amatorskim? Sztuka tańca na świecie 
rozwija się imponująco. My walczymy 
jeszcze z przeszłością...

Tegoroczne kongresowe spotkanie śro-
dowisk sztuki tańca postawiło sobie za cel 
wypracowanie harmonogramu działań 
dla środowiska, instytucji i organizacji 
związanych z tańcem. Określenie potrzeb 
z perspektywy uczestników i odbiorców 
kultury tanecznej w Polsce, dla których 
sztuka tańca jest ważna, bo służy rozwo-
jowi i kreacji człowieka.

W ciągu czterech kongresowych dni 
(26-29 IX 2020), które przebiegały pod 
hasłem: „Taniec ma głos, taniec ma moc”, 
odbyło się 29 warsztatów w ramach tzw. 
„Warszawskiego święta tańca”, zreali-
zowanych przez grupy nieformalne. Po-
nadto zaprezentowano osiem spektakli 
tańca współczesnego (przygotowanych 
przez różne grupy w ramach szeroko po-
jętych organizacji pozarządowych, m.in. 
Fundacje) oraz sześć ciekawych paneli 
dyskusyjnych. 

W kongresie wzięło udział 18 ekspertów 
merytorycznych (słabo reprezentowane 
były teatry operowo-baletowe, szkolnictwo 
średnie i wyższe), 6 moderatorów, 35 pane-
listów; ponadto obecni byli reprezentanci 
środowiska tanecznego w Polsce, twórcy, 
wykonawcy, nauczyciele, badacze i kryty-
cy, kuratorzy i pasjonaci tańca. Kongres 
był transmitowany on-line, z dość żywym 
odbiorem, choć internauci m.in. pytali 
dlaczego nie słychać głosów zawodowców. 

Szkoda, że rozpoczęto Kongres od pre-
zentacji grup nieformalnych, które świad-
czyły o kierunku działań, choć powinny 
być tematem realizacji przez Domy Kultu-
ry. Nie uwzględniono również w programie 
głównego nurtu tańca reprezentowanego 
przez państwowe instytucje teatralne. 
Natomiast dość ciekawym punktem Kon-
gresu była prezentacja strony internetowej 
poświęconej fotografii tańca.

Według materiałów Kongresu (bardzo 
dobrze przygotowanych) Kongres obsługi-
wało 114 osób, współpracowało 9 firm, 29 
partnerów „Warszawskiego święta tańca” 
oraz warsztatów, spektakli i krótkich form 
tanecznych. W Muzeum Polin, gdzie od-
bywała się część panelowa, brało udział 
stacjonarnie 130 uczestników, wyświetleń 
transmisji on-line podczas trzech dni było 
łącznie 3 279.

Należy życzyć sobie, aby nakłady finan-
sowe poniesione na organizację Kongresu, 
przyczyniły się do rozwiązania problemów 
grupy społecznej, która poświęca swoje 
życie tej pięknej sztuce (według badań 
IMiT-u środowisko tancerzy liczy obecnie 
w Polsce 2380 osób). Ze smutkiem należy 
jednak zauważyć, że jednym z pokongre-
sowych działań Instytutu Muzyki i Tańca 
było odwołanie 2. edycji „Pereł Tańca”, 
dobrze przyjętej przez środowisko baletowe 
inicjatywy Fundacji na rzecz Sztuki Tańca, 
która po raz pierwszy odbyła się w 2019 
roku przy wsparciu Teatru Wielkiego – 
Opery Narodowej.

Warto podkreślić, że uczestnicy Kongresu 
wykazali zdeterminowanie do wspólnego 
działania na rzecz rozwoju jednej z najbar-
dziej ulotnych sztuk jaką jest taniec. Myślę 
o Stowarzyszeniu Forum Środowisk Sztuki 
Tańca, które w ostatnim kongresowym dniu 
odbyło swoje walne zebranie, dyskutując 
nad obecną kondycją tańca w Polsce.

Taniec wymaga szerokiej promocji, po-
pularyzacji, badań naukowych, a równo-
cześnie wsparcia twórców na wszystkich 
polach ich działań, programów kurator-
skich. Jednak nade wszystko potrzeba 
przemyślenia na nowo treści edukacji 
tanecznej, adekwatnych do oczekiwań 
współczesnego odbiorcy oraz zmieniają-
cych się światowych trendów w tańcu.

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

Taniec 
ma głos, 
taniec 
ma moc

BOŻENA KOCIOŁKOWSKA
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Jan Cybis

Mieszkańcy warszawskiego Ursynowa 
pewnie nie raz przechodzili albo 

przejeżdżali ulicą Cybisa, zadając sobie 
szybkie pytanie o to, kim był patron. Od-
powiedź znajdą w Galerii Opera. 

Miał być prawnikiem, został malarzem 
i pedagogiem. Nauki pobierał u najlep-
szych, między innymi w pracowni Józefa 
Mehoffera i Józefa Pankiewicza na kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

W 1924 roku kilkuosobowa grupa pol-
skich artystów opuściła Kraków i wyjecha-
ła do Paryża. Niby nic niezwykłego, gdyby 
nie fakt, że zostali tam siedem lat! I wrócili 
do dawnej stolicy już jako kapiści (inaczej: 
koloryści). Oni właśnie zdominowali ma-
larstwo polskie w międzywojniu. Widać 
u kolorystów silne wpływy francuskiego 
postimpresjonizmu. 

Twórczość Jana Cybisa (1897-1972) wy-
różniały: ekspresyjnie, grubo kładziona 
farba, bogata faktura i ciągłe dążenie do 
– jak mówił – „kolorystycznego rozstrzyg-
nięcia obrazu”. Tematy obrazów były dla 
niego drugorzędne, najczęściej sięgał po 
pejzaże, martwe natury, rzadziej portrety. 
Swoje płótna wielokrotnie przemalowywał 
nawet te skatalogowane, sfotografowane, 
pokazywane na wystawach. 

Na ekspozycji w Galerii Opera zobaczy-
my m.in. autoportret, który artysta zaczął 
malować w roku 1964 i poprawiał do koń-
ca życia, do roku 1972. W sumie zapre-
zentowanych zostanie ponad czterdzieści 
płócien z kolekcji prywatnej z Wiednia 
oraz dwie prace i pamiątkowe przedmio-
ty po artyście, będące własnością Muzeum 
Śląska Opolskiego w Opolu.  AS, TWON

Wystawa czynna od 20 lutego do 
30 czerwca 2021 roku. Dla widzów Teatru 
Wielkiego – Opery Narodowej godzinę przed 
spektaklem oraz w czasie przerw (wstęp 
wolny); dla wszystkich zwiedzających 
od wtorku do soboty w godzinach 
12.00-18.00, wejście przez hol kas 
przedsprzedaży (bilet wstępu 1 złoty).

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Myśli 
Personalistycznej Jana Pawła II „Tradi-

tio”, Katedra Filozofii Człowieka i Katedra 
Etyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mają 
zaszczyt i przyjemność zaprosić do wzięcia 
udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji In-
terdyscyplinarnej z cyklu: „Człowiek w relacji 
do...” pt. „Solidarność”, która odbędzie się 
w dniach 19-20 maja 2021 roku w Krakowie. 

Cykl konferencji „Człowiek w relacji do...” 
powstał w celu naukowego oraz interdyscy-
plinarnego namysłu nad kwestiami istoty 
i potencjału człowieczeństwa oraz godności 
człowieka-osoby, jak i relacji międzyludz-
kich, międzyosobowych. Zarówno pod ką-
tem teoretycznym (filozofia, teologia), jak 
i praktycznym (nauki społeczne: socjologia, 
psychologia, prawo, nauki kognitywne). 

U podstaw tego przedsięwzięcia stoi, 
nieoczywisty w świadomości jego organi-
zatorów, współczesny brak odpowiedniej 
refleksji o rzeczach najistotniejszych we 
współczesnej przestrzeni cywilizacyjnej. 
Rozwojowi nauki oraz przemysłu i techno-
logii, usprawniających funkcjonalność wielu 
dziedzin życia coraz większej ilości osób, 
towarzyszy ograniczenie i zniekształcenie 
myśli humanistycznej, zanik potrzeby zada-
wania niełatwych pytań o kondycję ludzką 
własną i społeczeństwa. Nie wspominając 
już kwestii czynnej pracy nad jej kształtem.

Dlaczego tematem wiodącym jest słowo: 
SOLIDARNOŚĆ? 

Idea solidarności jest względnie młoda. 
Pierwszy zapis tego pojęcia w słowniku 
datuje się na koniec XVI wieku, choć jako 
idea znaczeniowa zostało ono zapożyczone 
z prawa rzymskiego (in solidum). Ruchy spo-
łeczne, przewroty gospodarcze i historyczne 
na przełomie XVIII-XIX wieku stanowiły 
fundament rozwoju idei solidarności. 

Pojęcie solidarności pochodzi z łaciny 
(soliditas – moc, gęstość; solidus – mocny, 
gęsty, trwały). Z punktu widzenia fizyki 
wytrzymałość struktury nie zależy tylko od 
działających na nią sił zewnętrznych, ale 
również od działania sił wewnętrznych, tj. 
od geometrii danej struktury. Społeczeń-
stwo solidarne charakteryzuje występująca 
w nim więź, pomiędzy jego członkami. 

Solidarność w kontekście społecznym 
oznacza poczucie przynależności, współ-
czucia; wyraża się w działaniu niesienia 
pomocy lub współdziałaniu, czy nawet 
pewnej skłonności, gotowości do działania. 
Pierre Leroux zastąpił ludzkim solidarie-
tas, chrześcijańskie caritas. Możemy więc 
mówić o ewolucji: od pojęcia prawnego, 
określającego ściśle ustalone, wzajemne 
zobowiązania, do pojęcia, które oznacza 
miłość rodzaju ludzkiego. 

Solidarność chrześcijańska nie jest tylko 
cnotą, ale pomimo ludzkich ograniczeń, 
przede wszystkim „wyrazem natury Koś-
cioła”. Wyraża bowiem postawę, naśladu-
jącą Tego, który dla chrześcijan stanowi 
istotny punkt odniesienia. Jest to pojęcie 
na tyle złożone oraz aktualne, że wymaga 
– jak nigdy dotąd – rzetelnego i systema-
tycznego namysłu naukowego.

Upamiętniając jubileusz 40-lecia „Soli-
darności”, mający miejsce w 2020 roku, 
proponujemy interdyscyplinarną konferen-
cję naukową, w ramach której zastanowimy 
się nad kwestiami teoretycznymi oraz prak-
tycznymi dotyczącymi pojęcia solidarności. 
Zapraszamy zaangażowanych doktorantów, 
młodych naukowców oraz doświadczonych 
specjalistów do naukowej wymiany myśli 
i stanowisk na temat pojęcia solidarności 
w zakresie filozofii, etyki, socjologii, psy-
chologii czy również teologii. Zapraszamy 
również do stawiania pytań: Jak daleko 
sięgają granice solidarności? Czy idea ta 
stanowi genetyczne podwaliny tożsamości 
narodowej, czy też globalnej? Czy na jej 
gruncie można tworzyć projekty, zmienia-
jące świat? Gdzie jest granica pomiędzy 
wolnością i asertywnością a zobowiązaniem 
solidarnościowym w przypadku konfliktu 
interesów/wartości? Czy można mówić 
o solidarności w złej lub dobrej sprawie; czy 
wreszcie – na czym może lub nie powinna 
polegać solidarność wobec interesów słab-
szego, wykluczonego? Oprócz powyższych 
propozycji zapraszamy gorąco do tworzenia 
własnych, istotnych i oryginalnych ujęć 
tematu głównego planowanej Konferencji.

Szczegóły na stronie: 
www.traditio.upjp2.edu.pl
 KAROLINA TYTKO

Galeria Opera zaprasza...

Zaproszenie z Krakowa
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Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART” z pewnością nie zaspokoi w pełni ustawicznie rosnących potrzeb
artystów ale niewątpliwie przyczyni się do poprawy ich środków finansowych, a tym samym do promocji twórców,
odpowiadając równocześnie na oczekiwane zmiany w zakresie struktury i finansowania kultury.

CELE
• wspomaganie artystów i animatorów

kultury w pozyskiwaniu środków 
na twórczość i działalność artystyczną,

• utworzenie funduszu pomocowego na
rzecz artystów zrzeszonych w Fundacji,

• promocja kultury i działalności 
artystycznej w kraju i za granicą.

ZAŁOŻENIA
Zasadniczym założeniem Fundacji jest
strukturalne i alternatywne finansowanie
ważnych oraz wartościowych inicjatyw
ze sfery kultury i sztuki, przy współpracy
i subwencji z MKiDN, firm i instytucji
krajowych oraz zagranicznych.

RELACJE
Stałym i ważnym kierunkiem w działaniu
Fundacji będzie nawiązywanie nowych 
i trwałych relacji, wymiany kulturalnej 
z innymi krajami, m.in. z Ukrainą, 
Kanadą, USA. Ważną sprawą będzie też
tworzenie nowych oddziałów i nawiązy-
wanie korzystnych umów partnerskich.

POMOC INDYWIDUALNA

Fundacja realizuje cele poprzez 
indywidualne wsparcie artystów; pomoc
w leczeniu, w realizacji podejmowanych 
działań artystycznych, wzmacnianiu 
ich statusu, urzeczywistnianiu własnych 
talentów. Pomoc ta, ma się przyczyniać 
do godnego życia artysty.

POMOC PROGRAMOWA

„Złotówka na kulturę” — niewiele 
a jednak wiele — dla artystów, którzy
chcą realizować swój cel, publikować
wiersze, pisać piosenki, śpiewać, 
fotografować, malować. Przekazując,
nawet skromny datek, na konto Fundacji
możemy pomóc właśnie takim twórcom.

POMOC STRUKTURALNA

Celem pomocy strukturalnej Fundacji
„Niezależny Fundusz Kultury 
POLCANART” jest osiągnięcie 
spójności w rozwoju kultury, 
niwelowanie różnic na poziomie życia 
i rozwoju kultury, zarówno w skali 
różnych regionów, jak i państw.

Strona jest nie tylko miejscem prezentowania informacji dotyczących
życia, działalności i dorobku twórczego Witolda Hulewicza, ale również
forum dyskusji i współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundac-
jami, które zechcą włączyć się w promocję postaci tego wybitnego poety 
i krytyka literackiego, tłumacza i wydawcy oraz organizatora rozgłośni
Polskiego Radia w Wilnie.
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